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การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกครูผู้สอนวิชา ฟิสิกส ์โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะ 
และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  ในสหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภู  ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความสำคัญของนวัตกรรม 

1.1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนา
กำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างความได้เปรียบของประเทศเพ่ือ
การแข่งขันและยืนหยัดในเวที โลกภายใต้ ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจึงให้ 
ความสำคัญและทุ ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพื ่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถก้าวทันการ
เปลี ่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู ่กับการธำรงรักษา 
อัตลักษณ์ ของประเทศ ในส่วนของประเทศไทยได้ ให้ ความสำคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์ และแรงกดดันภายในประเทศ
ที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้ คนไทยมี คุณภาพชีวิตที่ดี สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม 
และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมี รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1 )  

ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและการเปลี่ยนแปลง ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
สารสนเทศทำให้การสื่อสารไร้พรมแดน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ผลกระทบจากยุค 
โลกาภิวัฒน์นี้ ส่งผลให้ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้แสวงหา 
ความรู้อยู่ตลอดเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวินาที ทำให้เ นื้อหาวิชามีมากเกิน 
กว่าที่จะเรียนรู้จากในห้องเรียนได้หมด ซึ่งการสอนแบบเดิมด้วยการ “พูด บอก เล่า” ไม่สามารถจะพัฒนาให้ 
ผู้เรียนให้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปปฏิบัติได้ดี ดังนั้น ครูจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ จัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักเรียน จากผู้สอนคือผู้
ถ่ายทอด ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ชี้แนะวิธีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถ แสวงหาความรู้และ
ประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง จนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 
2545,สมหว ัง พ ิธ ิยาน ุว ัฒน ์ และทัศน ีย ์  บ ุญเต ิม ,2545,ทิศนา แขมมณี ,2548,บัณฑิต ท ิพากร  ,2550)  
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Active Learning เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ประยุกต์ใช้
ทักษะและเชื่อมโยงองค์ความรู้นำไปปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือประกอบอาชีพในอนาคตหลักการ จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning เป็นการนำเอาวิธีการสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ ออกแบบแผนการสอน
และกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ ผู้เรียนและผู้เรีย นกับ
ผู้สอน Active Learning จึงถือเป็นการจัดการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่ส่งเสริมให้ ผู ้เรียนมีคุณลักษณะ
สอดคล้องกับการเปลี ่ยนแปลงในยุคปัจจ ุบ ัน อ ีกทั ้งย ังช ่วยส ่งเสร ิม student engagement, enhance 
relevance, and improve motivation ของผู้เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ขั้นสูง และมีพัฒนาการให้ เกิดทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
ในการดำเนินงานตามนโยบาย ดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู ได้จัดทำ เอกสาร คู่มือการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)  สำหรับครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  สหวิทยาเขตบัวบาน จำนวน 12 โรงเรียน ใช้เป็น
แนวทาง พัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โดยมุ่งให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ครูปรับบทบาทในการสอนเป็นผู้อำนวยความ สะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง  

เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่น รวมถึง ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูผู้สอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จึงจัดทำเอกสารแนวทางการนิเทศเพ่ือพัฒนา
และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  โดยใช้
กระบวนการ นิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพตามเป้าหมาย 
ของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่
จะต้องดำเนินการเร่งรัดกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงขับเคลื่อนนโยบาย
ลงสู่การปฏิบัติอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง  จึงได้จัดทำโครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยมุ่งหวังส่งเสริมครูผู้สอนในรายวิชา
ฟิสิกส์โรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใช้ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบัติงาน อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และคุณภาพของนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
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1.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและหรือการพัฒนา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้นำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ขั้นสูง และมีพัฒนาการให้ เกิดทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต 
ในการดำเนินงานตามนโยบาย ดังกล่าว กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวทำภู ได้จัดทำ เอกสาร คู่มือการนิเทศเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)  สำหรับครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  สหวิทยาเขตบัวบาน จำนวน 12 โรงเรียน ใช้เป็น
แนวทาง พัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โดยมุ่งให้เกิด การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ครูปรับบทบาทในการสอนเป็นผู้อำนวยความ สะดวก ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง  

ดังนั้น เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ และส่งเสริมให้ครูผู ้สอนนำแนว
ทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปใช้ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชา
เพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่น รวมถึง ส่งเสริมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จึงจัดทำเอกสารแนวทางการนิเทศ
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก  
โดยใช้กระบวนการ นิเทศแบบชี้แนะ และระบบพี่เลี้ยง เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำครูในเรื่องการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพตาม
เป้าหมาย ของการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทั้งกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE ของสงัด อุทรานันท์ (2530) 
กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PDCA และกระบวนการนิเทศการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ดังนี้ 

1.2.1 การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) 
          วธิีการนิเทศการศึกษาได้มีนักการศึกษาได้ให้รายละเอียดไว้หลากหลายวิธีล้วนขึ้นอยู่ กับสถานการณ์ที่
นำมาใช้ในที่นี้ผู้ศึกษาได้ศึกษาวิธีการนิเทศที่มีลักษณะการดําเนินงานสอดคล้อง กับการศึกษาครั้งนี้ คือ รูปแบบ
การนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
        ซึ่งการให้บุคคลค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการ
ชี้แนะ ดังนี้ 

1. ความหมายของการชี้แนะ (Coaching) 
Mink, Owen and Mink (1993) ให้ความหมายว่า การชี ้แนะเป็นกระบวนการของบุคคลที่ 

เรียกว่า (Coach) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่ช่วยให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น ผู้ชี้แนะช่วยให้บุคคล ได้บรรลุ
เป้าหมายการทำงานในระดับสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ กระบวนการนี้เป็นการสร้างให้ซึ่งบุคคลมี ความเข้มแข็งขึ้น ภูมิใจ
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ในตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเป็นผลต่อการทำงานที่จะตามมา กระบวนการชี้แนะจึงเป็นกระบวนการเสริมพลัง
อำนาจ  

 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ (2547) ให้ความหมายว่าการชี้แนะคือการให้ความช่วยเหลือและ อำนวย
ความสะดวกแก่ผู้รับการชี้แนะเพ่ือพัฒนาจากสภาพที่เป็นอยู่ ไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา ซึ่ง ครอบคลุมถึงการชี้แนะ
ทางกีฬา หรือการชี้แนะทางความคิด 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552: 1-2) ให้ ความหมายของการนิเทศแบบให้คําชี้แนะ (Coaching)  
ไว้ว่า การให้คําชี้แนะครู ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเทคนิค หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือครู ทั้งนี้ ผู ้นิเทศแบบ    
ให้คําชี ้แนะ Coach โดยปกติ Coach สามารถเป็นได้ ทั ้งผู ้บริหารสถานศึกษา ผู ้นิเทศภายใน ส่วนผู้ ถูกให้     
คําชี้แนะโดยปกติจะเป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษา เรียก ผู้ถูกสอนว่า “Coachee” การให้คําชี้แนะจัดได้ว่าเป็น
กระบวนการหนึ่งที ่ผู ้นิเทศใช้เพื ่อเสริมสร้างและพัฒนา ครู ให้มีความรู ้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ 
คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่
กำหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องตกลง ยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและ ครู ทั้งนี้
การนิเทศการให้คําชี้แนะจะมุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู ( Individual Performance) ใน
ปัจจุบันแม้การให้คําชี้แนะยังมุ่ง เน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู เพื่อ ให้ครูมีพัฒนาการของ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ เฉพาะตัว และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ ให้สูงขึ้นต่อไป เพ่ือ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การ งาน อันนำมาซึ่งตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตนอกจากนั้น การนิเทศแบบให้  
คําชี้แนะ ยังถือได้ว่า เป็นรูปแบบของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศ และ
ครู หรือเรียก ว่า การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ที่ผู้นิเทศใช้ในการชี้แจง      ทำความ
เข้าใจ และปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของครู ให้เตรียมความพร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ    ที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้อยู่ ตลอดเวลา และเป็นช่องทางในการศึกษาสภาพปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ รวม ทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นิเทศจะได้รับรู้ถึงเป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดําเนินงานของสถานศึกษา จาก 
การเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) กล่าวว่า การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) 
เป็นการชี้แนะครูโดยผู้ชี้แนะ อาจเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศภายในที่ สามารถเป็นผู้ ชี้แนะได้  
ผู้ได้รับการชี้แนะส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษา การนิเทศแบบชี้แนะจะ เน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
และพัฒนาศักยภาพของครู เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็น ทางการและไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อสารแบบสอง
ทาง ผู้นิเทศและครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ชี้แนะและผู้ได้รับการชี้แนะ 

จิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ (2554 : 1) ให้ความหมายของการนิเทศแบบให้คําชี้แนะ (Coaching) 
ว่า หมายถึง การให้คำปรึกษาแนะนำเป็นการพบปะ กันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เป็นวิธีการพัฒนา 
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บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนําหรือเรียนรู ้จากผู ้ช ำนาญ (Coach)  
ในลักษณะที่ได้รับคำแนะนำหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับ การปฏิบัติงาน 
  สรุปได้ว่า Coaching หมายถึง การช่วยเหลือบุคคลหรือผู้รับการชี้แนะ มีเป้าหมายเพื่อการ
ส่งเสริมผล การปฏิบัติและความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคล โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ ( feedback) รวมทั้ง 
การใช้เทคนิคต่าง ๆ การจูงใจ การใช้คำถาม และการเตรียมความพร้อมให้ผู้รับการชี้แนะมีการ ปรับตัวให้เข้ากับ
งาน การแนะนำ และการเป็นพี ่เลี ้ยง เพื ่อสอนงานให้กับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู ้ ทักษะ 
ความสามารถ เฉพาะตัวตามเป้าหมาย โดยสามารถเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมจากวิธีการต่างๆ ในการพัฒนา
บุคลากร พัฒนาศักยภาพ ทักษะและความสามารถเฉพาะตัวที่วางแผนไว้เพ่ือให้บรรลุผล ตามท่ีกำหนดไว้  
 1.2.2 องค์ประกอบการนิเทศแบบชี้แนะ 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555) ได้เสนอองค์ประกอบของการสอนแนะ ซึ่งมีข้ันตอนหลัก  
4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สร้างความร่วมมือระหว่างผู้สอนแนะและผู้รับการสอนแนะ 
1.1 ตกลงหัวข้อและประเมินจุดแข็งสภาพแวดล้อมของผู้รับการสอนแนะ  
1.2 ตกลงบทบาทของผู้สอนแนะ 
1.3 สร้างความไว้วางใจในการดําเนินงานระหว่างผู้สอนแนะและผู้รับการ สอนแนะ 

2. กำหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงาน 
2.1 กำหนดตัวชี้วัด วิสัยทัศน์และเป้าเหมายที่ต้องการ 
2.2 สร้างแผนดําเนินงาน  

3. ดําเนินงานตามขบวนการ 
3.1 ทบทวน ประเมินผล ผลเทียบกับเป้าหมาย และปรับแผน 
3.2 การให้ข้อมูลป้อนกลับ  

4. การประเมินและการติดตามผล 
4.1 ประเมิน  
4.2 ติดตามผล  
4.3 สรุปผลการดำเนินการ 

สำนักทดสอบทางการศึกษา (2557) ได้สรุปว่า การนิเทศแบบสอนแนะ เพ่ือเพ่ิม ศักยภาพครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สถานศึกษาให้สูงขึ้น มีองค์ประกอบหลัก
สำคัญอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 

1. การเตรียมการก่อนการสอนแนะ (Pre-Coaching)  
1.1 การสร้างองค์ความรู้ ผู้ทําหน้าที่ให้การสอนแนะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1.1 การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น หลักสูตรและการออกแบบ การเรียนรู้ 
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1.1.2 การวิจัยในชั้นเรียน  
1.1.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  
1.1.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
1.1.5 เรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

1.2 การสร้างทีมงาน 
1.3 องค์ประกอบของทีมงานพัฒนาคุณภาพทีมงานพัฒนาคุณภาพ ที่มีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ 

1.3.1 ทีมนําประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อํานวยการ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประธานเครื่องข่ายฯ ประธานศูนย์วิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.3.2 ทีมทำประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ 
    1.4 การจัดกระทำข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา ข้อมูลและสารสนเทศ ของสถานศึกษาเพ่ือใช้

ในกระบวนการให้การสอนแนะ 
1.4.1 ขอมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
1.4.2 ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับผู้เรียน  
1.4.3 ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับครูและการจัดการเรียน 
1.4.4 ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  

                 1.5 แผนการนิเทศและเครื่องมือการนิเทศ  
2. การดำเนินการสอนแนะ (Coaching)  

2.1 การศึกษาต้นทุนเดิม 
2.1.1 การให้ครูบอกเล่า อธิบายวิธีการทำงานและผลที่เกิดขึ้น 
2.1.2 การพิจารณาร่องรอยการทำงานร่วมกัน เช่น แผนการสอน ชิ้นงาน ของนักเรียน 
2.1.3 การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  

2.2 การให้ครูประเมินการทำงานของตนเอง  
2.3 ขั้นต่อยอดประสบการณ์ 

2.3.1 เมื่อพบว่าคุณครูมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหา  
ก็จำเป็นต้องแก้ไขปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

2.3.2 เมื่อพบว่าคุณครูเขาใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบการ
เรียนการสอนก็จำเป็นต้องเพ่ิมเติมความรูแบ่งปันประสบการณ์ 

3. การสรปุผลการสอนแนะ (Post-Coaching) 
3.1 การสรปุผลการสอน 
3.2 การวางแผนการสอนแนะครั้งต่อไป  
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1.3 ประโยชน์และความสำคัญ 
   1.3.1 ประโยชน์ที่เกิดกับผู้นิเทศ 
  1.3.1.1 ผู้นิเทศมีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการนิเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  1.3.1.2 ผู้นิเทศสามารถให้คำแนะนำครูในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อยางแท้จริง และครูสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
  1.3.1.3 ผู้นิเทศสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหา การ
เปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมีทิศทางในการ
ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.3.1.4 ผู้นิเทศสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู ซึ่งจะนำไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
  1.3.1.5 ผู้นิเทศมีสัมพันธภาพที่ดีกับครู สร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ  
    1.3.2 ปยะโยชน์ที่เกิดกับครู 
  1.3.2.1 ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และคำนึงถึงผู้เรียน
เป็นสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ 
  1.3.2.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจสภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล มองเห็นปัญหา ความต้องการ
และธรรมชาติของผู้เรียน 
  1.3.2.3 ครูได้รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่ว มกับผู้
นิเทศ และมีส่วนร่วมกับผู้นิเทศในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
  1.3.2.4 ครูมีความรู ้และทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาการจัดประสบการณ์ของตนเอง และ
ประเมินผลงานได้ดีขึ้น 
  1.3.2.5 ครูสามารถพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่งผลให้ครูมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ชัดเจน 
  1.3.2.6 ครูสามารถประเมินตนเอง รู้จักตนเองมากขึ้นว่าตนเองมีความสามารถด้านใดบ้าง และ
ต้องปรับปรุงแก้ไขด้านใด 
  1.3.2.7 สร้างบรรยากาศของการนำเสนองานใหม่ ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้นและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในการทำงานระหว่าง ครูและศึกษานิเทศก ์
 1.3.3 ประโยชน์ที่เกิดกับสถานศึกษา 
  1.3.3.1 โรงเรียนมีผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานในหลักสูตร 
  1.3.3.2 โรงเรียนมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดในปัจจุบัน เนื่องจากได้รับการ
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นิเทศ ทำให้ครูมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน
ได้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงตางการออกแบบกิจกรรมของครู 
  1.3.3.3 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในสถานศึกษา 
  1.3.3.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล ปฏิบัติการตาม
กระบวนการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
  1.3.3.5 สนับสนุนกลุ่มโดยเชือ่มความสัมพันธ์ของบุคคลากรในสหวิทยาเขต สร้างสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศให้มีความเป็นกลัยาณมิตรที่ดขีองโรงเรียน
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องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 

2.1 การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนานวัตกรรม/หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนา 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นองค์การทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นตามนโยบายปฏิรูประบบ
ราชการของรัฐบาล  โดยแบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดครอบคลุมอำเภอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2546 มีการยืดหยุ่นในการจัดตั้ง ยุบ เลิก และบริหา ร
จัดการ ซึ่งเน้นการกำกับดูแล ส่งเสริมและประสานงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 
52 โรงเรียน  โรงเรียนที่สังกัดในจังหวัดหนองบัวลำภู 21  โรงเรียน และ โรงเรียนที่สังกัดในจังหวัดเลย 31 โรงเรียน 
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 วิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู กล่าวไว้ว่า “ภายในปี 2565 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นองค์กรขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย
นวัตกรรมที่หลากหลายสู่คุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยที่ ยั่งยืน” อีกทั้งยังมีพันธกิจ
ซึ่งประกอบด้วย 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตาม
หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 3. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 5. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 6. ปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิ ทัล (Digital 
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 วิทยาศาสตร์ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะ ที่สำคัญในการค้นคว้าความรู้ มีความสามารถในการแก้ ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ หลากหลายและมีประจักษ์พยานตรวจสอบได้ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ช่วย
ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ ธรรมชาติและเทคโนโลยีที ่มนุษย์สร้างขึ ้นรวมถึงการนำ ความรู้ไปใช้อย่าง
สร้างสรรค์ มีเหตุผล มีคุณธรรม นอก จากนั้นยังช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ การใช้ประโยชน์ การ
ดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และยั่งยืน  ในรายวิชาฟิสิกส์เป็น
ความรู้พื้นฐานที่นำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต และเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่
มนุษย์ ตัวอย่างเช่น การนำความรู้พื้นฐานทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้า ไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (โทรทัศน์ 
วิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) อย่างแพร่หลาย หรือ การนำความรู้ทางอุณหพลศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ ยิ่งไปกว่านั้นความรู้ทางฟิสิกส์บางอย่างอาจนำไปสู่การสร้างเครื่องมือใหม่ที่ใช้ใน
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วิทยาศาสตร์สาขาอื่น เช่น การนำความรู้เรื่องกลศาสตร์ควอนตัม ไปใช้ในการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่
ใช้ในชีววิทยา เป็นต้น 

จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ที ่กล่าวไว้ชัดเจนและความสำคัญของการเรียนรู ้วิชา ฟิสิกส์ การขับเคลื ่อน
การศึกษาด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาที่หลากหลาย ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ที่จำเป็นต้องมีการนิเทศ กำกับ 
ติดตาม และประเมินผลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและ
การเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น อันเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนด้วยกระบวนการนิเทศ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) ช่วยให้เพิ่มการเรียนรู้ เพิ่มความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียน เพิ่มความสนใจ และการมีส่วนร่วม ทำให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ 
และ รูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง ส่งผลต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู ้รับการนิเทศได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน
(Coaching and Mentoring) ครูได้พัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน และงานอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการ
นิเทศปรึกษาหารือ พูดคุยซึ่งกันและกัน ช่วยพัฒนาการจัดการจัดการเรียนการสอนอันเป็นวิชาชีพ ของตนเองให้
ก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้น นักเรียนได้สังเกตและลงมือกระทำด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย 
ตนเอง ให้สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองและผู้สอนต้องให้ความสนใจในทุกสถานการณ์ที่นักเรียน ได้ลงมือทำ 
แสดงให้เห็นว่าการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยงประกอบกับการส่งเสริมจัดการเรียนรู้การ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) ทำให้การจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีได้กำหนดไว้ 

2.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา 
2.2.1 เพ่ือส่งเสริมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนวิชา ฟิสิกส์ ด้วย

รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  
2.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching 

and Mentoring) 

2.3 การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรม 
 การออกแบบและพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู ้สอนรายวิชาฟิสิกส์  
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 
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 2.3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการจำเป็น และแนวทางการสร้างรูปแบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ี
เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
 2.3.2 ร ่างร ูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผ ู ้สอนรายวิชาฟิสิกส์  
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  
  2.3.3 นำร่างรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู ้สอนรายวิชาฟิสิกส์  
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  และคู ่มือการนิเทศ เสนอผู ้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
 2.3.4 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  
โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  ตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ โดยการนิเทศการศึกษาเพ่ือยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง 
(Coaching and Mentoring)  
 2.3.5 สร้างเครื่องมือนิเทศ 

จากการศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา จึงได้สร้างเครื่องมือใน
การนิเทศ จากนั้นนำไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้เครื่องมือในการนิเทศดังต่อไปนี้ 

2.3.5.1 แบบบันทึกการ Coaching แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)   

2.3.5.2 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
2.3.5.3 แบบการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
2.3.5.2 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การนิเทศแบบ

ชี ้แนะและการเป็นพี ่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู  

2.3.6 นำรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching 
and Mentoring) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ไปใช้ในการนิเทศติดตามต่อไป 

2.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบ
ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำภู 
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ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากร รวมไปถึงผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  

2.5 การนำนวัตกรรมไปใช้ 
 รายงานผลการนิเทศโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  ของครูผู้สอนรายวิชา

ฟิสิกส์ ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนสหวิทยาเขต 

บัวบาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีผลดังนี้ 

ตารางที ่ 1 จำนวนครูฟิสิกส์ที ่ได้รับการนิเทศ ติดตาม โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี ่เลี ้ยง 
(Coaching and Mentoring) 

ที ่ โรงเรียน ครูผู้สอนรายวิชา ระดับชั้นที่สอน จำนวน (คน) 
1 หนองบัวพิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.4 1 
2 หนองสวรรค์วิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.5 1 
3 โนนสังวิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.5 1 
4 กุดดู่พิทยาคม ฟิสิกส์ ม.5 1 
5 โนนเมืองวิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.4 1 
6 หนองเรือพิทยาคม ฟิสิกส์ ม.5 1 
7 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.4 1 
8 นากอกวิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.6 1 
9 ยางหล่อวิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.4 1 
10 บ้านขามพิทยาคม ฟิสิกส์ ม.5 1 
11 กุดสะเทียนวิทยาคาร ฟิสิกส์ ม.4 1 
12 เฉลิมพระเกียรติฯ ฟิสิกส์ ม.4 1 

รวม 12 

  จากตารางที่ 1 จำนวนครูสอนรายวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับการนิเทศ ติดตาม โดยใช้ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบ

ชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) พบว่า มีครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับการิเทศทั้งหมด

จำนวน 12 คน เป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 6 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5  คน ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 คน  
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ตารางท่ี 2 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ

การปฏิบัติ แปลผล 

x̅ S.D. 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา 4.73 0.47 ดีมาก 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม 4.64 0.50 ดีมาก 
3. สาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสอดคล้องกัน 4.64 0.50 ดีมาก 
4. สาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน 4.73 0.47 ดีมาก 
5. ระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระสำคัญกับสาระ
การเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกัน 

4.82 0.40 ดีมาก 

6. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ของหน่วยการ
เรียนรู้ 

4.64 0.50 ดีมาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4.82 0.40 ดีมาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4.91 0.30 ดีมาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคามรู้ ทักษะ 
กระบวนการ และคุณลักษณที่พ่ึงประสงค์ 

4.73 0.47 ดีมาก 

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน 4.82 0.40 ดีมาก 
11. การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4.64 0.50 ดีมาก 
12. เครื่องมือหรือแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบทดสอบสัมพันธ์กับ
การทดสอบระดับชาติ 

4.73 0.47 ดีมาก 

13. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 

4.73 0.47 ดีมาก 

14. การกำหนดเกณฑ์การประเมินคำนึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็น
รายบุคคล มีการจำแนกเกณฑ์ประเมินสำหรับผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่ม
อ่อนไว้อย่างชัดเจน 

4.45 0.52 ดีมาก 

15. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 3.82 0.60 ดี 
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(ต่อ) ตารางท่ี2 แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพการ

ปฏิบัติ แปลผล 

x̅ S.D 
15. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 3.82 0.60 ดี 
16.หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 4.55 0.52 ดีมาก 

รวม 4.65 0.51 ดีมาก 

  จากตารางที2่  พบว่า แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาพรวม

อยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.65 ) รายการที่มีผลการประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้น

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ( X  = 4.91 (X  = 3.80)  รองลงมาคือ ระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกัน  กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้อง

กับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้าง

ชิ้นงาน/ภาระงาน ( X  = 4.82) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย ได้แก่ สื ่อการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ( X  = 3.82)  
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ตารางท่ี3แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(ActiveLearning) 

  จากตารางที่ 3 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

 ( X  = 4.72 ) รายการที่มีผลการประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ

การปฏิบัต ิ
แปล
ผล 

x̅ S.D. 
1. ชื่อแผนกาจัดการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระ 4.73 0.47 ดีมาก 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
เหมาะสม 

4.73 0.47 ดีมาก 

3. สาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้อง 4.82 0.40 ดีมาก 
4. สาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน 4.73 0.47 ดีมาก 
5. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สาระสำคัญและสาระการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

4.82 0.40 ดีมาก 

6. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุมการ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.82 0.40 ดีมาก 

7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4.82 0.40 ดีมาก 

8. กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4.91 0.30 ดีมาก 
9. ก ิจกรรมการเร ียนรู ้ม ีความครอบคลุมในการพัฒนาผู ้เร ียนให้ม ีคามรู ้ ท ักษะ 
กระบวนการ และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ 

4.82 0.40 ดีมาก 

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน 4.64 0.50 ดีมาก 
11. กิจกรรมการเรียนรู้คำนึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4.64 0.50 ดีมาก 
12. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4.73 0.47 ดีมาก 
13. มีการทดสอบหรือการจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู้คความสามารถของผู้เรียนใน
การจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สัมพันธ์กับ
การทดสอบระดับชาติ 

4.64 0.50 ดีมาก 

14. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด 

4.64 0.50 ดีมาก 

15. การวัดและการประเมินผลคำนึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล      4.64 0.50 ดีมาก 
16. สื่อ การเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.45 0.52 ดี 
17.แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง 4.64 0.50 ดีมาก 
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เชิงรุก (Active Learning) ( X  = 4.91 ) รองลงมาคือ สาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์

การเรียนรู้มีความสอดคล้องชื่อหน่วยการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ

และสาระการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความ

ชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคามรู้ 

ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ (X  = 4.82) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย 

ได้แก่ สื่อ การเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ( X  = 4.45) 

ตารางท่ี 4  สังเกตการสอน 

ที ่ ประเด็น 

ระดับคุณภาพ 

การปฏิบัติ แปลผล 

x̅ S.D. 

1.ด้านครูผู้สอน 
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.64 0.50 มากที่สุด 
1.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4.73 0.47 มากที่สุด 
1.3 สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนโดยการกำหนดโจทย์  

เงื่อนไขสถานการณ์ ที่น่าสนใจและท้าทาย 
4.36 0.67 มาก 

1.4 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 4.00 0.63 มาก 
1.5 กระตุ้นให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 4.82 0.40 มากที่สุด 
1.6 ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม 4.82 0.40 มากที่สุด 
1.7 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความคิดเห็นของ

ผู้เรียน 
4.55 0.52 มากที่สุด 

1.8 มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน 

4.91 0.30 มากที่สุด 

1.9 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา 
กิจกรรมและการประเมินผล 

4.45 0.52 มาก 

1.10 วัดและประเมินผลผู้เรียนได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนรู้ (OLE) 

4.82 0.40 มากที่สุด 

 รวม 4.58 0.55 มากที่สุด 
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  (ต่อ) ตารางท่ี 4  สังเกตการสอน 

ที ่ ประเด็น 
การปฏิบัติ 

ข้อสังเกต 
x̅ S.D. 

2.ด้านผู้เรียน 

2.1 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนสร้างองค์ความรู้ได้ 4.55 0.52 มากที่สุด 
2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.55 0.52 มากที่สุด 
2.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.82 0.40 มากที่สุด 
2.4 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 4.09 0.54 มาก 
2.5 มีความรับผิดชอบ สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง 4.73 0.47 มากที่สุด 
2.6 นำเสนอ แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล 4.64 0.50 มากที่สุด 
2.7 นำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้องกับเรื่อง

ที่เรียน 
4.73 0.47 มากที่สุด 

 รวม 4.58 0.52 มากที่สุด 
   
  จากตารางที่ 4 ผลการนิเทศติดตาม พบว่า ด้านครูผู้สอน ภาพรวมมีการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด   
( X  = 4.58) รายการที่มีผลการประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน ( X  = 4.91)  รองลงมาคือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเสนอ
ความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื ่น ฝึกให้ผู ้เรียนทำงานเป็นทีม และวัดและประเมินผลผู้เรียนได้
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ (OLE) ( X  = 4.82) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับ
สุดท้าย ได้แก่ สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนโดยการกำหนดโจทย์ เงื่อนไขสถานการณ์ ที่น่าสนใจ  
และท้าทาย ( X  = 4.36)  

ด้านผู้เรียนภาพรวมมีการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.58) รายการที่มีผลการประเมินระดับ
ปฏิบัติในลำดับสูงสุด มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ( X  = 4.82) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ สามารถทำ
กิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง และนำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้อง กับเรื่องที่เรียน  
( X  = 4.73) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย ได้แก่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 
( X =4.09) 
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ตอนที่ 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์  

 หลังจากสังเกตการณ์สอนแล้ว ได้ทำการโค้ชครูผู้สอนทั้ง 12 ท่าน พบว่า ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ

ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากศึกษาค้นคว้าหาคำตอบหรือองค์ความรู้ที่สนใจ ควรกระตุ้นให้

ผู้เรียนกล้าแสดออก การทำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายการนำเสนอการคิดวิเคระห์ คิดสังเคราะห์และสรุปองค์

ความรู้อย่างมีเหตุผล  

ตอนที่ 3  สะท้อนผลการสังเกตการสอน (ข้อค้นพบ)  

 ด้านครูผู้สอน มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ
แก่ผู้เรียน  ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง มีการวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและความหลากหายของผู้เรียน 
 ด้านผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน สามารถทำ

กิจกรรมจนสำเร็จ แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผลนำเสนอผลงาน ทำควาสะอาดอุปกรณ์และสถานที่

หลังการปฏิบัติกิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ 

1. ครูควรใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 

2. ครูอาจใช้ตัวอย่างข้อสอบระดับชาติที่ตรงกับเนื้อหาที่สอนให้ผู้เรียนฝึกทำ เพ่ือฝึกฝนทักษะและเพ่ิม

ศักยภาพในการคิดคำนวณ 

3. ครูอาจให้ผู้เรียนศึกษาจากสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่ใกล้ตัวของผู้เรียน จะทำให้

ผู้เรียนสนใจและมองเห็นถึงประโยชน์ในการเรียนเนื้อหานั้นๆ 

2.6 การประเมินและการปรับปรุง 
ผู้รายงานได้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียน

ในสหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภูโดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ด้วยรูปแบบการ

นิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) โรงเรียนสหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
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ตารางท่ี 5  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

x̅ S.D. แปลผล 

1.ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ 4.82 0.40 ดีมาก 

2.ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม 4.73 0.47 ดีมาก 

3.ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ 4.91 0.30 ดีมาก 

4.ระยะเวลาในการนิเทศ 4.82 0.40 ดีมาก 

5.ผู้นิเทศมีการวางแผนการนิเทศอย่างเป็นระบบ 4.91 0.30 ดีมาก 

6.ผู้นิเทศเปิดโอกาสให้ผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วม 4.73 0.47 ดีมาก 

7.ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ 4.82 0.40 ดีมาก 

8.ผู้นิเทศชี้ให้เห็นข้อควรพัฒนาของการจัดการเรียนรู้ 4.82 0.40 ดีมาก 

9.ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง 4.91 0.30 ดีมาก 

10.ประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ 4.82 0.40 ดีมาก 

11.ผลการนิเทศสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 4.73 0.47 ดีมาก 

12.ผู้นิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร 4.91 0.30 ดีมาก 

รวม 4.83 0.38 ดีมาก 
 

จากตารางที5่  พบว่า ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.83) รายการที่มีผล

การประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด ได้แก่ ผู้ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ ผู้นิเทศมีการวางแผนการนิเทศ

อย่างเป็นระบบ ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง 

(X  = 4.91)  รองลงมาคือ ผู้ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ ระยะเวลาในการนิเทศผู้นิเทศรับฟังความ

คิดเห็นของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศชี้ให้เห็นข้อควรพัฒนาของการ

จัดการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ (4.82) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย ได้แก่  

ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม และ ผลการนิเทศ

สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ( X  = 3.55)  
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการพฒันานวัตกรรม 
3.1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
 3.1.1 ข้อมูลสารสนเทศ 
  จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ โดยใช้ รูปแบบ
การนิเทศแบบชี ้แนะและการเป็นพี ่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัด มีข้อมูลสารสนเทศครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ มีรายงานนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนที่ดี สามารถเป็นแบบอย่างได้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาของสถานศึกษาได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน  
 3.1.2 การดำเนินงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
  สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนรายวิชา
ฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)  ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีระบบการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้  
  3.1.3 การมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา/การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 
  จากการดำเนินการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู ้สอนรายวิชาฟิสิกส์  
 โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มีการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสะท้อนผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ 
 3.1.4 การยอมรับที่มีต่อแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  โดยใช้ รูปแบบ
การนิเทศแบบชี ้แนะและการเป็นพี ่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การ
ยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  โดย
ใช้รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ส่งผลให้ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยทุกรายการอยู่ในระดับมาก
ขึ้นไป  
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3.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 
 จากการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  โดยใช้ รูปแบบการนิเทศ
แบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring)ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู ปีการศึกษา 2564 ผลปรากฏดังนี้ 

3.2.1 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  3.2.1.1 ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ มีการนำผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มาตรฐาน 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา พร้อมทั้งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้  
  3.2.1.2 ครูมีการกำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้  
  3.2.1.3 ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามเป้าหมายที่
ต้องการพัฒนา 
  3.2.1.4 ครูใช้หลักการ เทคนิคการสอนต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสอนแบบอุปนัย เป็นต้น  
  3.2.1.5 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และผ่านการตรวจสอบ
แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้  

3.3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
 จากการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รูปแบบการนิเทศแบบชี้แนะและการ
เป็นพี ่เลี ้ยง (Coaching and Mentoring) ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู    
ปีการศึกษา 2564  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ 
 3.3.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู 

ตารางท่ี 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนเฉลี่ย เป้าหมายปี 65 (+3%) หมายเหตุ 

ภาษาไทย 2.99 3.08  
คณิตศาสตร์ 2.65 2.73  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.95 3.04  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3.10 3.19  
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.49 3.59  
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ศิลปะ 3.19 3.29  
การงานอาชีพ 3.16 3.25  
ภาษาต่างประเทศ 2.86 2.95  
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) 3.10 3.19  

ภาพรวม 3.04 3.13  

ภาพที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

 
 จากตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
3.49 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย คือ 2.95 ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 3.04 
 3.3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

ตารางท่ี 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 – 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผลการเรียนเฉลี่ย 

หมายเหตุ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ภาษาไทย 2.78 2.88 2.99  
คณิตศาสตร์ 2.39 2.52 2.65  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.66 2.80 2.95  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.88 2.97 3.10  

2.99
2.65

2.95 3.10
3.49

3.19 3.16
2.86

3.10 3.04
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2.00

3.00

4.00

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 สพม.ลยนภ

ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขะ ศิลปะ การงาน E IS ภาพรวม
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สุขศึกษาและพลศึกษา 3.30 3.38 3.49  
ศิลปะ 3.03 3.12 3.19  
การงานอาชีพ 2.95 3.04 3.16  
ภาษาต่างประเทศ 2.64 2.74 2.86  
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)   3.10  

ภาพรวม 2.82 2.92 3.04  
 
ภาพที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เลย หนองบัวลำภู 
 

 
 จากตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 
มีค่าเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2563 
 3.3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เลย หนองบัวลำภู 
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขะ ศิลปะ การงาน E IS ภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สพม.ลยนภ
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ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

หมายเหตุ 

ภาษาไทย 64.30  
คณิตศาสตร์ 49.43  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62.74  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 68.74  
สุขศึกษาและพลศึกษา 82.25  
ศิลปะ 71.69  
การงานอาชีพ 70.81  
ภาษาต่างประเทศ 58.67  
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) 46.53  

ภาพรวม 64.69  
 
ภาพที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไป ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 
หนองบัวลำภู 
 

 
 จากตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไปของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 สพม.ลยนภ

ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขะ ศิลปะ การงาน E IS ภาพรวม
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พลศึกษา มีค่าสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปของกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ มีค่า คิดเป็นร้อยละ 62.74  ในภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึน้
ไป คิดเป็นร้อยละ 64.49 
 3.3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

ตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ ้นไปเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของนักเรียน 
ที่ได้ระดับดีขึ้นไป หมายเหตุ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ภาษาไทย 58.76 59.79 64.30  
คณิตศาสตร์ 41.73 43.96 49.43  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 52.90 55.85 62.74  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 62.68 63.42 68.74  
สุขศึกษาและพลศึกษา 78.84 78.38 82.25  
ศิลปะ 68.90 69.40 71.69  
การงานอาชีพ 66.31 66.75 70.81  
ภาษาต่างประเทศ 51.63 52.92 58.67  
การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)   46.53  

ภาพรวม 59.92 60.87 64.69  
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ภาพที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีข้ึนไปเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
 

 
 

  จากตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ของปีการศึกษา 2564 มีค่าเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป ของปีการศึกษา 2563 

3.4 สรุปผล 
 3.3.1 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมสมรรถนะ

ผู้เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า การประเมินหน่วยการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู ้เชิงรุก (Active Learning) แบบประเมินหน่วยการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.65 ) รายการที่มีผลการประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด กิจกรรมการ

เรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ( X  = 4.91 (X  = 3.80)  รองลงมาคือ ระหว่างชื่อหน่วย

การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกัน  กิจกรรมการเรียนรู้

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และกิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การ
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ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขะ ศิลปะ การงาน E IS ภาพรวม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไปเปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564 สพม.ลยนภ
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สร้างชิ้นงาน/ภาระงาน (X  = 4.82) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย ได้แก่ สื่อการเรียนรู้มีความ

เหมาะสม เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ( X  = 3.82)  

 3.4.2 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมสมรรถนะ

ผู้เรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู พบว่า การประเมินแผนการจัดเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ พบว่า แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.72 ) รายการที่มีผลการประเมินระดับปฏิบัติ

ในลำดับสูงสุด กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ( X  = 4.91 ) รองลงมาคือ 

สาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้อง ชื่อหน่วยกา รเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญและสาระการเรียนรู้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ในแผนการจัดการ

เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคามรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะที่พ่ึง

ประสงค์  (X  = 4.82)  ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย ได้แก่ สื่อ การเรียนรู้มีความเหมาะสม 

เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ( X  = 4.45) 

3.4.3 การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมสมรรถนะ
ผู้เรียนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  ครูผู้สอนวิชา ฟิสิกส์  จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
                3.4.3.1 ตอนที่ 1 พบว่า 

     ด้านครูผู้สอน ภาพรวมมีการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.58) รายการที่มีผลการ

ประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด มีการประยุกต์ใช้สื ่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ

เสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน ( X  = 4.91)  รองลงมาคือ กระตุ้นให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นและ

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม และวัดและประเมินผลผู้เรียนได้สอดคล้องกับจุดประสงค์

และกิจกรรมการเรียนรู้ (OLE) ( X  = 4.82) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย ได้แก่ สร้างแรงจูงใจ

และแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนโดยการกำหนดโจทย์ เงื่อนไขสถานการณ์ ที่น่าสนใจและท้าทาย     ( X  = 4.36) 

    ด้านผู้เรียนภาพรวมมีการฝึกปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.58) รายการที่มีผลการ

ประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (X  = 4.82) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ 

สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง และนำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม ถูกต้องกับเรื่องที่
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เรียน ( X  = 4.73) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย ได้แก่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้น

เรียน ( X  = 4.09) 

    3.4.3.2 ตอนที่ 2 การโค้ชของศึกษานิเทศก์ หลังจากสังเกตการณ์สอนแล้ว ได้ทำการโค้ชครูผู้สอน

ทั้ง 11 ท่าน พบว่า ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากศึกษา

ค้นคว้าหาคำตอบหรือองค์ความรู้ที่สนใจ ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนกล้าแสดออก การทำกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายการ

นำเสนอการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล  

  3.4.3.3 ตอนที่ 3 สะท้อนผลการสังเกตการสอน (ข้อค้นพบ)  

ด้านครูผู้สอน มีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประยุกต์ใช้สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน สร้างแรงจูงใจและแรง

บันดาลใจแก่ผู้เรียน  ฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจากสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริง มีการวัดและ

ประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาและความหลากหายของผู้เรียน  

ด้านผู้เรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน 

สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จ แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผลนำเสนอผลงาน ทำควาสะอาดอุปกรณ์

และสถานที่หลังการปฏิบัติกิจกรรม  

 3.4.4 การนิเทศติดตามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศแบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง 

(Coaching and Mentoring) พบว่า ความพึงพอใจต่อการนิเทศ ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.83) รายการ

ที่มีผลการประเมินระดับปฏิบัติในลำดับสูงสุด ได้แก่ ผู้ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ ผู้นิเทศมีการวางแผนการ

นิเทศอย่างเป็นระบบ ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง  ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ข้อบกพร่อง (X  = 4.91)  รองลงมาคือ ผู้ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ ระยะเวลาในการนิเทศผู้นิเทศ

รับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศชี้ให้เห็นข้อควรพัฒนา

ของการจัดการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการนิเทศ (4.82) ส่วนรายการที่มีผลระดับปฏิบัติในลำดับสุดท้าย 

ได้แก่ ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศท่ีเหมาะสม และ ผลการนิเทศ

สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ( X  = 3.55)  
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ภาคผนวก ก 
          - แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)    

- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้         
- แบบการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning     
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



35 
 

แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้...................................................................กลุม่สาระการเรียนรู้................................................ 

ช้ัน...............................................เวลา..................................ชั่วโมง 
ครูผูส้อน............................................................................................ 

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

 

การแปลความหมายการเรียนรู้ ค่าคะแนนระดับ 5 หมายถึง อยู่ในระดับมากท่ีสดุ 

     ค่าคะแนนระดับ 4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
     ค่าคะแนนระดับ 3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าคะแนนระดับ 2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
     ค่าคะแนนระดับ 1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหา      
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม      
3. สาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสอดคล้องกัน      
4. สาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน      
5. ระหว่างชื่อหน่ยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้มีความ
เชื่อมโยงกัน 

     

6. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้      
7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
8. กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      
9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคามรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณ
ลักษณที่พ่ึงประสงค์ 

     

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน      
11. การประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
12. เครื่องมือหรือแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ลักษณะของเครื่องมือหรือแบบทดสอบสัมพันธ์กับการทดสอบระดับชาติ 

     

13. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
14. การกำหนดเกณฑ์การประเมินคำนึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็ยรายบุคคล มีกรจำแนก
เกณฑ์ประเมินสำหรับผู้เรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อนไว้อย่างชัดเจน 

     

15. สื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้      
16.หน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง      

รวม      
เฉลี่ย/สรุปผล      
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แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่.......................ชื่อ........................................................................................................... 

ช้ัน.........................................เวลา.................ชั่วโมงหน่วยการเรยีนรู.้.................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้
................................................ครผูู้สอน............................................................................... 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคณุภาพการปฏิบัต ิ

การแปลความหมายการเรียนรู ้

     ค่าคะแนนระดับ 5 หมายถึง อยู่ในระดับมากที่สุด 
     ค่าคะแนนระดับ 4 หมายถึง อยู่ในระดับมาก 
     ค่าคะแนนระดับ 3 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
     ค่าคะแนนระดับ 2 หมายถึง อยู่ในระดับน้อย 
     ค่าคะแนนระดับ 1 หมายถึง อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 
1. ชื่อแผนกาจัดการเรียนรู้กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสาระ      
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสม      
3. สาระสำคัญกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้อง      
4. สาระสำคัญกับสาระการเรียนรู้มีความสอดคล้องกัน      
5. ชื่อหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญและสาระการเรียนรู้มี
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 

     

6. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้มีความชัดเจน ครอบคลุมการเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

     

7. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้      
8. กิจกรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)      
9. กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคามรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณลักษณะท่ีพึ่ง
ประสงค์  

     

10. กิจกรรมการเรียนรู้สามารถนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงาน/ภาระงาน      
11. กิจกรรมการเรียนรู้คำนึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
12. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
13. มีการทดสอบหรือการจัดกิจกรรมเพื่อตรวจสอบความรู้คความสามารถของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สัมพันธ์กับการทดสอบระดับชาติ 

     

14. ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด      
15. การวัดและการประเมินผลคำนึงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล           
16. สื่อ การเรียนรู้มีความเหมาะสม เพียงพอ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน      
17.แผนดารจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง      

รวม      
เฉลี่ย/สรุปผล      
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แบบนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 

โรงเรียน................................................................................................. ...................................................................... 
ชื่อครูผู้สอน  .................................................................................วิชา......................... ........................................ 
สอนระดับชั้น ......................................................................จำนวนผู้ เรียน ....................................................คน 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้..............................................................ชื่อเรื่อง................................. .................................... 

 
คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย   ลงในช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ 
ตอนที่  1  สังเกตการสอน 

ที ่ ประเด็น ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

1.ด้านครูผู้สอน 

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      

1.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม      

1.3 สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนโดยการกำหนด
โจทย์ เงื่อนไข สถานการณ์ ที่น่าสนใจ 
และท้าทาย 

     

1.4 สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง      

1.5 กระตุ้นให้ผู้เรียนเสนอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

     

1.6 ฝึกให้ผู้เรียนทำงานเป็นทีม      

1.7 ใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ การแสดงออก และความ
คิดเห็นของผู้เรียน 

     

1.8 มีการประยุกต์ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

     

1.9 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม     กับ
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมและการประเมินผล 

     

1.10 วัดและประเมินผลผู้เรียนได้สอดคล้องกับจุดประสงค์และ
กิจกรรมการเรียนรู้ (OLE) 
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ที ่ ประเด็น ระดับคุณภาพ 

5 4 3 2 1 

2.ด้านผู้เรียน 

2.1 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนสร้างองค์ความรู้ได้      

2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      

2.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้      

2.4 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน      

2.5 มีความรับผิดชอบ สามารถทำกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง      

2.6 นำเสนอ แสดงความคิดเห็นและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล      

2.7 นำเสนอผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุม 
ถูกต้องกับเรื่องที่เรียน 

     

2.1 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนสร้างองค์ความรู้ได้      

2.2 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้      

2.3 มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้      

 

ตอนที่ 2  การโค้ชของศึกษานิเทศก์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ...................................................... 
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ตอนที่ 3  สะท้อนผลการสังเกตการสอน (ข้อค้นพบ) 
 
ด้านครูผู้สอน 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ด้านผู้เรียน 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
 

ลงชื่อ              ผู้นิเทศ 
(                                           ) 

             ตำแหน่ง............................................ 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศ 
 
โรงเรียน......................................................................สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ช่ือผู้นิเทศ....................................................................วัน เดือน ปี ท่ีนิเทศ..................................................... 
คำชี้แจง :  ครูผู้รับการนิเทศเป็นผู้ประเมินและโปรดเติมเครื่องหมาย ✓ กรอกข้อความให้สมบูรณ ์
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  

1. เพศ    
 หญิง     ชาย 

2. อายุ  
 ต่ำกว่า 20 ปี     20-30 ปี  31-40 ปี   41-50 ปี  51 ปีข้ึนไป 

3. ประสบการณส์อน  
 ต่ำกว่า 5 ปี       5-10 ปี  10-15 ปี  15-20 ปี      20 ปีขึ้นไป 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการนิเทศ 
ระดับความพงพอใจ  5 = มากที่สุดหรือดีมาก    4 = มากหรือดี    3 = ปานกลางหรือพอใช้    
                           2 = พึงพอใจน้อย           1 = น้อยที่สุดหรอืต้องปรับปรุงแก้ไข 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในเรือ่งที่นิเทศ           

2.ผู้นิเทศมีเทคนิคและวิธีการนิเทศที่เหมาะสม           

3.ความเหมาะสมของกิจกรรมนเิทศ      

4.ระยะเวลาในการนเิทศ           

5.ผู้นิเทศมีการวางแผนการนเิทศอย่างเป็นระบบ           

6.ผู้นิเทศเปิดโอกาสใหผู้้รับการนิเทศมีส่วนร่วม           

7.ผู้นิเทศรับฟังความคดิเห็นของผูร้ับการนิเทศ           

8.ผู้นิเทศช้ีให้เห็นข้อควรพัฒนาของการจัดการเรียนรู ้           

9.ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง           

10.ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการนิเทศ           

11.ผลการนเิทศสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน           

12.ผู้นิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร      

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
- คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต ๑๙ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   
โรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 

                                                    ที่   ๑๖ / ๒๕๖๔   
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   

โรงเรียนในสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๑๙ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
-------------------------------------------------- 

  ด้วย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ จะดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    การจัดการศึกษา
แบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๒  โรงเรียน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียน 
    ในสังกัด  ประกอบด้วย 
     ๑.๑ นายไพโรจน์  พรมสอน  ผู้อำนวยการ สพม.๑๙    ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ นายกฤตภาส  ดวงไพชุม  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ   กรรมการ  
     ๑.๓ นายกิตติพงษ์  ชัชวาลย์   พนักงานขับรถ      กรรมการ 
  มีหน้าที ่ กำกับ ติดตาม ดูแล และประชาสัมพันธ์การดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัด จำนวน  ๕๒  โรงเรียน 
๒. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุดที่ ๑  ประกอบด้วย  
    ๒.๑ นายกมล  เสนานุช   ผอ.โรงเรียนศรีสงครามวิทยา  ประธานกรรมการ   
    ๒.๒ นายประทัด  ผาล ี   ผอ.โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
    ๒.๓ นางสาวอรวรรณ  เหล่าคนค้า  ผอ.กลุ่มนเิทศฯ   กรรมการ  
    ๒.๔ นางสาวปทิตตา  เยี่ยมหาร  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  จังหวัดเลย  สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย  จำนวน ๑๓ โรงเรียน 
๓. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุดที่ ๒  ประกอบด้วย 
    ๓.๑ นางสาวนันนกรฐ์  ทิพย์สูงเนิน   รอง ผอ.สพม.๑๙   ประธานกรรมการ 
    ๓.๒ นายจิตติศักดิ์  นามวงษา  ผอ.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  รองประธานกรรมการ     
    ๓.๓ นางสุดาพร  พินิจมนตร ี  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
    ๓.๔ นางสาวมยรุี  ยลสุข   ศึกษานิเทศก ์     กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  จังหวัดเลย  สหวิทยาเขตวังภูผา  จำนวน ๑๓ โรงเรียน  
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๔. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุดที่ ๓  ประกอบด้วย   
    ๔.๑ นายปฐมพงษ์  สมอฝาก   รอง ผอ.สพม.๑๙   ประธานกรรมการ 
    ๔.๒ นายวิชัย  ปุรัน   ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคม  รองประธานกรรมการ     
    ๔.๓ นายอนุชา  ศิลาเกษ      ผอ.โรงเรียนเชียงคาน    กรรมการ 
    ๔.๔ นางวัชรี  โสธรรมมงคล  ศึกษานิเทศก ์     กรรมการ 
    ๔.๕ นางวนดิา  น้อยมะลิวัน    ศึกษานิเทศก ์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  รับผิดชอบการนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  จังหวัดเลย  สหวิทยาเขตศรสีองรัก  จำนวน ๕ โรงเรียน   
๕. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุดที่ ๔  ประกอบด้วย 
    ๕.๑ นายณัฐภณ  ดวงท้าวเศษ  รอง ผอ.สพม.๑๙   ประธานกรรมการ 
    ๕.๒ นายสุขเกษม  พาพินิจ  ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ 
    ๕.๓ นายจำเนยีร  มัตกติ   ผอ.โรงเรียนนาวังศึกษาวิช      กรรมการ 
    ๕.๔ นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี  ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
    ๕.๕ นายบรม  สุรมิตร   ศึกษานิเทศก ์   กรรมการ 
    ๕.๖ นายสาคร  ปริปุณณัง   ศึกษานิเทศก ์   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่   รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ จังหวัดหนองบัวลำภู  สหวิทยาเขตบัวบาน จำนวน ๑๒ โรงเรียน  
๖. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชุดที่ ๕  ประกอบด้วย  
    ๖.๑ นายณัฏฐ์ณชัย  เบี้ยวเก็บ  ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ 
    ๖.๒ นายสำเนา  เทียมดวงแข       ผอ.โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร    รองประธานกรรมการ 
    ๖.๓ นางดวงเดือน  อินเจริญ  ศึกษานิเทศก์       กรรมการ 
    ๖.๔ นางสาวจีรพรรณ  จันทรงัษี  ศึกษานิเทศก ์     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท่ี   รับผิดชอบการนเิทศ ตดิตามและประเมินผลการจดัการศกึษาแบบบูรณาการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙  จังหวัดหนองบัวลำภู  สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ  จำนวน  ๙  โรงเรียน    
 ให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเกดิผลดีต่อทางราชการ 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

 
(นายไพโรจน์  พรมสอน) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 
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ภาคผนวก ค 
- ภาพการ นิเทศ ติดตาม ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบช้ีแนะ 

และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ของสหวิทยาเขตบัวบาน  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนหนองสวรรค์วิทยาคาร 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนโนนสังวิทยาคาร 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนกุดดู่พิทยาคม 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนหนองเรือพิทยาคม 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนนากอกวิทยาคาร 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนยางหล่อวิทยาคาร 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนบ้านขามพิทยาคม 
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ภาพการนิเทศ ติดตาม โรงเรยีนกุดสะเทียนวิทยาคาร 
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ภาพการบันทึกการนิเทศ  
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ภาพการบันทึกการนิเทศ  
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ภาพการบันทึกการนิเทศ  
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ภาคผนวก ค 
- ภาพการ อบรมออนไลน์ แนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)  

ให้กับ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ สพม.เลย หนองบัวลำภู เพื่อนคู่คิด (พ่ีเลี้ยง) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
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ภาพการ อบรมออนไลน์ แนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)   

เพื่อนคู่คิด (พ่ีเลี้ยง) ให้กับ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ใน สพม.เลย หนองบัวลำภู  
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ภาพการ อบรมออนไลน์ แนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)   

เพื่อนคู่คิด (พ่ีเลี้ยง) ให้กับ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ใน สพม.เลย หนองบัวลำภู  
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ภาพการ อบรมออนไลน์ แนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)   

เพื่อนคู่คิด (พ่ีเลี้ยง) ให้กับ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ใน สพม.เลย หนองบัวลำภู  
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ภาพการ อบรมออนไลน์ แนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)   

เพื่อนคู่คิด (พ่ีเลี้ยง) ให้กับ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ใน สพม.เลย หนองบัวลำภู  
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ภาพการ อบรมออนไลน์ แนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)   

เพื่อนคู่คิด (พ่ีเลี้ยง) ให้กับ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ใน สพม.เลย หนองบัวลำภู  
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ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)   

เพื่อนคู่คิด (พี่เลี้ยง) ให้กับ ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ใน สพม.เลย หนองบัวลำภู  
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      ภาคผนวก ง 
- ผลงานของครู  

กับแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)  ให้กับผู้เรียน 
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การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)  ของครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ 

หลังได้รับการโค้ช (Coaching) จากศึกษานิเทศก์ และมีพี่เลี้ยงช่วยคิด (Mentoring) 

 

           

      
 



68 
 

ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)  ของครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ 

หลังได้รับการโค้ช (Coaching) จากศึกษานิเทศก์ และมีพี่เลี้ยงช่วยคิด (Mentoring) 
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ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนเชิงรุก  (Active Learning)  ของครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ 

หลังได้รับการโค้ช (Coaching) จากศึกษานิเทศก์ และมีพี่เลี้ยงช่วยคิด (Mentoring) 
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เครือข่ายในการพัฒนา ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์  

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 
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ประวัติย่อผู้รายงาน 

ชื่อ  นายจิระวัฒน์  โต๊ะชาลี 

ที่อยู่ปัจจุบัน   32 หมู่13 ตำบลหนองเรือ  อำเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลำภู 

ตำแหน่งปัจจุบัน  ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการ   

ปฏิบัติหน้าที ่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เลย หนองบัวลำภู 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2542   มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดบึงกาฬ 

พ.ศ.2546  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2561 ปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) วิจัยและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม 

 

ประวัติรับราชการ 

พ.ศ.2552  ครูผู้ช่วย โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พ.ศ.2554 คร ู โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

พ.ศ.2554 คร ู โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม จังหวัดหนองคาย 

พ.ศ.2556 คร ู โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 

พ.ศ.2560 ครูชำนาญการ  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 

พ.ศ.2563 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 

พ.ศ.2564 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 

   หนองบัวลำภู 

พ.ศ.2565 ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย 

   หนองบัวลำภู 

 
 




