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บทสรุปผูบริหาร 
 
 รายงานการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ 
แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ป
การศึกษา 2563 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) รายงานการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 และ 2) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานผลการประเมิน
การอาน คิด วิเคราะห และเขียน และดานการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของนักเรียน
โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 ใช
ขั้นตอนการนิเทศภายใน 5 ข้ันตอน ประกอบดวย ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ (A) 
(B,N) กำหนดปญหา และความตองการในการแกปญหาหรือพัฒนา โดยการจัดทำขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน โดย
ศึกษาจุดเนนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในปงบประมาณ 2563 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
และรายงานการประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2562 
แลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะหเพ่ือหาสภาพปญหาที่เกิดขึ้น และความตองการในการพัฒนาตามบริบทของ
หนวยงาน จากการรวบรวมและจัดทำสารสนเทศข้ันพื้นฐาน ในรายงานการประเมินโครงการพบวา ประเด็นการ
ประเมิน ผลผลิตของโครงการ ในตัวชี้วัดที่ 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระ
การเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป 3) รอยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เพ่ิมขึ้น 4) รอยละ
ของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 5) รอยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ท่ีเพิ่มขึ้น 6) รอยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 8)  ผลการ
ทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 9)  รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ และไดรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ิมข้ึนทั้งหมด และผานการ
ประเมิน มีเพียง ตัวชี้วัดท่ี 2) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น 
ระดับดี ขึ้นไป ลดลง ไมผานการประเมิน  และตัวชี้วัดที่ 7) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เพ่ิมขึ้น แตไมผานการประเมิน เปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข และพัฒนา 
จัดลำดับปญหา และเลือกปญหาที่เปนความจำเปนหรือตองการในลำดับเรงดวนหรือลำดับที่เห็นวาสำคัญที่สุดดังนี้ 
คือ 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป 2) ผล
การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร และ 3) การคงสภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดานอ่ืนๆ ไวใหได สรางการรับรูระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ดวยวิธีการตาง ๆ โดย
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ดำเนินการประชุม ครู เพ่ือวิเคราะหสภาพปญหา การขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา 2563 และการ PLC เพ่ือสรางเปาหมายรวมกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ (P) (PRAI) เปนการนำปญหา และความ
ตองการ กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศ โดยกำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาตามปญหา
ที่เกิดขึ้น ตามความตองการ และจำเปน มีการใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนา
วิชาชีพครู และการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และตอเนื่อง โดยจัดครูที่จบตรงเอกเขาสอนใหรายวิชาหลักของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 เพ่ือพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูหลัก และ
สลับใหครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จบเอกคณิตศาสตร ลงไปสอนในชั้นเรียนอื่น ที่ครู เอกอ่ืนๆ ขึ้นมาสอน
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แทน เพ่ือเปนการพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในชั้นเรียนอื่นๆ อีกทางหนึ่ง มีการนิเทศกำกับ และ
ติดตามอยางใกลชิดทุกชั้นเรียนโดยดำเนินการอยางเปนระบบ เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีสวนรวม
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ วางแผนการดำเนินงานพัฒนา โดย 1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสรางความรูความ
เขาใจรวมกัน โดยมีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน ในปการศึกษา 2563 ประชุมประจำเดือน และ
ประชุมกลุมยอยเพื่อสรางความรูความเขาใจ และติดตามการนิเทศเปนระยะๆ 2) สรางคณะนิเทศ เปนทีมงานใน
การนิเทศรวมกัน โดยจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยมีคณะนิเทศ 3 ทีม ประกอบดวย 1) ทีม
ผูอำนวยการโรงเรียนเปนหัวหนาทีม ครูที่เปนหัวหนางานวิชาการ และครูที่รับผิดชอบงานวิชาการในแตละชวงชั้น
คือ ปฐมวัย และประถมศึกษา ทำหนาที่นิเทศติดตามในภาพรวม 2) ทีมชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ประกอบดวย ครู
ประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เปนคณะนิเทศ 3) ทีมชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบดวย ครูประจำชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4-6 เปนคณะนิเทศ โดยกำหนดใหในทีมที่ 2 และ3 มีการสลับกันนิเทศภายในกลุมในลักษณะ เปน
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนกันเอง 3) กำหนดประเด็นการนิเทศ เปนการกำหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ 
ประกอบดวย 1. การออกแบบการเรียนการสอน 2. การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) 4) กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสม
กับการแกปญหา และการพัฒนา จัดทำปฏิทินการนิเทศ โดยกำหนดใหแตละชั้นเรียนมีการนิเทศ โดยคณะนิเทศ 2 
ทีมของโรงเรียน ในแตละทีมจะตองเขานิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ในแตละประเด็น และแตละชั้นเรียน โดยครั้งแรก
จะเปนการนิเทศเพ่ือสรางความคุนเคย โดยการใหคำปรึกษา ศึกษาจากเอกสารของครู ครั้งตอไปจึงจะเปนการ
สังเกตการสอน และมีการเพ่ิมเติมการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต 1 อีก 1 คณะเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการการเรียนการสอน 5) กำหนดวิธีการนิเทศ และ
กิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปญหา และความตองการ โดยการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
จากการศึกษาดูงาน โรงเรียนบานซับนอยเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ
โรงเรียนบานคลองทุเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีผลการ
ทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงสุด 1 ใน 10 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ตอเนื่อง 10 ป การสังเกตชั้นเรียนโดยคณะนิเทศ และศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 การสาธิตโดยผูอำนวยการโรงเรียน การบันทึกวิดีโอ และการถายภาพ การ
สัมภาษณ  การ Coaching & Mentoring โดยการ On-Site การใช  ICT ในรูปแบบตางๆ เชน การใช  Line 
Application การใช Clip Video การ Conference การใช Video Line You Tube Facebook Live  Google 
Meet การสังเกตการณสอน และPLC กลุมยอย ทุกเดือน และในขณะที่รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เปนตน 
และ จัดทำแผนนิเทศ ประกอบดวย ความเปนมา และความสำคัญ วัตถุประสงค เปาหมาย ประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ ขอมูลพื้นฐาน กิจกรรมการนิเทศภายใน แผนการดำเนินการ ปฏิทินกำหนดการนิเทศภายใน เครื่องมือการ
นิเทศ ขั้นที่ 3 การสรางสื่อ และเครื่องมือนิเทศ (D)(O) สรางสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ ประกอบดวยแบบนิเทศ 
การอัดคลิป การถายรูป เพ่ือชวยใหการนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และเปนสิ่งที่จะชวยเก็บ
รายละเอียดท่ีผูรับการนิเทศไมสามารถแสดงออกมาได และสามารถเก็บขอมูลนำมาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทำใหมีความเขาใจตรงกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ การใช ICT ในการ
นิเทศ เชน การใช Facebook หรือ Application Line ในการสงคลิป หรือรูปภาพการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนใน
กลุม Line ของโรงเรียน และของผูปกครองนักเรียนในแตละระดับชั้น ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ (D) (PRA) 
ดำเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศท่ีกำหนด โดยการประชุมปรึกษาหารือเตรียมการดาน
ตางๆ กอนเปดภาคเรียน ประชุมเตรียมการกอนการนิเทศ เพื่อสรางความเขาใจของทีมผูนิเทศ ใหการนิเทศเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกอนการนิเทศแตละครั้งจะมีการประชุมเพื่อแจง ครู วาจะมีการเขานิเทศ ดวยวิธีการ
อยางไร ชวงเวลาใดตามแผนการนิเทศภายใน และเพ่ือใหครูไดเตรียมตัว นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช
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เครื่องมือตามที่กำหนด ประกอบดวย 1) ปฐมนิเทศแนะนำบุคลากรใหมใหคุนเคยสามารถปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม ระเบียบ ขอปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีครูที่บรรจุใหมในปการศึกษา 
2563 จำนวน 2 คน 2) ใหคำปรึกษาแนะนำ เพ่ือพบปะพูดกันมากกวาการใชอำนาจหรือการออกคำสั่ง 3) ประชุม
ปฏิบัติการมุงเนนใหเกิดความรูใหมๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ(Attitude) ลงมือปฏิบัติมากกวาการ
บรรยาย 4) อบรม ใหผูรับการนิเทศเสริมความรูใหม ทันตอความเปลี่ยนแปลง โดยสงครูเขารับการอบรมตามความ
ตองการของครู และโรงเรียนเพ่ือพัฒนาครู 5) สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นท้ังที่จัดเองภายในโรงเรียน และไป
รวมซึ่งจัดโดยกลุมโรงเรียนบานหมอบูรพา 6) ระดมความคิด รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนครูทานอ่ืน เพ่ือนำมาปรับ
ใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 7) สาธิตการสอน โดยผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือ
ประหยัดเวลา และไดรับประสบการณตรง 8) ศึกษาเอกสารวิชาการ เปนการเพิ่มพูนความรู ดวยการอาน 9) สังเกต
ชั้นเรียน และใหคำแนะนำหลังจากการสังเกตชั้นเรียน 10) ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ระดับประเทศอยางตอเนื่อง ณ โรงเรียนบานคลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3 เพ่ือนำมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน ศึกษาขอดี ขอบกพรอง ขอจำกัดเมื่อตองนำมาปรับปรุง ความพรอมดานตางๆ 11) นิเทศดวย ICT โดยการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทของแตละหองเรียน 12) นิเทศแบบ PLC ดวยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู 
ผูบริหาร และผูที่มีสวนเก่ียวของในโรงเรียน นำสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชอยางสรางสรรครวมกัน การรวมตัวใน
รูปแบบนี้เปนเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความตองการ และความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู และ
พัฒนาวิชาชีพ สูมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเปนหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ การสะทอน
ผลการนิเทศ มีการสะทอนผลการนิเทศ หลังจากมีการนิเทศเสร็จเรียบรอยในแตละครั้ง และมีการสะทอนผลการ
นิเทศในภาพรวมในการประชุมกลุมยอยอีกครั้ง ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน เม่ือไดรับการสะทอนผล ใหครู
ทำการปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือรอรับการนิเทศในครั้งตอไป ขั้นที่ 5 การประเมินผล และรายงาน
ผล (C) (PRA) โดยประเมินความกาวหนาของการดำเนินงานของครูผูรับการนิเทศ เพื่อนำผลไปปรับปรุงแนว
ทางการดำเนินงาน โดย ใชในการประกอบการพิจารณา ความดีความชอบในแตรอบการประเมิน 1 เมษายน 2564 
และ 1 ตุลาคม 2563 ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาในแตละเรื่องที่มีการ
นิเทศ และเมื่อสิ้นปการศึกษาเพ่ือจัดทำ รายงานโครงการ และ SAR ของโรงเรียน รายงานผลการนิเทศตอ
ผูเก่ียวของ นำผลการนิเทศที่เปนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไปหรือในป
การศกึษา 2564 ตอไป กลุมเปาหมายในการนิเทศคือ ครู จำนวน 6 คน ในชวงเวลา  ปการศึกษา 2563 (วันที่ 1 
กรกฎาคม 2563-11 เมษายน 2564) ดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ โดยใชเครื่องมือนิเทศ 2 ฉบับ ประกอบดวย 
ฉบับที่ 1 แบบนิเทศการออกแบบการเรียนการสอน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ ฉบับที่ 2 แบบ
นิเทศการติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ  การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ วิเคราะห ความถี่ 
รอยละ และคาเฉลี่ย ประกอบดวย 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน 
แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป และ 2) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนวัดบอพระ
อินทร และขอมูลที่ เปนเชิงคุณภาพ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  ประกอบดวย ผลที่ เกิดจาก
กระบวนการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ 
PDCA 
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สรุปผล  
 จากผลการดำเนินการนิเทศสรุปไดวา 1) การออกแบบการเรียนการสอน พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติ

ของครูในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ= 4.94, σ=0.06) เม่ือพิจารณาในรายดานพบวา ดานศึกษาหลักสูตร

สถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (μ= 5.00, σ=0.00) และดานการวัด และประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด (μ= 

5.00, σ=0.00) สำหรับดานท่ีมีระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครู นอยที่สุดคือ ดานการจัดทำกำหนดการสอน อยู

ในระดับมากที่สุด (μ= 4.83, σ=0.37) 2) การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน O-NET) พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูใน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ= 5.00, 

σ=0.00) เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด (μ= 5.00, σ=0.00) และ 3) ผลสำเร็จที่ได 
จากการดำเนินการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ 
แบบ PDCA มีผลสำเร็จดังนี้ รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น 
ระดับดี ขึ้นไป ปการศึกษา 2563 อยูในระดับมากท่ีสุด (รอยละ 89.16) เพิ่มขึ้นจาก ปการศึกษา 2562 (รอยละ 
73.61) คิดเปน (รอยละ + 15.55) และผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 
2563 อยูในระดับมาก (รอยละ 43.05) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2562 (รอยละ 39.87) อยูในระดับมากที่สุด คิด
เปน (รอยละ +3.18) เมื่อจำแนกเปนรายวิชา พบวา  วิชาภาษาไทย เพิ่มขึ้นรอยละ +3.18 วิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึน
รอยละ +2.21 วิชาวิทยาศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ +0.44 และวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนรอยละ +6.88 
 
อภิปรายผล  
 ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไปในปการศึกษา 2563 บรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว แตตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นในปตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลที่เกิดข้ึนในการทดสอบ O-NET ในวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรมีผลการทดสอบที่เพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กนอยโรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงควรปรับปรุง และพัฒนา การจัดการเรียนการสอน นิเทศกำกับติดตามใน 2 
กลุมสาระการเรียนรูเพิ่มข้ึนเพ่ือใหมีผลการทดสอบเพ่ิมข้ึน 
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คำนำ 
 

  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
หลักสูตรมุงเนนพัฒนาคุณภาพการศกึษา สรางคนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศกัยภาพ ในการศึกษาตอ และ
ประกอบอาชีพ ครูจึงมีบทบาทที่สำคัญท่ีจะจัดการเรียนรูใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดที่กำหนดไว โรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ไดจัดทำโครงการนิเทศภายใน เพ่ือกำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน
ของครู เพ่ือเปนการปรับปรุง และพัฒนา อันมีเปาหมายสูงสุดคือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
และพัฒนาศักยภาพดานการเรียนของนักเรียน และทักษะการจัดการเรียนรูของครูใหมีคุณภาพ ซึ่งไดดำเนินการ
แลวเสร็จในปการศึกษา 2563 แลว จึงไดจัดทำรายงานการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 เพื่อเสนอตอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
และผูที่มีสวนเก่ียวของ เพ่ือคุณภาพของการบริหารสถานศึกษาตอไป 
  ขอขอบคุณ นายเกษม พูลสงค รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
นายสมบัติ เนตรสวาง ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และ
นางปราณี คำแท ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ท่ีให
คำแนะนำ เสนอแนะในการรายงานครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศภายในตลอดจน คณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนวัดบอพระอินทร และผูที่มีสวนเก่ียวของในการจัดทำไว ณ โอกาสนี ้
  หวังเปนอยางยิ่งวารายงานการนิเทศเลมนี้ จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู และเปนสวนสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และผูสนใจทั่วไป  
 
        นายยุทธกิจ  ถาวรเกษตร 
         ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ชื่อเรื่อง 
 การนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ 
PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2563 

 
สภาพปจจุบัน 
 การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม จากการถายทอดความรู 
การฝกอบรม การสรางองคความรู อันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคม เพ่ือใหบุคคลไดเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสำคัญที่จะชวยพัฒนาคนในชาติใหมีความรูความสามารถ และมีคุณลักษณะตรงตามความ
ตองการของสังคม และประเทศชาติ (นรรัชต ฝนเชียร, 2562, หนา 1) การปฏิรูปการศึกษาประกอบดวย 
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจัดการ ดังคํากลาวที่วา การจัดการท่ีดีเปน
กุญแจนําไปสูความสำเร็จขององคกร การนิเทศการศึกษาที่ดีนําไปสูการจัดการที่ดี (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2553, หนา 46) ซึ่งแสดงใหเห็นวาการนิเทศการศกึษามีความสำคัญ และมีความจำเปนอยางยิ่ง
ในการจัดการศึกษา เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งครูซึ่งเปน
ผูสอนหลักในระบบโรงเรียน การนิเทศการศึกษาตั้งแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีจุดเนน
แตกตางกันออกไปในแตละยุคสมัย อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงแตละยุคนั้นมีจุดมุงหมายตรงกันนั่นก็คือตองการ
ปรับปรุงการสอนของครูใหมีคุณภาพมากขึ้น การนิเทศการศึกษาจะเปนกระบวนการชวยเหลือครูในทุกดานที่จะทำ
ใหครูผูสอนเปนผูมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ งานวิจัยจำนวนมากที่เก่ียวของกับโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพไดชี้ ให
เห็นวาครูผูสอนที่ปรับปรุงการสอนอยูเสมอจะมีอิทธิพลอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรียน (สุทธนู ศรี
ไสย, 2557, หนา 1) การพัฒนาคณุภาพการศึกษาเปนเปาหมายที่สำคัญของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนา
ใหเกิดผลที่ตัวผูเรียน ซึ่งนับเปนผลผลิตสุดทายที่ทุกเปาหมายของการจัดการศึกษาตองเกิดท่ีตัวของนักเรียน ที่มุง
พัฒนาคุณภาพชีวิต และความรูความสามารถของผูเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และพรอมที่จะ
ทำประโยชนใหกับสังคมตามบทบาท และหนาที่ของตนในฐานะพลเมืองดี โดยใหผูเรียนมีความรู และทักษะพื้นฐาน
ในการดำรงชีวิตทันตอการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกาย และจิตใจ รับผิดชอบตอหนาที่ และครองชีวิต
อยางสงบสุข แตคงปฏิเสธไมไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังเปนสิ่งแรกที่ชี้วัดถึงความสำเร็จของการจัดการศึกษา ที่
ผูจัดการศึกษา และสังคมปรารถนาท่ีจะเห็นความกาวหนาของคุณภาพการศึกษา โดยการเทียบเคียงจากการพัฒนาของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับโรงเรียน (ประเสริฐ จั่นแกว, 2561, หนา 51) 
 จากการประเมิน นวัตกรรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ปการศึกษา 2562 โดยใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) ในประเด็นดานผลผลิต ซึ่ง
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหลายๆ ดานของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร เพ่ิมขึ้น และผานการประเมิน คือ 
ตัวชี้วัดที่ 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระการเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป 2) ผลการ
ทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 3) ผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ4) 
การเขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ และไดรับรางวัล ของนักเรียน แตยังมีตัวชี้วัดที่ไมผานการประเมิน 
คือ 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป และ2) 
ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ยุทธกิจ ถาวรเกษตร, 2563, หนา 115-116) ซึ่งแมวา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดบอ
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พระอินทรในปการศึกษา 2562 ในภาพรวมจะเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2561 และสูงกวาคาเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
และระดับประเทศ และมีวิชาภาษาไทยที่มีคะแนนเฉลี่ย สูงกวารอยละ 50 แตผลที่ปรากฏยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ 
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดบูรณาการโครงการนิเทศภายใน และโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร ดวยกระบวนการนิเทศแบบ PDCA ซึ่งเปน
กระบวนการนิเทศภายในท่ีสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ ในการดำเนินการเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป และ
2) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทรข้ึน (โรงเรียนวัดบอพระ
อินทร, 2564, หนา 1-8) 
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือรายงานการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
กระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ปการศกึษา 2563 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน และดาน
การทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 
 
เปาหมาย 
 นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ภายในโรงเรียน    
วัดบอพระอินทร ดานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ตามบริบท ศักยภาพ และความพรอมของ
หองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนิเทศครูผูสอนระดับประถมศึกษาทุกคน ภายใต BOPRAIN Model 
 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ปการศึกษา 2563 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563-11 เมษายน 2564) 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ และแนวทางเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการนิเทศภายใน
โรงเรียนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. เปนขอมูล และสารสนเทศสำหรับครูโรงเรียนวัดบอพระอินทร โดยเฉพาะผูบริหาร และคณะกรรมการ
นิเทศภายในเพ่ือเปนขอมูล และแนวทางในการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3. เปนขอมูล และสารสนเทศสำหรับผูบริหาร และครูโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดอ่ืนเปนแนวทางในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียนใหมีคณุภาพยิ่งข้ึน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การนิเทศการศึกษา หมายถึง หลักปฏิบัติงานอยางเปนระบบของระบบการจัด และบริหารสถานศึกษา
ที่เนนกระบวนการทำงานเปนทีม และใหความสำคัญในการแกไขปญหาการศึกษาอยางมีเหตุผล มีกระบวนการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การชี้แนะ การใหความชวยเหลือ และรวมมือกับครูรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของในการจัด
การศกึษา โดยมีความสำเร็จตามเปาหมายของการจัดการศึกษาคอืคุณภาพของผูเรียน 
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 2. ขั้นตอนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน หมายถึง ขั้นตอนการนิเทศภายในที่โรงเรียนวัดบอพระอินทรใชใน
การดำเนินงานนิเทศ ประกอบดวย 1) การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศ 
3) การสรางสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศ และ 5) การประเมินผล และรายงานผล 
 3. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบอพระอินทร (BOPRAIN Model) หมายถึง รูปแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ประกอบดวย 1) การประเมินความตองการจำเปน (N: Needs 
Assesment) 2) การบูรณาการ (I : Integration) 3) ความรับผิดชอบ (A: Accountability) 4) หลักนิติธรรม (R: 
Rule of Law) 5) การมีสวนรวม (P: Participation) 6) พัฒนาองคกรสูการบริหารจัดการท่ีดี (O: Organization 
Development) และ 7) คุณภาพงานที่เกิดขึ้น (B: Best) ดวยวงจรคุณภาพ PDCA 
 4. คร ูหมายถึง คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สอนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดบอพระอินทร ป
การศกึษา 2563 
 5. โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 
กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิด การนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการ
นิเทศ แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ป
การศึกษา 2563 ครั้งนี้ไดใช กระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
กำหนดกรอบแนวคิด ดังภาพที่ 1 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

กระบวนการนิเทศแบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ปรับปรุงจากกระบวนการนิเทศแบบ PDCA (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2562, หนา 21) 

การวางแผน 
(Plan) 

กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ภายใต 
BOPRAIN Model 

การนำผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Action) 

การตรวจสอบ และ
ประเมินผล (Check) 

การปฏิบัติงานตามแผน  
(Do) 
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บทที่ 2 
การนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA 
 
 การนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ 
PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2563 ที่จะกลาวถึงตอไปนี้ประกอบดวย  
 1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา  
 2. แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศกึษา  
 3. กระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา  
 4. ขั้นตอนการนิเทศภายใน  
 5. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
 6. การนิเทศภายใต BOPRAIN Model  
รายละเอียดังตอไปนี้ 
 
ความหมายของการนิเทศการศึกษา  
  นักวิชาการหลายทานกลาวถึงความหมายของการนิเทศการศกึษาไวรายละเอียดดังตอไปนี ้
  อัญชลี โพธิ์ทอง (2556, หนา 168) กลาววาการนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการในการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูนิเทศการศึกษากับผูรับการนิเทศ เปนความพยายามที่จะใหคำปรึกษา แนะนำ ชวยเหลือเกี่ยวกับ
การปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเรียนการสอนของครูใหดีขึ้น 
  วไลรัตน บุญสวัสดิ์ และวริชา เครือคำอาย (2558, หนา 2) กลาววาการนิเทศเปนการกระตุนใหการ
ทำงานประสบผลสำเร็จโดยผานตัวกลางหรือบุคคลอ่ืน ไดแก คร ูผูบริหาร หรือผูท่ีเก่ียวของกับการศึกษาอีกตอหนึ่ง 
ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนกระบวนการนิเทศ และความรวมมือระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ เพ่ือประสิทธิภาพอัน
สูงสุดในการเรียนของนักเรียน 
  แฮริส (Harris, 1998, p.13) ใหความหมายไววา การนิเทศการศึกษาหมายถึงสิ่งที่บุคลากรใน
สถานศึกษากระทำตอบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะคงไว หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการ
ดำเนินการเรียนการสอนในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนเปนสำคัญ 
  กลิคแมน (Glickman, 2001,p.6) ใหความหมายเก่ียวกับการนิเทศวา เปนแนวความคิดเกี่ยวกับงาน 
และหนาที่ที่เก่ียวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนในเรื่องหลักสูตร การจัดครูเขาสอนการจัดสื่อการสอนสิ่ง
อํานวยความสะดวก การเตรียม และพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน 
  ไวลส (Wiles, 2005, p.16) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา คือ ระบบพฤติกรรมขององคกรซึ่งเปนการ
ทำงานที่มีผลกระทบสูพฤติกรรมการสอนของครูในระบบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนแก
นักเรียนใหดีขึ้น  
  จากที่กลาวมาสรุปไดวาการนิเทศการศึกษาเปนหลักปฏิบัติงานอยางเปนระบบของระบบการจัด และ
บริหารสถานศึกษาที่เนนกระบวนการทำงานเปนทีม และใหความสำคัญในการแกไขปญหาการศึกษาอยางมีเหตุผล 
มีกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอน การชี้แนะ การใหความชวยเหลือ และรวมมือกับครูรวมทั้งบุคคลที่
เก่ียวของในการจัดการศึกษา โดยมีความสำเร็จตามเปาหมายของการจัดการศึกษาคอืคุณภาพของผูเรียน 
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แนวคิดเกี่ยวกับการนเิทศการศึกษา  
  นักวิชาการหลายทานกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศกึษาไวรายละเอียดดังตอไปนี ้
  วนิดา ฉัตรวิราคม (2554, หนา 16-17) ไดเสนอหลักการนิเทศสำหรับผูบริหารไวดังนี้ 1) การนิเทศ
การศึกษาตองเปนประชาธิปไตย 2) การนิเทศการศึกษาจะตองเปนการสงเสริม และการสรางสรรค3) การนิเทศ
การศึกษาควรจะตองอาศัยความรวมมือของวิทยากรหลายคนมากกวาที่จะแบงผูนิเทศออกเปนรายบุคคล 4) การ
นิเทศการศึกษา ควรตั้งอยูบนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกวาจะเปนความสัมพันธสวนบุคคล 5)การนิเทศ
การศึกษา จะตองคำนึงถึงความถนัดของแตละบุคคล 6) จุดมุงหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษาคือหาทางชวยให
ผูเรียนเกิดความรูความสามารถตามความมุงหมายของการศึกษา 7) การนิเทศการศึกษาจะตองเก่ียวของอยูกับการ
สงเสริมความรูสึกอบอุนใหแกครู และการสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ 8) การนิเทศการศึกษาควร
เริ่มตนจากสภาพการณปจจุบันที่กำลังประสบอยู 9) การนิเทศการศึกษาควรเปนการสงเสริมความกาวหนา และ
ความพยายามของครูใหสูงขึ้น 10) การนิเทศการศึกษาควรเปนการสงเสริม และปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และ
ขอคิดเห็นของครูใหถูกตอง 11) การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำอยางเปนพิธีการมาก ๆ 12) การ
นิเทศการศึกษาควรใชเครื่องมือ และกลวิธีงาย ๆ 13) การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยูบนหลักการ และเหตุผล 14) 
การนิเทศการศกึษาควรมีจุดมุงหมายที่แนนอน และสามารถประเมินผลไดดวยตนเอง 
  อัญชลี โพธิ์ทอง (2556, หนา 171) กลาววาหลักการนิเทศการศึกษาประกอบดวยวิธีการนิเทศที่เปน
กระบวนการอาศัยลักษณะของผูนำในการนิเทศ ชนิด และคุณลักษณะของการนิเทศ ซึ่งเปนผลมาจากสถานการณ
การจัดองคกร และความตองการของการนิเทศ บรรยากาศของมนุษยพันธในกลุม มีผลตอการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกในกลุมใหบรรลุวัตถุประสงคโดยอาศัยบทบาทความเปนผูนำในการนิเทศเปนสำคัญ 
  รุงชัชดาพร เวหะชาติ (2557, หนา 40) กลาววาหลักการนิเทศการศึกษา เปนศาสตรที่มีหลักการ ที่ถูก
เรียบเรียงอยางเปนระบบเพ่ือนำไปใชในการนิเทศการศึกษา ไดอยางดีในการกระทำ และพฤติกรรมของแตละบุคคล
ยอมข้ึนอยูกับหลักทางการทางปรัชญาแหงชีวิตของแตละบุคคล ซึ่งสิ่งเหลานี้กอใหเกิดเปาหมาย และแรงจูงใจใน
การกระทำ พฤติกรรมของแตละบุคคล ในการนิเทศการศึกษาเปนการรวบรวมหลักการ และพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนการสอน และในการศึกษาซึ่งถูกควบคมุโดยเปาหมายหลักการ ธรรมชาติ และความจริงของสถานการณให
หองเรียน ซึ่งในหลักการก็จะเปนแนวทางในการกระทำของบุคคลในอนาคต ซึ่งหลักการถูกรวบรวมจากขอเท็จจริง 
ประสบการณที่เปนประโยชน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทำใหเกิดเทคนิควิธีการในการ
นิเทศในการแกปญหาในการจัดการศึกษาตอไป 
  วชิรา เครือคำอาย (2558, หนา 32) ไดกลาววาหลักการการนิเทศการศึกษาที่ดีควรอยูบนพื้นฐาน
ปรัชญาการศึกษา ควรเปนวิทยาศาสตรซึ่งสามารถสรุปผลจากขอมูลหรือขอเท็จจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เชื่อถือได มีความเปนประชาธิปไตยท่ีเคารพในความคิด ความเชื่อของคนท่ีมีความแตกตางบนฐานของการคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดสรางสรรค รวมถึงสงเสริมใหทุกคนไดแสดงออกอยางเสรีเพราะทุก ๆ ความคิดยอมมีคุณคา 
และมีความหมาย รวมถึงเปดโอกาสใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาซึ่งการมีสวนรวมนั้นเปน
สิ่งจำเปนของการนิเทศท้ังในปจจุบัน และอนาคต 
  จากที่กลาวมา สรุปไดวาหลักการนิเทศการศึกษามีเปาหมายอยูท่ีคุณภาพของนักเรียน โดยดำเนินการ
ผานตัวกลางคือครู และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติงานควรมีความถูกตอง เปนจริง มีจุดมุงหมาย นโยบายท่ี
แนนอน ตั้งอยูบนรากฐานแหงประชาธิปไตย กระบวนการนิเทศนั้นควรเปนวิทยาศาสตร มีการรวบรวม และสรุปผล
การดำเนินงานรวมถึงขอมูลตาง ๆ อยางถูกตอง เชื่อถือได และเปนการชวยกระตุน และนำใหใหครูไดแสดงถึง
ความสามารถ และพฤติกรรมทีถู่กตอง เพ่ือคุณภาพที่ดีของผูเรียน 
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กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  นักวิชาการหลายทานกลาวถึงกระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษาไวรายละเอียดดังตอไปนี ้
  วัชรี เลาเรียนดี (2554, หนา 20) กลาววากระบวนการนิเทศการศึกษาประกอบดวยกระบวนการหลัก 
5 กระบวนการ ที่เรียกวา “POLCA” คือ 1) กระบวนการวางแผน (Planning Processes) เปนกระบวนการใน
วางแผนโดยคดิถึงสิ่งท่ีจะทำวามีอะไรบาง กำหนดแผนงานวาจะทำสิ่งไหน เมื่อไหร กำหนดจุดประสงคในการทำงาน
คาดคะเนผลที่จะเกิดจากการทำงาน พัฒนากระบวนการทำงาน และวางแผนในการทำงาน 2) กระบวนการจัดสาย
งาน (Organizing Processes) เปนกระบวนการจัดสายงานหรือจัดบุคลากรตาง ๆ เพื่อทำงานตามแผนงานที่วางไว 
โดยกำหนดเกณฑมาตรฐานในการทำงาน ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ ที่จะปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ 
สำหรับการดำเนินงาน มอบหมายงานใหบุคลากรฝายตาง ๆ จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกันระหวางผูทำงาน 
จัดทำโครงสรางในการปฏิบัติงาน จัดทำภาระหนาที่ของบุคลากร และพัฒนานโยบายในการทำงานในดานตาง ๆ 3) 
กระบวนการนำ (Leading Processes) เปนกระบวนการนำบุคลากรตาง ๆ ใหทำงานนั้น ประกอบดวยการตัดสินใจ
เก่ียวกับสิ่งตาง ๆ ใหคำปรึกษา แนะนำ สรางนวัตกรรมในการทำงาน ทำการสื่อสารเพ่ือความเขาใจในคณะทำงาน 
สรางแรงจูงใจในการทำงาน เราความสนใจในการทำงาน อำนวยความสะดวกในการทำงาน ริเริ่มการทำงาน 
แนะนำการทำงาน แสดงตัวอยางในการทำงาน บอกข้ันตอนการทำงาน และสาธิตการทำงาน 4) กระบวนการ
ควบคุม (Controlling Processes) เปนกระบวนการในการควบคุมประกอบดวย การชวยแกไขการทำงานที่ไม
ถูกตอง การวากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด การกระตุนใหทำงาน การปลดคนที่ไมมีคุณภาพใหออกจากงาน การ
สรางกฎเกณฑในการทำงาน และการลงโทษผูกระทำผิด 5) กระบวนการประเมินผลการทำงาน (Assessing 
Processes) ประกอบดวย การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัด และประเมินพฤติกรรมในการทำงาน 
และการวิจัยผลการปฏิบัติงาน 
  อารมณ ฉนวนจิตร (2556, หนา 107-109) กลาววากระบวนการนิเทศมี 6 ขั้นตอน ซึ่งนำมา
ประยุกตใชกับการนิเทศการศึกษาได ดังนี้ 1) ประเมินสภาพการทำงาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึง
สถานภาพตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่จำเปนเพ่ือจะนำมาเปน ตัวกำหนดถึงความตองการ และความจำเปนเพ่ือกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบดวย งานตอไปนี้ คือ 1.1) วิเคราะหขอมูลโดยการศึกษา หรือพิจารณาธรรมชาติ และ
ความสัมพันธของ สิ่งตาง ๆ 1.2) สังเกตสิ่งตาง ๆ ดวยความรอบคอบถี่ถวน 1.3) ทบทวน และตรวจสอบสิ่งตาง ๆ 
ดวยความระมัดระวัง 1.4) วัดพฤติกรรมการทำงาน 1.5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงาน 2) จัดลำดับความสำคัญ
ของงาน (Prioritizing) เปนกระบวนการกำหนดเปาหมาย จุดประสงค และกิจกรรมตาง ๆ ตามลำดับ ความสำคัญ 
จะประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ 2.1) กำหนดเปาหมาย 2.2) ระบุจุดประสงคในการทำงาน 2.3) กำหนดทางเลือก 
2.4) จัดลำดับความสำคัญ 3) ออกแบบวิธีการทำงาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกำหนดโครงการ
ตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดการ เปลี่ยนแปลง โดยประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ 3.1) จัดสายงานใหสวนประกอบตาง ๆ มี
ความสัมพันธกัน 3.2) หาวิธีการนำเอาทฤษฎีหรือแนวคดิไปสูการปฏิบัติ 3.3) เตรียมการในดานตาง ๆ ใหพรอมที่จะ
ทำงาน 3.4) จัดระบบการทำงาน 3.5) กำหนดแผนในการทำงาน 4) จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 
เปนกระบวนการกำหนดทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทำงาน ซึ่ง ประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ 4.1) 
กำหนดทรัพยากรที่ตองใชตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ 4.2) จัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ 4.3) 
กำหนดทรัพยากรที่จำเปนจะตองใชสำหรับจุดมุงหมายบางประการ 4.4) มอบหมายบุคลากรใหทำงานในแตละ
โครงการ หรือแตละเปาหมาย 5. ประสานงาน (Coordinating) เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับคน เวลา วัสดุ
อุปกรณ และสิ่งอำนวยความสะดวก ทุก ๆ อยาง เพื่อจะทำใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสำเร็จ งานในกระบวนการ
ประสานงาน ไดแก 5.1) ประสานการปฏิบัติในฝายตาง ๆ ใหดำเนินการไปดวยกันดวยความราบรื่น 5.2) สรางความ
กลมกลืน และความพรอมเพรียงกัน 5.3) ปรับการทำงานในสวนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 5.4) 
กำหนดเวลาในการทำงานในแตละชวง 5.5) สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น 6) นำการทำงาน (Directing) เปน
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กระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดสภาพที่เหมาะสม อันจะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงให
มากท่ีสุด ไดแก 6.1) การแตงตั้งบุคลากร 6.2) กำหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทำงาน 6.3) กำหนดระเบียบ
แบบแผนเก่ียวกับเวลาปริมาณหรืออัตราความเร็วในการทำงาน 6.4) แนะนำการปฏิบัติ 6.5) ชี้แจงกระบวนการ
ทำงาน 6.6) ตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกในการปฏิบัติงาน  
  สงัด อุทรานันท (2556, หนา 12-13) กลาววากระบวนการนิเทศท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมไทย 5 
ขั้นตอน เรียกวา “PIDRE” ดังนี้ 1) การวางแผน (P-Planning) เปนข้ันตอนท่ีผูบริหาร ผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ
จะทำการประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งปญหา และความตองการจำเปนท่ีตองมีการนิเทศรวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดข้ึน 2) ใหความรูกอนดำเนินการนิเทศ(Informing-I) เปนขั้นตอนของการ
ใหความรู ความเขาใจถึงสิ่งท่ีจะดำเนินการวาตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการ
ดำเนินการอยางไร และจะดำเนินการอยางไรใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จำเปนทุกครั้งสำหรับเริ่ม
การนิเทศที่จัดข้ึนใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และเมื่อมีความจำเปนสำหรับงานนิเทศที่ยังเปนไปไมไดผล หรือ
ไดผลไมถึงข้ันท่ีพอใจซึ่งจำเปนที่จะตองทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 3) การดำเนินการ
นิเทศ (Doing-D) ปะกอบดวยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงาน
ของผูใหการนิเทศ (ผูนิเทศ) การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ (ผูบริหาร) 4) การสรางเสริมขวัญกำลังใจแก
ผูปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เปนข้ันตอนของการสริมแรงของผูบริหาร ซึ่งใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจ และ
บังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจดำเนินไปพรอม ๆ กับผูรับการนิเทศที่กำลังปฏิบัติงานหรือการ
ปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นแลวก็ได 5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เปนขั้นตอนที่ผูนิเทศนำการประเมินผล
การดำเนินงานที่ผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือมีอุปสรรค
อยางใดอยางหนึ่ง ที่ทำใหการดำเนินงานไมไดผล สมควรที่จะตองปรับปรุง แกไข ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจทำไดโดย
การใหความรูเพิ่มเติมในเรื่องท่ีปฏิบัติใหมอีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานยังไมถึงข้ันนาพอใจ หรือไดดำเนินการปรับปรุง
การดำเนินงานทั้งหมดไปแลว ยังไมถึงเกณฑที่ตองการ สมควรที่จะตองวางแผนรวมกันวิเคราะหหาจุดที่ควรพัฒนา 
หลังใชนวัตกรรมดานการเรียนรูเขามานิเทศ 
  หนวยศกึษานิเทศก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (2562, หนา 15 – 16) กลาวถึง
กระบวนการนิเทศแบบ PDCA มีข้ันตอนของการวางแผนการนิเทศท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  ขั้นตอนท่ี 1 ดําเนินการวางแผน เปนข้ันเตรียมการนิเทศโดยศึกษาขอมูลสารสนเทศ ประมวลสภาพ
ปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษา กําหนดจุดมุงหมายการนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศ กําหนดเนื้อหา
การนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ กําหนดกรอบการประเมิน วิธีการติดตามและการ
รายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ 
  ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศ แบงหนาที่ภาร
งานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เก่ียวของ และนิเทศตามแผนดวยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ 
ที่กําหนด 
  ขั้นตอนท่ี 3 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม
จุดมุงหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปญหา อุปสรรค ที่เปนขอมูลสารสนเทศที่
ตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศตอไป 
  ขั้นตอนที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแตละครั้ง ควรรายงานผลให
ผูบังคับบัญชาทราบโดยทําเปนบันทึกขอความ หรือแบบรายงานที่กําหนดไวในหัวขอประเด็นตางๆ เชน ผูนิเทศ 
ผูรับการนิเทศ วันเดือนปที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระที่นิเทศ การประเมินผลของผูรับการนิเทศ และขอ
ควรพัฒนา 
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  กระบวนการนิเทศการศกึษา ไดใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการมีข้ันตอนของการวางแผนการ
นิเทศเปนสวนสําคัญรายละเอียดดังภาพที่ 2 ดังนี้ 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการนิเทศการศึกษา ดวยกระบวนการ PDCA 

 
 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา กระบวนการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการในการกำหนดข้ันตอนของการ
นิเทศ เปนระเบียบแบบแผน มีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานไวชัดเจน มีเหตุผล และสามารถดำเนินการได ตั้งแต
เริ่มการนิเทศตลอดจนการประเมินผล และติดตามผล เพ่ือสามารถนำการนิเทศไปสูการปฏิบัติไดจริง และเกิด
ประโยชนสูงสุด โรงเรียนวัดบอพระอินทรเลือกใชกระบวนการนิเทศแบบ PDCA ในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 
ขั้นตอนการนิเทศภายใน 
  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555, หนา 6 – 17) ไดแบงการ
นิ เทศเปน  2 ลักษณะ คือ การนิ เทศภายนอก (External Supervision) และการนิ เทศภายใน (Internal 
Supervision) ซึ่งเปนการนิเทศโดยบุคลากรที่อยูในหนวยงานเดียวกันเปนการมองงานและพัฒนางานโดยผูรวม
ปฏิบัติงานดวยกัน ซึ่งสามารถชวยแกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที และสามารถพัฒนางานใหดีข้ึน เพราะไดรับ
ความชวยเหลือจากผูบริหาร ลดชองวางระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานได 
  กระบวนการนิเทศ มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 
   1. ศกึษาสภาพปญหาหรือศึกษาหาความจําเปนของการนิเทศ 
   2. วางแผนการนิเทศ 
   3. เตรียมการนิเทศ 
   4. ปฏิบัติการนิเทศ 
   5. ประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ 
   6. รายงานผลการนิเทศ 
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 หนวยศึกษานิเทศก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562, หนา 10-12) กลาวถึง
กระบวนการการนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนที่เปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี ของการนิเทศเปน 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ  
  เปนการกำหนดปญหา และความตองการในแกปญหาหรือพัฒนา ดังนี้ 
  1.1 การจัดทำขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผน การดำเนินงาน 
  1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะหเพ่ือหาสภาพปญหาที่เกิดข้ึน และความตองการในการ
พัฒนาตามบริบทของหนวยงาน  
  1.3 การจัดลำดับปญหา และเลือกปญหาที่เปนความจำเปนหรือตองการในลำดับเรงดวนหรือลำดับที่
เห็นวาสำคัญที่สุด 
  1.4 การสรางการรับรูระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ดวยวิธีการตาง ๆ เชน การประชุม การ
สัมมนา ฯลฯ เพ่ือสรางวิสัยทัศนหรือสรางเปาหมายรวมกันในการดำเนินงาน 
 ขัน้ท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ  
  เปนการนำปญหา และความตองการ กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศ ดังนี ้
  2.1 กำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปญหาที่เกิดขึ้น ตามความตองการ และ
จำเปน มีการใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาผูเรียนอยางเปน
ระบบ และตอเนื่อง 
  2.2 เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ  
  2.3 วางแผนการดำเนินงานพฒันา 
   1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสรางความรูความเขาใจรวมกัน  
   2) สรางคณะนิเทศ เปนทีมงานในการนิเทศรวมกัน 
   3) กำหนดประเด็นการนิเทศ เปนการกำหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ 
   4) กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับการแกปญหา 
และการพัฒนา 
   5) กำหนดวิธีการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศท่ีเหมาะสมตามสภาพปญหา และความตองการ 
เชน การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอ และการถายภาพ 
การสัมภาษณ  การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเนนการใช  ICT ในรูปแบบตาง ๆ เชน การใช Line 
Application การใช Clip Video การ Conference การใช Video Line You Tube Facebook Live เปนตน 
  2.4 จัดทำแผนนิเทศ ประกอบดวย หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย แผนการ
ดำเนินการ กิจกรรมสำคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ตองการ เครื่องมือนิเทศ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ขั้นที่ 3 การสรางสื่อ และเครื่องมือนิเทศ  
  สื่อ และเครื่องมือนิเทศเปนสิ่งที่จะชวยใหการนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และเปนสิ่งที่จะ
ชวยเก็บรายละเอียดที่ผูรับการนิเทศไมสามารถแสดงออกมาได และสามารถเก็บขอมูลนำมาเปรียบเทียบผลที่
เกิดขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทำใหมีความเขาใจตรงกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ  
  3.1 สรางสื่อการนิเทศที่ทำใหการนิเทศบรรลุวัตถุประสงค เชน วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ 
เทคนิคการนิเทศ โดยเปนสื่อที่สอดคลองคลองในยุคศตวรรษที่ 21 เนนการใช ICT ในรูปแบบตาง ๆ เชน การใช 
Line Application การใช Clip Video การ Conference การใช Video Line You Tube Facebook Live เปน
ตน  
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  3.2 สรางเครื่องมือการนิเทศเพ่ือเก็บขอมูลเปนแนวทางในการแกปญหา และพัฒนาตรวจสอบ 
ติดตามความกาวหนาของการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ ใชงาย 
สามารถเก็บขอมูลที่ตอบประเด็นปญหาความตองการ และเปนประโยชนในการแกปญหา ปรับปรุง และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ  
  ดำเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศที่กำหนด  
  4.1 ประชุมเตรียมการกอนการนิเทศ เพ่ือสรางความเขาใจของผูนิเทศ ใหการนิเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  4.2 นิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใชเครื่องมือตามที่กำหนด 
  4.3 การสะทอนผลการนิเทศ  
  4.4 ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล และรายงานผล  
  5.1 ประเมินความกาวหนาของการดำเนินงาน เชน การดำเนินงานของผูรับการนิเทศ เพ่ือนำผลไป
ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน  
  5.2 ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ตองการในการนำผลไปใช
ในการพัฒนา หรือในแตละปการศึกษา 
  5.3 รายงานผลการนิเทศตอผูเก่ียวของ 
  5.4 นำผลการนิเทศท่ีเปนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไปหรือในป
การศกึษาตอไป 
  หนวยศกึษานิเทศก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2562, หนา 16) ไดกำหนดข้ันตอน
การนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย ข้ันที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ ขั้นที่ 2 การ
วางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การสรางสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ ข้ันที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ และขั้นที่ 5 การ
ประเมินผล และรายงานผล รายละเอียดดังภาพที่ 3 
 
ภาพที่ 3 ขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
ขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
  จากที่กลาวมานั้นขั้นตอนการนิเทศมีความคลายคลึงกัน แตมีความแตกตางกันในรายละเอียด ซึ่ง
โรงเรียนวัดบอพระอินทร กำหนดใชขั้นตอนการนิเทศภายใน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การสรางสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ 4) การปฏิบัติการ
นิเทศ และ 5) การประเมินผล และรายงานผล  

การศกึษาสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการ 

 

การวางแผนการนิเทศ 

การประเมินผล และ
รายงานผล 

 

การปฏิบัติการนิเทศ 

การสรางสื่อ และเครื่องมือ
การนิเทศ 
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ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา 
 1.  ขอมูลท่ัวไป (โรงเรียนวัดบอพระอินทร, 2564, หนา 12-17) 
  ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
  ที่อยู : เลขที ่190 หมูที่ 7 บานบอพระอินทร ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี 
รหัสไปรษณีย 18130 
  สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
  โทรศพัท : 084-0566147  โทรสาร :     -         E-Mail : borpra-inschool@hotmail.com 
  มีเนื้อที่ : 7 ไร 1 งาน 47.5 ตารางวา 
  เขตพื้นที่บริการ : หมูที่ 7 ตำบลสรางโศก อำเภอบานหมอ จังหวัดสระบุร ี
 2. ขอมูลนักเรียน 
  เปดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 
  จำนวนนักเรียนปการศึกษา 2564 รวม 112 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564) 
 3. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
  ผูบริหารสถานศึกษา : นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร เบอรโทรศพัท : 084-0866147  
email : mr_iepum@yahoo.com 
  จำนวนครู และบุคลากร 11 คน 
 4. ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา: 
  จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เพ่ือสงเสริม 
และพัฒนาจุดแข็ง และโอกาส แกไขปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา (จุดออน) และอุปสรรค ซึ่งจะสงผลใหการบริหารการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โรงเรียนจึงไดกำหนดทิศทางการ
พัฒนาดังนี ้
  4.1 วิสัยทัศน: 
   สงเสริมโอกาสดานการศึกษา พัฒนางานดวยวัฒนธรรมมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ ใชหลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการจัดการการเรียนรู ครู และนักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เนนใหผูเรียนเกง มี
คุณภาพ มีคุณธรรม นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต มีจิตสำนึกดี มีนิสัยรักษสิ่งแวดลอม 
พรอมดวยความปลอดภัย กาวไปสูไทยแลนด 4.0 เพ่ิมพูนการศึกษาดวย DT (Digital Technology) มีทักษะอาชีพ
อยางเหมาะสม มีคานิยมวิถีประชาธิปไตย รูจักใชเหตุใชผล ชุมชนรวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคคี นักเรียนดี ครู
ดี โรงเรียนดี เปนที่ศรัทธาของชุมชน 
  4.2 พันธกิจ: 
   1. สงเสริม และสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง ทุก
ระดับ ทุกเพศ ทุกวัย 
   2. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีคานิยมวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
   3. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น รักความ
เปนไทย 
   4. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีความรูความสามารถ และทักษะในศตวรรษที่ 21 เกง และมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการเรียนรู และการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
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   5. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ นอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต 
   6. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกดี มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคม และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม รูจักใชเหตุใชผล 
   7. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียน ใหมนีิสัยรักษสิ่งแวดลอม และมีทักษะอาชีพ 
   8. สงเสริม และสนับสนุนผูเรียนใหมีผลงานทางวิชาการในการแขงขัน และเขาประกวด 
   9. เสริมสราง และพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
   10. สงเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21 จัด
กระบวนการเรียนสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ เนนการบูรณาการ เนนการคิดวิเคราะห พัฒนานวัตกรรม ใหสามารถ
นำความรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ประยุกตการใชสื่อที่เหมาะสม วัด และประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับ
ผูเรียน เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน มีวัฒนธรรมการทำงานมุงผลสัมฤทธิ์ คิดแบบบูรณาการ มีความรู มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักธรรมาภิบาล นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการปฏิบัติงาน และดำรงชีวิต 
   11. สงเสริม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีการปฏิบัติงานท่ีดี โรงเรยีนมีการปฏิบัติงาน
ที่เปนเลิศ 
   12. เตรียมพรอม และปองกัน ใหโรงเรียนปลอดภัยจากอันตราย สิ่งเสพติด และภัยตาง ๆ  
   13. พัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานไฟฟา ประปา อาคารสถานที่ดี โรงเรียนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จัด
สภาพ บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน พัฒนาโรงเรียนใหมีความทันสมัย 
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารการจัดการ และการเรียนการสอน 
   14. พัฒนากระบวนการการบริหาร และการจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และบูรณาการ
การจัดการศึกษาที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารการจัดการ พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนใหเขมแข็ง นอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการจัดการ 
   15. ประสานความรวมมือกับองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง ทองถิ่น และสรางภาคี
เครือขาย ยึดคุณภาพนักเรียนเปนเปาหมายสูงสุดในการพัฒนา มีสวนรวมในการระดมทุน และทรัพยากรที่มีใน
ทองถ่ินสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน รวมใจรวมพัฒนาดวยความสามัคค ี
  4.3 ปรัชญาโรงเรียน : ปฺญา นรานํ รตนํ หมายถึงปญญา เปนรัตนะของนรชน 
  4.4 คำขวัญประจำโรงเรียน : เรียนเดน สุขภาพดี มีความรับผิดชอบ 
  4.5 อตัลักษณของโรงเรียน : รักสะอาด มารยาทดี สามัคค ีมีคุณธรรม 
  4.6 เอกลักษณของสถานศึกษา : โรงเรียนสะอาด บรรยากาศนาเรียน 
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การนิเทศภายใต BOPRAIN Model 
  การนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ 
PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 
2563 ตามบริบทของโรงเรียน ผูบริหารสถานศึกษารูจักครู และนักเรียนโดยรอบดาน ครูรูจักนักเรียนโดยรอบดาน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทรใชรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบอพระอินทร (BOPRAIN Model) เปนแบบใน
การนิเทศภายใน ดังภาพที่ 4 รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ภาพที่ 4 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบอพระอินทร (BOPRAIN Model) 
 

 
 
  N การประเมินความตองการจำเปน (Needs Assesment) ซึ่งเปนกระบวนการประเมินอยางเปน
ระบบ ใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ หรือกำหนด จุดประสงคในการทำงานใหถูกทาง โดยการรวบรวมขอมูล
เก่ียวกับสภาพที่เปนอยูในปจจุบันของโรงเรียน แลวทำการวิเคราะหความแตกตางเพ่ือกำหนดชองวาง (Gap) 
ระหวางสภาพที่เปนอยู (What is) ในปจจุบันกับสภาพที่ควรจะเปน (What should be) ชองวางดังกลาวจะแสดง
ใหเห็นถึงความตองการจำเปน จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเปนสภาวะที่ไมนาพึงพอใจ นำมาจัดลำดับ
ความสำคัญที่ควรไดรับการแกไขกอนหลัง 
  I การบูรณาการ (Integration) โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการวางแผน (P) ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ 
ชี้แนะ ปฏิบัติ (D) ตรวจสอบ (C) เพื่อแกไข และปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหรือจัดการเรียนรูของครู 
(A) ที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน โดยมุงเนนใหเกิดการทำงานรวมกัน ดวยการประสานงาน ประสานคน ประสาน
วิธีการทำงาน และประสานงบประมาณ เพ่ือลดความซ้ำซอนในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเนนสำคัญเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  A ความรับผิดชอบ (Accountability) ผูบริหาร ครู และผูมีสวนเก่ียวของ ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจ
ตามหนาที่อยางดียิ่ง มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะ
ปรับปรุงแกไขไดทันทวงที ตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ตองยึดหลักความประหยัด และความคุมคา 
จะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือหรือผูเรียนโดยสวนรวม  
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  R หลักนิติธรรม (Rule of Law) การปฏิบัติตาม และกำหนด กฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ แนว
ปฏิบัติ และกติกาตาง ๆ ใหทันสมัย และเปนธรรม เปนที่ยอมรับของ ครู นักเรียน และผูมีสวนเก่ียวของ โดยมีการ
ยินยอมพรอมใจ และถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาค และเปนธรรม เชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงค
เพ่ือสรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัย  
  P การมีสวนรวม (Participation) เปนการทำใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ โดยเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของ มีชองทางในการเขามามีสวนรวม ในทุก
กระบวนการ (PDCA) ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคี และความรวมมือกัน สิ่งที่สำคัญคือความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได ผู มีสวนเก่ียวของสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกัน และกัน และชวย
ใหการทำงานของโรงเรียนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  
  O พัฒนาองคกรสูการบริหารจัดการที่ดี  (Organization Development) ประกอบดวย 1)
โครงสรางพื้นฐานในรูปแบบตาง ๆ (Infrastructure) : โครงสรางพ้ืนฐานนั้นรวมตั้งแตอุปกรณเครื่องมือที่จำเปนไป
จนถึงเทคโนโลยีตลอดจนขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ที่ตองพรอม และชวยสงเสริมใหการทำงานมีประสิทธิภาพ ถึงแม
ศักยภาพดานทรัพยากรบุคคลจะพรอมแคไหน แตหากมีปญหาที่ทรัพยากรดานอื่น ก็ยอมทำใหลดประสิทธิภาพใน
การทำงาน และทำใหการพัฒนาไดอยางเชื่องชาหรือติดขัด ตรงกันขามหากใสใจในโครงสรางพื้นฐานอยางดีเพื่อ
รองรับการทำงานที่ดีที่สุด ก็สามารถมีสวนชวยใหบุคลากรใชศักยภาพของตนในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยเชนกัน 2) กระบวนการทำงานที่เปนระบบระเบียบ (Process & System) : ระบบการทำงานท่ีมีมาตรฐาน 
ชัดเจน มีระบบระเบียบ มีขั้นตอนที่เหมาะสม มีการประเมินผล รวมถึงมีการแกไขจุดบกพรองไดอยางทันทวงที 
ระบบการทำงานที่ดีนั้นจะทำใหการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) 
: ทรัพยากรมนุษยถือเปนปจจัยสำคัญอันดับตน ๆ การท่ีมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงาน มีความมุงมั่นในการ
พัฒนาตนเอง และองคกร ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี รวมถึงมีวิสัยทัศนในการทำงาน จะชวยสงเสริมใหการพัฒนาไดกาว
ไกล และมั่งคง และ4) เปาหมาย และนโยบาย (Goal & Policy) : สิ่งสำคัญที่สุดก็คือตองมีเปาหมายท่ีชัดเจน มี
วิสัยทัศนที่กวางไกล ตลอดจนมีทิศทางเดินไปสูจุดหมายใหเห็น เมื่อมีเปาหมายที่ชัดเจนแลวยอมตองมีนโยบายที่
ออกมาเปนแนวทางปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพดวย  
  B คุณภาพงานท่ีเกิดขึ้น (Best) คณุภาพผูเรียน คุณภาพครู คุณภาพหองเรียน/โรงเรียน และคุณภาพ
ผูบริหาร คุณภาพงานนิเทศภายใน 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการ 

 
  โรงเรียนวัดบอพระอินทรดำเนินการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศึกษา 2563 โดยมีกระบวนการและขั้นตอนดังนี ้
  1. กระบวนการดำเนินงาน 
  2. กำหนดกลุมเปาหมาย 
  3. ดำเนินการนิเทศ 
  4. การวิเคราะหขอมูล 
  5. การกำหนดเกณฑการแปลความหมาย 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
กระบวนการดำเนินงาน 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทรดำเนินการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอนประกอบดวย 
 ขั้นที่ 1 การศกึษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ (A) (B,N) 
 กำหนดปญหา และความตองการในการแกปญหาหรือพัฒนา โดยการ 
 1.1 จัดทำขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินร ไดจัดทำขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษาจุดเนนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปงบประมาณ 2563 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศกึษา 2562  
 1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะหเพ่ือหาสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น และความตองการในการ
พัฒนาตามบริบทของหนวยงาน 
  จากการรวบรวมและจัดทำสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ในรายงานการประเมินโครงการพบวา ประเด็น
การประเมิน ผลผลิตของโครงการ ในตัวชี้วัดที่ 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุม
สาระการเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป 3) รอยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เพิ่มขึ้น 4) 
รอยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 5) รอยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เพ่ิมขึ้น 6) รอยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 8)  ผลการ
ทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 9)  รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ และไดรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ิมข้ึนทั้งหมด และผานการ
ประเมิน มีเพียง ตัวชีว้ัดท่ี 2) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น 
ระดับดี ขึ้นไป ลดลง ไมผานการประเมิน  และตัวชี้วัดที่ 7) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เพ่ิมขึ้น แตไมผานการประเมนิ เปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข และพัฒนา  
 1.3 การจัดลำดับปญหา และเลือกปญหาที่เปนความจำเปนหรือตองการในลำดับเรงดวนหรือลำดับที่เห็น
วาสำคัญที่สุดดังนี้ คือ  
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  1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี 
ขึ้นไป 2) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร และ 3) การคง
สภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดานอื่นๆ ไวใหได 
 1.4 การสรางการรับรูระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ดวยวิธีการตาง ๆ  
  โดยโรงเรียนวัดบอพระอินทร ดำเนินการประชุม ครู เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา การขับเคลื่อนนโยบาย 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา 2563 และการ PLC เพื่อสรางเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ (P) (PRAI) 
 เปนการนำปญหา และความตองการ กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศ ดังนี ้
 2.1 กำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาตามปญหาที่เกิดขึ้น ตามความตองการ และจำเปน มีการใช
กระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง โดยจัดครูที่จบตรงเอกเขาสอนใหรายวิชาหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูหลัก และสลับใหครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จบเอก
คณิตศาสตร ลงไปสอนในชั้นเรียนอ่ืน ที่ครู เอกอ่ืนๆ ข้ึนมาสอนแทน เพ่ือเปนการพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในชั้นเรียนอ่ืนๆ อีกทางหนึ่ง มีการนิเทศกำกับ และติดตามอยางใกลชิดทุกชั้นเรียนโดยดำเนินการอยาง
เปนระบบ 
 2.2  เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ 
 2.3  วางแผนการดำเนินงานพัฒนา 
  1)  การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกัน โดยมีการประชุมเตรียมความ
พรอมกอนเปดภาคเรียน ในปการศึกษา 2563 ประชุมประจำเดือน และประชุมกลุมยอยเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจ และติดตามการนิเทศเปนระยะๆ  
  2)  สรางคณะนิเทศ เปนทีมงานในการนิเทศรวมกัน โดยจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน โดยมีคณะนิเทศ 3 ทีม ประกอบดวย 1) ทีมผูอำนวยการโรงเรียนเปนหัวหนาทีม ครูที่เปนหัวหนางาน
วิชาการ และครูที่รับผิดชอบงานวิชาการในแตละชวงชั้นคือ ปฐมวัย และประถมศึกษา ทำหนาที่นิเทศติดตามใน
ภาพรวม 2) ทีมชั้นประถมศกึษาปที่ 1-3 ประกอบดวย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เปนคณะนิเทศ 3) ทีมชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบดวย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เปนคณะนิเทศ โดยกำหนดใหในทีมที่ 2 
และ3 มีการสลับกันนิเทศภายในกลุมในลักษณะ เปนการนิเทศตดิตามการจัดการเรียนการสอนกันเอง 
  3)  กำหนดประเด็นการนิเทศ เปนการกำหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ ประกอบดวย 1. การออกแบบ
การเรียนการสอน 2. การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET)  
  4)  กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับการแกปญหา 
และการพัฒนา จัดทำปฏิทินการนิเทศ โดยกำหนดใหแตละชั้นเรียนมีการนิเทศ โดยคณะนิเทศ 2 ทีมของโรงเรียน 
ในแตละทีมจะตองเขานิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ในแตละประเด็น และแตละชั้นเรียน โดยครั้งแรกจะเปนการนิเทศ
เพ่ือสรางความคุนเคย โดยการใหคำปรึกษา ศึกษาจากเอกสารของครู ครั้งตอไปจึงจะเปนการสังเกตการสอน และมี
การเพ่ิมเติมการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 อีก 1 
คณะเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการการเรียนการสอน 
  5)  กำหนดวิธีการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศท่ีเหมาะสมตามสภาพปญหา และความตองการ 
โดยการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการศึกษาดูงาน โรงเรียนบานซับนอยเหนือ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนบานคลองทุเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงสุด 1 ใน 10 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตอเนื่อง 10 ป การสังเกตชั้นเรียนโดยคณะนิเทศ 
และศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 การสาธิตโดยผูอำนวยการโรงเรียน 
การบันทึกวิดีโอ และการถายภาพ การสัมภาษณ การ Coaching & Mentoring โดยการ On-Site การใช ICT ใน
รูปแบบตางๆ เชน การใช Line Application การใช Clip Video การ Conference การใช Video Line You 
Tube Facebook Live  Google Meet การสังเกตการณสอน และPLC กลุมยอย ทุกเดือน และในขณะท่ี
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เปนตน 
 2.4  จัดทำแผนนิเทศ ประกอบดวย ความเปนมา และความสำคัญ วัตถุประสงค เปาหมาย ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ ขอมูลพ้ืนฐาน กิจกรรมการนิเทศภายใน แผนการดำเนินการ ปฏิทินกำหนดการนิเทศภายใน 
เครื่องมือการนิเทศ  
 ขั้นที่ 3 การสรางสื่อ และเครื่องมือนิเทศ (D)(O) 
 สรางสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ ประกอบดวยแบบนิเทศ การอัดคลิป การถายรูป เพ่ือชวยใหการนิเทศมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และเปนสิ่งที่จะชวยเก็บรายละเอียดที่ผูรับการนิเทศไมสามารถแสดงออกมาได 
และสามารถเก็บขอมูลนำมาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทำใหมีความเขาใจ
ตรงกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ การใช ICT ในการนิเทศ เชน การใช Facebook หรือ Application 
Line ในการสงคลิป หรือรูปภาพการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในกลุม Line ของโรงเรียน และของผูปกครองนักเรียน
ในแตละระดับชัน้ 
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ (D) (PRA) 
 ดำเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศท่ีกำหนด 
 4.1 การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการดานตางๆ กอนเปดภาคเรียน ประชุมเตรียมการกอนการนิเทศ 
เพ่ือสรางความเขาใจของทีมผูนิเทศ ใหการนิเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกอนการนิเทศแตละครั้งจะมีการ
ประชุมเพ่ือแจง ครู วาจะมีการเขานิเทศ ดวยวิธีการอยางไร ชวงเวลาใดตามแผนการนิเทศภายใน และเพ่ือใหครูได
เตรียมตัว 
 4.2  นิเทศตามข้ันตอน ระยะเวลา และใชเครื่องมือตามที่กำหนด 
  1) ปฐมนิเทศแนะนำบุคลากรใหมใหคุนเคยสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีครูท่ีบรรจุใหมในปการศกึษา 2563 จำนวน 2 คน 
  2) ใหคำปรึกษาแนะนำ เพื่อพบปะพูดกันมากกวาการใชอำนาจหรือการออกคำสั่ง  
  3) ประชุมปฏิบัติการมุ งเนนให เกิดความรู ใหมๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ
(Attitude) ลงมือปฏิบัติมากกวาการบรรยาย  
  4)  อบรม ใหผูรับการนิเทศเสริมความรูใหม ทันตอความเปลี่ยนแปลง โดยสงครูเขารับการอบรม
ตามความตองการของคร ูและโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคร ู
  5) สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งท่ีจัดเองภายในโรงเรียน และไปรวมซึ่งจัดโดยกลุมโรงเรียน
บานหมอบูรพา 
  6) ระดมความคิด รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนครูทานอ่ืน เพื่อนำมาปรับใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน 
  7) สาธิตการสอน โดยผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือประหยัดเวลา และ
ไดรับประสบการณตรง   
  8)  ศึกษาเอกสารวิชาการ เปนการเพ่ิมพูนความรู ดวยการอาน  
  9)  สังเกตชั้นเรียน และใหคำแนะนำหลังจากการสังเกตชั้นเรียน  
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  10) ศึกษาดูงาน โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงระดับประเทศอยางตอเนื่อง ณ โรงเรียนบาน
คลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3 เพ่ือนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน ศึกษาขอดี ขอบกพรอง ขอจำกัดเมื่อ
ตองนำมาปรับปรุง ความพรอมดานตางๆ   
  11) นิเทศดวย ICT โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ือ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามบริบทของแตละหองเรียน 
  12) นิเทศแบบ PLC ดวยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และผูท่ีมีสวน
เก่ียวของในโรงเรียน นำสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชอยางสรางสรรครวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เปนเหมือน 
แรงผลักดัน โดยอาศัยความตองการ และความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ สู
มาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเปนหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคญั 
 4.3  การสะทอนผลการนิเทศ มีการสะทอนผลการนิเทศ หลังจากมีการนิเทศเสร็จเรียบรอยในแตละครั้ง 
และมีการสะทอนผลการนิเทศในภาพรวมในการประชุมกลุมยอยอีกครั้ง 
 4.4  ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน เมื่อไดรับการสะทอนผล ใหครูทำการปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือรอรับการนิเทศในครั้งตอไป 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล และรายงานผล (C) (PRA) 
 5.1  ประเมินความกาวหนาของการดำเนินงานของครูผูรับการนิเทศ เพ่ือนำผลไปปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน โดย ใชในการประกอบการพิจารณา ความดีความชอบในแตรอบการประเมิน 1 เมษายน 2564 และ 1 
ตุลาคม 2563 
 5.2  ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาในแตละเรื่องที่มีการนิเทศ และ
เมื่อสิ้นปการศึกษาเพื่อจัดทำ รายงานโครงการ และ SAR ของโรงเรียน 
 5.3  รายงานผลการนิเทศตอผูเก่ียวของ 
 5.4  นำผลการนิเทศท่ีเปนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไปหรือในป
การศกึษา 2564 ตอไป 
 
กำหนดกลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายในการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
กระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ปการศกึษา 2563 คือ ครู จำนวน 6 คน 
 
ดำเนินการนเิทศ 
 1. ประชุมเตรียมการกอนการนิเทศ เพ่ือสรางความเขาใจของผูนิเทศ ใหการนิเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2. นิเทศตามข้ันตอน ระยะเวลา และใชเครื่องมือตามที่กำหนด 
  ดำเนินการตามปฏิทินการนิเทศ โดยใชเครื่องมือนิเทศ 2 ฉบับ ประกอบดวย ฉบับที่ 1 แบบนิเทศการ
ออกแบบการเรียนการสอน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ ฉบับที่ 2 แบบนิเทศการติดตามการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ  
 3. การสะทอนผลการนิเทศ  
 4. ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน 
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การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ขอมูลที่เปนเชิงปริมาณ วิเคราะห ความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ประกอบดวย 1) รอยละเฉลี่ย ของ
ผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป และ 2) ผลการทดสอบ O-NET 
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร  
 2. ขอมูลที่ เปนเชิงคุณภาพ วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  ประกอบดวย ผลที่ เกิดจาก
กระบวนการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ 
PDCA 
 
การกำหนดเกณฑการแปลความหมาย 
 
ตารางที่ 1 แสดงเกณฑการแปลความหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ/ตัวคณู/ความหมาย 

1/0.2/ 
นอยที่สุด 

2/0.4/ 
นอย 

3/0.6/ 
ปานกลาง 

4/0.8/ 
มาก 

5/1.0/ 
มากที่สุด 

- ตัวช้ีวัดจากมาตรวดั 5 ระดับ μ < 1.50 μ = 1.51-
2.50 

μ = 2.51-
3.50 

μ = 3.51-
4.50 

μ > 4.51 

- ตัวช้ีวัดจากรอยละเฉลีย่ ของผูเรยีนที่มีผล
การประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขยีน 
แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป 

<74.99% 75-77.99% 78-80.99% 81-83.99% >84% 

- ตัวช้ีวัดจากผลการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รอยละของผล
การทดสอบทีสู่งขึ้น 

<0% 0.01-0.49% 0.5-0.99% 1-2.99% >3% 

- ตัวช้ีวัดจากผลการทดสอบ O-NET ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 รอยละของผล
การทดสอบ 

<32.99% 33-35.99% 36-38.99% 39-49.99% >50%/ 

 

ที่มา (ปรับปรุงจาก พิสณุ ฟองศรี, 2551, หนา 232) โดยใชผลสัมฤทธิ์ปการศึกษษ 2562 ที่ไมผานเกณฑการ
ประเมิน 
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บทที่ 4 
ผลการนิเทศ 

 
  ผลการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ 
แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ป
การศกึษา 2563 มีผลดังนี ้
  ตอนที่ 1 การออกแบบการเรียนการสอน 
  ตอนที่ 2 การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) 
  ตอนที่ 3 ผลการสำเร็จที่ได 
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตอนท่ี 1 การออกแบบการเรียนการสอน  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูโดยการวิเคราะห หาคาเฉลี่ย (𝜇) และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยหาคาเฉลี่ยรายดาน รายตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที ่2 ดานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ดาน 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

วิเคราะหหลักสูตร 5 0 มากที่สุด 
รวมศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 5 0 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในดานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด (𝜇=5, 𝜎=0) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดวิเคราะหหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด 

(𝜇=5, 𝜎=0) 
 
ตารางที ่3 ดานจัดทำกำหนดการสอน 
 

ดาน 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

กำหนดการสอนท่ีจัดทำมีสาระสำคัญใหเห็นภาพงาน/กิจกรรมการ
เรียนรูตลอดป 

4.83 0.37 มากที่สุด 

กำหนดการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 4.83 0.37 มากที่สุด 
รวมจัดทำกำหนดการสอน 4.83 0.37 มากที่สุด 
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 จากตารางท่ี 3 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในดานจัดทำกำหนดการสอน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (𝜇= 4.83, 𝜎=0.37) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดกำหนดการสอนที่จัดทำมีสาระสำคัญให

เห็นภาพงาน/กิจกรรมการเรียนรูตลอดป อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 4.83, 𝜎=0.37) ตัวชี้วัดกำหนดการสอน

สอดคลองกับหลักสูตร อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 4.83, 𝜎=0.37) 
 
ตารางที่ 4 ตัวชี้วัดแผนการสอนมีองคประกอบสำคัญครบถวน 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

ความคิดรวบยอด/หลักการ 4.83 0.37 มากที่สุด 

จุดประสงคการเรียนรู 4.83 0.37 มากที่สุด 

เนื้อหา 5.00 0.00 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนรู 4.83 0.37 มากที่สุด 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 4.83 0.37 มากที่สุด 

การวัด/ประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 

แผนการสอนมีองคประกอบสำคัญครบถวน 4.88 0.08 มากที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 4 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในตัวชี้วัด แผนการสอนมีองคประกอบสำคัญ

ครบถวนในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (𝜇= 4.88, 𝜎=0.08) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดยอยพบวา ตัวชี้วัดยอย

เนื้อหา อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) และตัวชี้วัดยอย การวัด/ประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 

5.00, 𝜎=0.00) 
 
ตารางที่ 5 ตัวข้ีวัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะดังนี ้
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

เนนกระบวนการ 4.83 0.37 มากที่สุด 

เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 5.00 0.00 มากที่สุด 

นักเรียนเปนผูสราง และสรุปความรูเอง 4.83 0.37 มากที่สุด 

นักเรียนเรียนรูจากแหลงการเรียนรูรอบตัว 4.83 0.37 มากที่สุด 

ใชภูมิปญญาทองถิ่นตามความเหมาะสม 4.83 0.37 มากที่สุด 

นักเรียนไดทำงานรวมกันเปนกลุม 4.83 0.37 มากที่สุด 

เนนการสรางนิสัย 4.83 0.37 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะดังนี้ 4.86 0.06 มากที่สุด 
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  จากตารางท่ี 5 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในตัวชี้วัด กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะ

ดังนี้ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 4.86, 𝜎=0.06) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดยอยพบวา ตัวชี้วัดยอยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00)  
 
ตารางที่ 6 ตัวชี้วัดการใชสื่อการเรียนการสอน 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

สื่อการเรียนการสอนไดมาจากวัสดุทองถิ่น 4.83 0.37 มากที่สุด 

นักเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ/จัดหา/ใชสื่อ 5.00 0.00 มากที่สุด 

มีการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสม ยิ่งข้ึน 5.00 0.00 มากที่สุด 

การใชสื่อการเรียนการสอน 4.94 0.08 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 6 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในตัวชี้วัด การใชสื่อการเรียนการสอน ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 4.94, 𝜎=0.08) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดยอยพบวา ตัวชี้วัดยอยนักเรียนมีสวน

รวมในการผลิตสื่อ/จัดหา/ใชสื่อ อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) และตัวชี้วัดยอยมีการปรับปรุงสื่อให

เหมาะสม ยิ่งขึ้น อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00)  
 
ตารางที่ 7 ตัวชี้วัดการวัด และประเมินผลการเรียน 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

สอดคลองกับระเบียบวัดผล 5.00 0.00 มากที่สุด 

ประเมินผลตามสภาพจริง 4.83 0.37 มากที่สุด 

มีการประเมินความสามารถของนักเรียนเปนราย บุคคล 4.83 0.37 มากที่สุด 

นำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 4.83 0.37 มากที่สุด 

การวัด และประเมินผลการเรียน 4.88 0.07 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 7 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในตัวชี้วัด การวัด และประเมินผลการเรียน ใน

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 4.88, 𝜎=0.07) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดยอยพบวา ตัวชี้วัดยอยสอดคลองกับ

ระเบียบวัดผล อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00)  
 
  



23 

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ตารางที่ 8 ดานการเตรียมการสอน 
 

ดาน 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

แผนการสอนมีองคประกอบสำคัญครบถวน 4.88 0.08 มากที่สุด 

การเขียนองคประกอบตาง ๆ ของแผนการสอนถูกตอง 5.00 0.00 มากที่สุด 

องคประกอบทุกสวนสอดคลองสัมพันธกัน 5.00 0.00 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะดังนี้ 4.86 0.06 มากที่สุด 

การใชสื่อการเรียนการสอน 4.94 0.08 มากที่สุด 

การวัด และประเมินผลการเรียน 4.88 0.07 มากที่สุด 

รวมดานการเตรียมการสอน 4.94 0.06 มากที่สุด 

 
  จากตารางท่ี 8 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในดาน การเตรียมการสอน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด (𝜇= 4.94, 𝜎=0.06) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดการเขียนองคประกอบตาง ๆ ของ

แผนการสอนถูกตอง อยูในระดับมากท่ีสุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) องคประกอบทุกสวนสอดคลองสัมพันธกัน อยูใน

ระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) และกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน อยูใน

ระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00)  
 
ตารางที่ 9 ดานการสอน 
 

ดาน 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

นักเรียนไดอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 4.83 0.37 มากที่สุด 

นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง 5.00 0.00 มากที่สุด 

นักเรียนไดทำงานรวมกันเปนกลุม 4.83 0.37 มากที่สุด 

นักเรียนไดรับความสนใจอยางทั่วถึง 4.83 0.37 มากที่สุด 

นักเรียนไดรับการเสริมแรงอยางถูกตองเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 

นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมดานการสอน 4.92 0.19 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 9 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูในดานการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (𝜇= 4.92, 𝜎=0.19) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัดนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง อยูในระดับมากที่สุด 

(𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) นักเรียนไดรับการเสริมแรงอยางถูกตองเหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) 

และนักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00)  
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ตารางที่ 10 ดานการวัด และประเมินผล 
 

ดาน 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

ใชหลักการวัด และประเมินผลอยางหลากหลาย 5.00 0.00 มากที่สุด 

ใชหลักการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมดานการวัด และประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 10 พบวาระดับคณุภาพในการปฏิบัติของครูในดานการวัด และประเมินผล ในภาพรวม

อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) เมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดพบวา ตัวชี้วัด ใชหลักการวัด และประเมินผล

อยางหลากหลาย อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) และใชหลักการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง อยูใน

ระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00)  
 
ตารางที ่11 ภาพรวมคุณภาพการออกแบบการเรียนการสอน 
 

ดาน 
ระดับคุณภาพ (N=6) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

1. ศึกษาหลักสูตรสถานศกึษา 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. จัดทำกำหนดการสอน 4.83 0.37 มากที่สุด 
3. การเตรียมการสอน 4.94 0.06 มากที่สุด 
4. การสอน 4.92 0.19 มากที่สุด 
5. การวัด และประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมทุกดาน 4.94 0.06 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 11 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูใน ภาพรวมคุณภาพการออกแบบการเรียนการ

สอน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 4.94, 𝜎=0.06) เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานศึกษาหลักสูตร

สถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) และดานการวัด และประเมินผล อยูในระดับมากท่ีสุด (𝜇= 

5.00, 𝜎=0.00) สำหรับดานที่มีระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูนอยที่สุดคือ ดานการจัดทำกำหนดการสอน อยู

ในระดับมากที่สุด (𝜇= 4.83, 𝜎=0.37) 
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ตอนท่ี 2 การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ ระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครูโดยการวิเคราะห หาคาเฉลี่ย (𝜇) และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) โดยหาคาเฉลี่ยรายดาน รายตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 12 ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) 
 

ดาน 
ระดับคุณภาพ (N=4) 

ความหมาย 
𝜇 𝜎 

วิเคราะหผลการสอบ O-NET รายสาระการเรียนรู มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด รายขอ เพ่ือเตรียมความพรอมนักเรียน   

5.00 0.00 มากที่สุด 

สรางเครือขายโดยทำกิจกรรม partner จับคูโรงเรียนในเครือขายใช
เครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  หรือจัดกิจกรรมคายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับเครือขาย 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ครูจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับนักเรียนในเวลาวาง หรือจัดกิจกรรม
เสริมชวงวันหยุด / ปดภาคเรยีน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  และจัดเครื่องมือประเมินตาม
ตัวชี้วัดอยางตอเนื่อง  เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนไดถูกตองกับตัวชี้วัดและปญหาของผูเรียนแตละคน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด การทดสอบระดับชาติที่เกี่ยวของ และ
สรางแบบทดสอบที่สอดคลองกับตัวชี้วัดสำหรับทดสอบผูเรียน
ตัวชี้วัดละ  5  ขอ  เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูคำถามและวิธีการหา
คำตอบท่ีถูกตอง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู เครื่องมือวัดประเมินผล ที่สอดคลอง
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัด สื่อที่ใชในการพัฒนานักเรียน  

5.00 0.00 มากที่สุด 

ประเมินผลผูเรียน ดวยแบบทดสอบที่สอดคลองกับโครงสราง
แบบทดสอบ O-NET และจัดทำขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

5.00 0.00 มากที่สุด 

แสวงหาความรูดานการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและวิธีการหา
คำตอบอยางเปนระบบของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  

5.00 0.00 มากที่สุด 

ซอมและเสริมนักเรียนใหมีความพรอมกอนสอบ O-NET 5.00 0.00 มากที่สุด 
สรางขวัญและกำลังใจนักเรียนดวยการใหรางวัล นักเรียนที่ทำ
คะแนนไดสูงตามเปาหมายที่กำหนด 

5.00 0.00 มากที่สุด 

รวมทุกดาน 5.00 0.00 มากที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครใูน ภาพรวมการติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00) เมื่อพิจารณาใน

รายดานพบวา ทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด (𝜇= 5.00, 𝜎=0.00)  
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ตอนท่ี 3 ผลสำเร็จท่ีได 
 จากการดำเนินการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการ
นิเทศ แบบ PDCA มีผลสำเร็จดังนี้ 
 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนท่ีมีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไป 
ปการศึกษา 2563 อยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 89.16) เพ่ิมข้ึนจาก ปการศกึษา 2562 (รอยละ 73.61) คิดเปน 
(รอยละ + 15.55) 
 
 2) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 อยูในระดับมาก (รอย
ละ 43.05) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2562 (รอยละ 39.87) อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน (รอยละ +3.18) 
 เม่ือจำแนกเปนรายวิชา พบวา  วิชาภาษาไทย เพ่ิมข้ึนรอยละ +3.18 
        วิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ +2.21 
        วิชาวิทยาศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ +0.44 
        วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนรอยละ +6.88 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 รายงานการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยกระบวนการนิเทศ 
แบบ PDCA ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ป
การศึกษา 2563 ที่จะกลาวถึงนี้ ประกอบดวยวัตถุประสงค กระบวนการดำเนินงาน สรุปผล อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ โดยสรุปไดดังนี ้
 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือรายงานผลการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนวัดบอพระอินทร ดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดานผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน และดาน
การทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 
กระบวนการดำเนินงาน 
 โรงเรียนวัดบอพระอินทรดำเนินการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA ดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอนประกอบดวย 
 ขั้นที่ 1 การศกึษาสภาพปจจุบันปญหา และความตองการ (A) (B,N) 
 กำหนดปญหา และความตองการในการแกปญหาหรือพัฒนา โดยการ 
 1.1 จัดทำขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน  
  โรงเรียนวัดบอพระอินร ไดจัดทำขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน โดยศึกษาจุดเนนสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จุดเนนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปงบประมาณ 2563 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร และรายงานการประเมิน
โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดบอพระอินทร สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปการศกึษา 2562  
 1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะหเพ่ือหาสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้น และความตองการในการ
พัฒนาตามบริบทของหนวยงาน 
  จากการรวบรวมและจัดทำสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน ในรายงานการประเมินโครงการพบวา ประเด็น
การประเมิน ผลผลิตของโครงการ ในตัวชี้วัดที่ 1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุม
สาระการเรียนรูระดับ 3 ขึ้นไป 3) รอยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่เพิ่มขึ้น 4) 
รอยละของผลการทดสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 5) รอยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เพ่ิมขึ้น 6) รอยละของผลการทดสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 8)  ผลการ
ทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ 9)  รอยละของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมแขงขันทักษะ
ทางวิชาการ และไดรับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพ่ิมข้ึนทั้งหมด และผานการ
ประเมิน มีเพียง ตัวชีว้ัดท่ี 2) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น 
ระดับดี ขึ้นไป ลดลง ไมผานการประเมิน  และตัวชี้วัดที่ 7) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร เพ่ิมขึ้น แตไมผานการประเมนิ เปนปญหาที่ตองไดรับการแกไข และพัฒนา  
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 1.3 การจัดลำดับปญหา และเลือกปญหาที่เปนความจำเปนหรือตองการในลำดับเรงดวนหรือลำดับที่เห็น
วาสำคัญที่สุดดังนี้ คือ  
  1) รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี 
ขึ้นไป 2) ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนวัดบอพระอินทร และ 3) การคง
สภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดานอื่นๆ ไวใหได 
 1.4 การสรางการรับรูระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ ดวยวิธีการตาง ๆ  
  โดยโรงเรียนวัดบอพระอินทร ดำเนินการประชุม ครู เพื่อวิเคราะหสภาพปญหา การขับเคลื่อนนโยบาย 
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา 2563 และการ PLC เพื่อสรางเปาหมายรวมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
 ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ (P) (PRAI) 
 เปนการนำปญหา และความตองการ กำหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทำแผนนิเทศ ดังนี ้
 2.1 กำหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาตามปญหาที่เกิดขึ้น ตามความตองการ และจำเปน มีการใช
กระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) ซึ่งเปนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู และการพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบ และ
ตอเนื่อง โดยจัดครูที่จบตรงเอกเขาสอนใหรายวิชาหลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรูหลัก และสลับใหครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่จบเอก
คณิตศาสตร ลงไปสอนในชั้นเรียนอ่ืน ที่ครู เอกอ่ืนๆ ข้ึนมาสอนแทน เพ่ือเปนการพัฒนาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรในชั้นเรียนอ่ืนๆ อีกทางหนึ่ง มีการนิเทศกำกับ และติดตามอยางใกลชิดทุกชั้นเรียนโดยดำเนินการอยาง
เปนระบบ 
 2.2  เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของ 
 2.3  วางแผนการดำเนินงานพัฒนา 
  1)  การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสรางความรูความเขาใจรวมกัน โดยมีการประชุมเตรียมความ
พรอมกอนเปดภาคเรียน ในปการศึกษา 2563 ประชุมประจำเดือน และประชุมกลุมยอยเพ่ือสรางความรูความ
เขาใจ และติดตามการนิเทศเปนระยะๆ  
  2)  สรางคณะนิเทศ เปนทีมงานในการนิเทศรวมกัน โดยจัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายใน โดยมีคณะนิเทศ 3 ทีม ประกอบดวย 1) ทีมผูอำนวยการโรงเรียนเปนหัวหนาทีม ครูที่เปนหัวหนางาน
วิชาการ และครูที่รับผิดชอบงานวิชาการในแตละชวงชั้นคือ ปฐมวัย และประถมศึกษา ทำหนาที่นิเทศติดตามใน
ภาพรวม 2) ทีมชั้นประถมศกึษาปที่ 1-3 ประกอบดวย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 เปนคณะนิเทศ 3) ทีมชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 ประกอบดวย ครูประจำชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เปนคณะนิเทศ โดยกำหนดใหในทีมที่ 2 
และ3 มีการสลับกันนิเทศภายในกลุมในลักษณะ เปนการนิเทศตดิตามการจัดการเรียนการสอนกันเอง 
  3)  กำหนดประเด็นการนิเทศ เปนการกำหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ ประกอบดวย 1. การออกแบบ
การเรียนการสอน 2. การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET)  
  4)  กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกำหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับการแกปญหา 
และการพัฒนา จัดทำปฏิทินการนิเทศ โดยกำหนดใหแตละชั้นเรียนมีการนิเทศ โดยคณะนิเทศ 2 ทีมของโรงเรียน 
ในแตละทีมจะตองเขานิเทศ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ในแตละประเด็น และแตละชั้นเรียน โดยครั้งแรกจะเปนการนิเทศ
เพ่ือสรางความคุนเคย โดยการใหคำปรึกษา ศึกษาจากเอกสารของครู ครั้งตอไปจึงจะเปนการสังเกตการสอน และมี
การเพ่ิมเติมการนิเทศจากคณะศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 อีก 1 
คณะเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการการเรียนการสอน 
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  5)  กำหนดวิธีการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศท่ีเหมาะสมตามสภาพปญหา และความตองการ 
โดยการประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการศึกษาดูงาน โรงเรียนบานซับนอยเหนือ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และโรงเรียนบานคลองทุเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงสุด 1 ใน 10 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตอเนื่อง 10 ป การสังเกตชั้นเรียนโดยคณะนิเทศ 
และศึกษานิเทศกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 การสาธิตโดยผูอำนวยการโรงเรียน 
การบันทึกวิดีโอ และการถายภาพ การสัมภาษณ การ Coaching & Mentoring โดยการ On-Site การใช ICT ใน
รูปแบบตางๆ เชน การใช Line Application การใช Clip Video การ Conference การใช Video Line You 
Tube Facebook Live  Google Meet การสังเกตการณสอน และPLC กลุมยอย ทุกเดือน และในขณะท่ี
รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน เปนตน 
 2.4  จัดทำแผนนิเทศ ประกอบดวย ความเปนมา และความสำคัญ วัตถุประสงค เปาหมาย ประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ ขอมูลพ้ืนฐาน กิจกรรมการนิเทศภายใน แผนการดำเนินการ ปฏิทินกำหนดการนิเทศภายใน 
เครื่องมือการนิเทศ  
 ขั้นที่ 3 การสรางสื่อ และเครื่องมือนิเทศ (D)(O) 
 สรางสื่อ และเครื่องมือการนิเทศ ประกอบดวยแบบนิเทศ การอัดคลิป การถายรูป เพ่ือชวยใหการนิเทศมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และเปนสิ่งที่จะชวยเก็บรายละเอียดที่ผูรับการนิเทศไมสามารถแสดงออกมาได 
และสามารถเก็บขอมูลนำมาเปรียบเทียบผลท่ีเกิดขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทำใหมีความเขาใจ
ตรงกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ การใช ICT ในการนิเทศ เชน การใช Facebook หรือ Application 
Line ในการสงคลิป หรือรูปภาพการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นในกลุม Line ของโรงเรียน และของผูปกครองนักเรียน
ในแตละระดับชัน้ 
 ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ (D) (PRA) 
 ดำเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศ และกิจกรรมการนิเทศท่ีกำหนด 
 4.1 การประชุมปรึกษาหารือเตรียมการดานตางๆ กอนเปดภาคเรียน ประชุมเตรียมการกอนการนิเทศ 
เพ่ือสรางความเขาใจของทีมผูนิเทศ ใหการนิเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยกอนการนิเทศแตละครั้งจะมีการ
ประชุมเพ่ือแจง ครู วาจะมีการเขานิเทศ ดวยวิธีการอยางไร ชวงเวลาใดตามแผนการนิเทศภายใน และเพ่ือใหครูได
เตรียมตัว 
 4.2  นิเทศตามข้ันตอน ระยะเวลา และใชเครื่องมือตามที่กำหนด 
  1) ปฐมนิเทศแนะนำบุคลากรใหมใหคุนเคยสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ระเบียบ ขอ
ปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งโรงเรียนวัดบอพระอินทรมีครูท่ีบรรจุใหมในปการศกึษา 2563 จำนวน 2 คน 
  2) ใหคำปรึกษาแนะนำ เพื่อพบปะพูดกันมากกวาการใชอำนาจหรือการออกคำสั่ง  
  3) ประชุมปฏิบัติการมุงเนนให เกิดความรูใหมๆ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และเจตคติ
(Attitude) ลงมือปฏิบัติมากกวาการบรรยาย  
  4)  อบรม ใหผูรับการนิเทศเสริมความรูใหม ทันตอความเปลี่ยนแปลง โดยสงครูเขารับการอบรม
ตามความตองการของคร ูและโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคร ู
  5) สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งที่จัดเองภายในโรงเรียน และไปรวมซึ่งจัดโดยกลุมโรงเรียน
บานหมอบูรพา 
  6) ระดมความคิด รับฟงความคิดเห็นของเพื่อนครูทานอ่ืน เพ่ือนำมาปรับใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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  7) สาธิตการสอน โดยผูอำนวยการโรงเรียน และครูผูที่มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือประหยัดเวลา และ
ไดรับประสบการณตรง   
  8)  ศกึษาเอกสารวิชาการ เปนการเพ่ิมพูนความรู ดวยการอาน  
  9)  สังเกตชั้นเรียน และใหคำแนะนำหลังจากการสังเกตชั้นเรียน  
  10) ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงระดับประเทศอยางตอเนื่อง ณ โรงเรียนบาน
คลองทุเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3 เพ่ือนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน ศึกษาขอดี ขอบกพรอง ขอจำกัดเมื่อ
ตองนำมาปรับปรุง ความพรอมดานตางๆ   
  11) นิเทศดวย ICT โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อ
สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาตามบริบทของแตละหองเรียน 
  12) นิเทศแบบ PLC ดวยการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และผูที่มีสวน
เก่ียวของในโรงเรียน นำสิ่งที่เรียนรูไปประยุกตใชอยางสรางสรรครวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เปนเหมือน 
แรงผลักดัน โดยอาศัยความตองการ และความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู และพัฒนาวิชาชีพ สู
มาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเปนหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสำคญั 
 4.3  การสะทอนผลการนิเทศ มีการสะทอนผลการนิเทศ หลังจากมีการนิเทศเสร็จเรียบรอยในแตละครั้ง 
และมีการสะทอนผลการนิเทศในภาพรวมในการประชุมกลุมยอยอีกครั้ง 
 4.4  ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงาน เมื่อไดรับการสะทอนผล ใหครูทำการปรับปรุง และพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือรอรับการนิเทศในครั้งตอไป 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผล และรายงานผล (C) (PRA) 
 5.1  ประเมินความกาวหนาของการดำเนินงานของครูผูรับการนิเทศ เพ่ือนำผลไปปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงาน โดย ใชในการประกอบการพิจารณา ความดีความชอบในแตรอบการประเมิน 1 เมษายน 2564 และ 1 
ตุลาคม 2563 
 5.2  ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาในแตละเรื่องที่มีการนิเทศ และ
เมื่อสิ้นปการศึกษาเพื่อจัดทำ รายงานโครงการ และ SAR ของโรงเรียน 
 5.3  รายงานผลการนิเทศตอผูเก่ียวของ 
 5.4  นำผลการนิเทศท่ีเปนปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งตอไปหรือในป
การศกึษา 2564 ตอไป 
 
สรุปผล 
 1. การออกแบบการเรียนการสอน พบวาระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครใูนภาพรวมอยูในระดับมาก

ที่สุด (μ= 4.94, σ=0.06) เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา ดานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

(μ= 5.00, σ=0.00) และดานการวัด และประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด (μ= 5.00, σ=0.00) สำหรับดานที่มี

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติของครู นอยท่ีสุดคือ ดานการจัดทำกำหนดการสอน อยูในระดับมากที่สุด (μ= 4.83, 

σ=0.37) 
 2. การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) พบวา

ระดับคุณภาพในการปฏบิัติของครใูน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ= 5.00, σ=0.00) เมื่อพิจารณาในรายดาน

พบวา ทุกดาน อยูในระดับมากที่สุด (μ= 5.00, σ=0.00)  
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 3. ผลสำเร็จที่ได จากการดำเนินการนิเทศภายใต BOPRAIN Model เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดวยกระบวนการนิเทศ แบบ PDCA มีผลสำเร็จดังนี้ 
  3.1 รอยละเฉลี่ย ของผูเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี 
ขึ้นไป ปการศึกษา 2563 อยูในระดับมากที่สุด (รอยละ 89.16) เพ่ิมข้ึนจาก ปการศึกษา 2562 (รอยละ 73.61) คิด
เปน (รอยละ + 15.55) 
  3.2 ผลการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 อยูในระดับมาก 
(รอยละ 43.05) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปการศึกษา 2562 (รอยละ 39.87) อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน (รอยละ +3.18) 
  เม่ือจำแนกเปนรายวิชา พบวา  วิชาภาษาไทย เพ่ิมขึ้นรอยละ +3.18 
         วิชาคณิตศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ +2.21 
         วิชาวิทยาศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ +0.44 
         วิชาภาษาอังกฤษ เพ่ิมข้ึนรอยละ +6.88 
 
อภิปรายผล  
  ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียน แตละชั้น ระดับดี ขึ้นไปในปการศึกษา 2563 บรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว แตตองมีการพัฒนาใหดีขึ้นในปตอไป 
 
ขอเสนอแนะ 
  จากผลที่เกิดข้ึนในการทดสอบ O-NET ในวิชาคณติศาสตร และวิทยาศาสตรมีผลการทดสอบที่เพ่ิมขึ้น
เพียงเล็กนอยโรงเรียนวัดบอพระอินทรจึงควรปรับปรุง และพัฒนา การจัดการเรียนการสอน นิเทศกำกับติดตามใน 
2 กลุมสาระการเรียนรูเพ่ิมขึน้เพ่ือใหมีผลการทดสอบเพิ่มข้ึน 
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ภาคผนวก 
 

ปฏิทินกำหนดการนิเทศภายในโรงเรียน 
แบบนิเทศการออกแบบการเรียนการสอน 
แบบนิเทศ การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพ่ิมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) 
คำสั่ง โรงเรียนวัดบอพระอินทรเรื่องแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
โครงการ  นิเทศภายใน 
ภาพถายการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศภายใน 
ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศกึษาปที่ 6  
เกียรติบัตรโรงเรียน 
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ปฏิทินกำหนดการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
วันที่ เดือน พ.ศ. ผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ รูปแบบ หมายเหตุ 

22 มิถุนายน 2563 
 
25 มิถุนายน 2563 
ตลอดปการศึกษา 

ผูบริหารโรงเรียน 
 
 
ผูบริหารโรงเรียน 
 
ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหาร/วิชาการ/
วิทยากร 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารโรงเรียน 
วิชาการ/ 
 
ผูบริหารโรงเรียน 
วิชาการ/ 
ผูบริหารโรงเรียน 
วิชาการ 

คณะครู 
 
 
คณะครู 
 
คณะครู 
คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
คณะครู 
 
 
คณะครู 
 
คณะครู 
คณะครู 
คณะครู 
 

1. ประชุมคณะครูภายใน
โรงเรียนวิเคราะหปญหาทาง
วิชาการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายใน 
3. จัดทำแผนนิเทศภายใน 
4. จัดกิจกรรมการนิเทศ เชน 
 - เทคนิควิธีการสอน 
 - การสอนซอมเสริม 
 - การทำแฟมพัฒนางาน 
 - การเขียนแผนการสอน 
 - การผลิตสื่อการเรียน
การสอน 
 - การใชสื่อการสอน 
5. เยี่ยมชั้นเรียน 
6. นิเทศแผนงาน/ปรึกษา
แนะนำ 
7. นิทรรศการ/แลกเปลี่ยน
เรียนรู 
8. ศกึษาดูงาน 
9. การประเมินผล 
10. สรุป รายงานผล 
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แบบนิเทศการออกแบบการเรียนการสอน 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร สพป.สระบุรี เขต 1 

 
ครั้งที่………….ชื่อครู………………………………………….……………… 
ชั้น……………วิชา……………….…….…..….วันที่…………………………………… 
รูปแบบการนิเทศ    นิเทศตนเอง    เพ่ือนครู   คณะกรรมการนิเทศ 
คำชี้แจง  1. แบบประเมินการนิเทศเพ่ือการเสริมสรางประสิทธิภาพในการเตรียมการสอน การวัดประเมินผล 
  2. ใหครูเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองการปฏิบัติ และระดับคะแนนการปฏิบัติ 
 

การออกแบบการเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1. ศกึษาหลักสูตรสถานศึกษา           

 1.1 วิเคราะหหลักสูตร           

2. จัดทำกำหนดการสอน           

 2.1 กำหนดการสอนที่จัดทำมีสาระสำคัญใหเห็นภาพงาน/กิจกรรมการเรียนรู
ตลอดป 

          

 2.2 กำหนดการสอนสอดคลองกับหลักสูตร           

3. การเตรียมการสอน           

 3.1 แผนการสอนมีองคประกอบสำคัญครบถวน           

  3.1.1  ความคิดรวบยอด/หลักการ           

  3.1.2  จุดประสงคการเรียนรู           

  3.1.3  เนื้อหา           

  3.1.4  กิจกรรมการเรียนรู           

  3.1.5  สื่อ/แหลงการเรียนรู           

  3.1.6  การวัด/ประเมินผล           

 3.2  การเขียนองคประกอบตาง ๆ ของแผนการสอนถูกตอง           

 3.3  องคประกอบทุกสวนสอดคลองสัมพันธกัน           

 3.4  กิจกรรมการเรียนการสอนมีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน           

 3.5  กิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะดังนี้           

  3.5.1  เนนกระบวนการ           

  3.5.2  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง           

  3.5.3  นักเรียนเปนผูสราง และสรุปความรูเอง           

  3.5.4  นักเรียนเรียนรูจากแหลงการเรียนรูรอบตัว           

  3.5.5  ใชภูมิปญญาทองถิ่นตามความเหมาะสม           
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การออกแบบการเรียนการสอน 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

  3.5.6  นักเรียนไดทำงานรวมกันเปนกลุม           

  3.5.7  เนนการสรางนิสัย           

 3.6  การใชสื่อการเรียนการสอน           

  3.6.1  สื่อการเรียนการสอนไดมาจากวัสดุทองถ่ิน           

  3.6.2  นักเรียนมีสวนรวมในการผลิตสื่อ/จัดหา/ใชสื่อ           

  3.6.3  มีการปรับปรุงสื่อใหเหมาะสม ยิ่งขึ้น           

 3.7  การวัด และประเมินผลการเรียน           

  3.7.1  สอดคลองกับระเบียบวัดผล           

  3.7.2  ประเมินผลตามสภาพจริง           

  3.7.3  มีการประเมินความสามารถของนักเรียนเปนราย บุคคล           

  3.7.4  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน           

4. การสอน 

 4.1 นักเรียนไดอภิปราย/แสดงความคิดเห็น           

 4.2 นักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง           

 4.3 นักเรียนไดทำงานรวมกันเปนกลุม           

 4.4 นักเรียนไดรับความสนใจอยางท่ัวถึง           

 4.5 นักเรียนไดรับการเสริมแรงอยางถูกตองเหมาะสม           

 4.6 นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข           

5. การวัด และประเมินผล           

 5.1 ใชหลักการวัด และประเมินผลอยางหลากหลาย           

 5.2 ใชหลักการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง           

 
ขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...................................................…… 
 

(ลงชื่อ)…………………………......................... ผูนิเทศ 
(………………………………………...) 

วัน.................เดือน ............................................ พ.ศ. ................... 
 

(ลงชื่อ)………………………………….……ผูรับการนิเทศ  
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แบบนิเทศ การติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET) 
โรงเรียนวัดบอพระอินทร  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

 

 
ชื่อผูรับประเมิน.................................................................... ตำแหนง...............................ระดับชั้น............... 

วันที่นิเทศ ...................................................................................... 
 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1 วิเคราะหผลการสอบ O-NET รายสาระการเรียนรู มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

รายขอ เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียน   
     

2 สรางเครือขายโดยทำกิจกรรม partner จับคูโรงเรียนในเครือขายใช
เครื่องมือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  หรือจัดกิจกรรมคายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับเครือขาย 

     

3 ครูจัดกิจกรรมเสริมทักษะใหกับนักเรียนในเวลาวาง หรือจัดกิจกรรม
เสริมชวงวันหยุด / ปดภาคเรยีน 

     

4 จัดทำขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคล  และจัดเครื่องมือประเมินตาม
ตัวชี้วัดอยางตอเนื่อง  เพ่ือแกปญหาและพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
ไดถูกตองกับตัวชี้วัดและปญหาของผูเรียนแตละคน 

     

5 ศกึษามาตรฐาน ตัวชี้วัด การทดสอบระดับชาติที่เก่ียวของ และสราง
แบบทดสอบที่สอดคลองกับตัวชี้วัดสำหรับทดสอบผูเรียนตัวชี้วัดละ  
5  ขอ  เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูคำถามและวิธีการหาคำตอบท่ีถูกตอง 

     

6 ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู เครื่องมือวัดประเมินผล ที่สอดคลอง
กับมาตรฐาน ตัวชี้วัด สื่อที่ใชในการพัฒนานักเรียน  

     

7 ประเมินผลผูเรียน ดวยแบบทดสอบที่สอดคลองกับโครงสราง
แบบทดสอบ O-NET และจัดทำขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

     

8 แสวงหาความรูดานการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและวิธีการหา
คำตอบอยางเปนระบบของผูเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู  

     

9 ซอมและเสริมนักเรียนใหมีความพรอมกอนสอบ O-NET      

10 สรางขวัญและกำลังใจนักเรียนดวยการใหรางวัล นักเรียนที่ทำ
คะแนนไดสูงตามเปาหมายที่กำหนด 

     

 
       ลงชื่อ  ............................................  ผูนิเทศ 
                (...........................................) 
                   ตำแหนง ................................................................... 
              ............./................/.............  
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คำสั่งโรงเรียนวัดบอพระอนิทร 
ที่ 23 / 2563 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน 
………………………………………………… 

  การจัดบริหารศึกษาดานวิชาการ จะตองมีการกำกับติดตาม นิเทศ ใหคำแนะนำ คำปรึกษาชวยเหลือ 
เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษาใหเปนไปตามสภาพความสำเร็จที่กำหนดไว 
เสนอแนะกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเพ่ือเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้น ทั้งยังเปนการสรางขวัญ และ
กำลังใจใหแกครูซึ่งจะชวยใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นตามเจตนารมณของหลักสูตร และบรรลุ
ตามเกณฑ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการผูทำหนาที่นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
ประจำปการศึกษา 2563 ดังนี้ 
  1.  กรรมการอำนวยการ 
   1. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร   ประธานกรรมการ 
   2. นายสำเนาว อภิพงศ    กรรมการ 
   3. นางสาววรรณภา เงินพุม   กรรมการ และเลขานุการ 
  2. กรรมการดำเนินการ 
   1. นางสาววรรณภา เงินพุม   ประธานกรรมการ 
   2. นางขนิษฐา การะเกตุ    กรรมการ 
   3. นางอรอุมา นอกกลาง   กรรมการ 
   4. นางสาวกนกวรรณ แทนทอง   กรรมการ 
   5. นางสาวรัตนพัฒน ทองหะรา   กรรมการ 
   6. นางสาวขวัญชนก กะฐินเทศ   กรรมการ 
   7. นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ  กรรมการ และเลขานุการ 
  3. กรรมการสรุป และรายงานผล 
   1. นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาววรรณศริิ  ดวงประเทศ  กรรมการ 
   3. นางสาวอุมาพร สุขอราม   กรรมการ และเลขานุการ 
 ทำหนาที่ 
  1. วางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2. จัดทำปฏิทินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  3. จัดทำเครื่องมือการนิเทศ 
  4. สรุป และรายงานผล 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

  ทั้งนี้ตั้งแต วันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เปนตนไป 
    สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
       ลงชื่อ) 
               ( นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ) 
         ผูอำนวยการโรงเรียนวัดบอพระอินทร 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

โครงการ    นิเทศภายใน 
แผนงาน    วิชาการ 
พระบรมราโชวาท ร.10 ขอที่ 1, 2, 4 
นโยบายสพฐ.   ขอที่ 6 
จุดเนน สพป. สระบุรี เขต 1 ขอที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
กลยุทธ     ขอที่ 3 
หนวยงานท่ีรับผดิชอบ โรงเรียนวัดบอพระอินทร 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาววรรณศริ ิ ดวงประเทศ 
ลักษณะโครงการ  ( ) ใหม ( / ) ตอเนื่อง 
ระยะเวลาท่ีดำเนินการ 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการ และเหตุผล 
  การนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนการบริหารวิชาการที่มี
เปาหมายใหครูมีความรู ความเขาใจ ทักษะ เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูโดยคำนึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน และการใชหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานใหบรรลุจุดหมายที่กำหนดไว ให
การพัฒนาคณุภาพการศึกษาเปนไปไดอยางตอเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 นิเทศภายในครูผูสอนเพ่ือใหคำแนะนำในดานวิชาการแกครูในโรงเรียน 
 2.2 เพ่ือกำกับติดตามใหคำปรึกษาแกคณะครูในการปฏิบัติการเรียนการสอน และงานโครงการตาง ๆ  
 
3. เปาหมาย 
 3.1  ดานปริมาณ 
  1. รอยละ 100 ของคร ูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศ 
  2. รอยละ 100 ของโครงการของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการนิเทศติดตาม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
  1. คณะครูทุกคนทำงานในหนาที่ และงานท่ีไดรับมอบหมายไดมีประสิทธิภาพทุกงาน 
  2. ทุกโครงการไดรับการติดตามสรุปคุณภาพในระดับดีมากทุกโครงการ 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

4. กิจกรรมการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงคณะคร ู - พฤษภาคม 2563 ผูบริหารสถานศกึษา 
2. แตงตั้งกรรมการนิเทศ - พฤษภาคม 2563 ครูทุกคน 
3. ดำเนินการนิเทศ 500 16 พฤษภาคม 2563 - 

31 มีนาคม 2564 
ครูทุกคน 
 

4. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - กันยายน 2563 และ
มีนาคม 2564 

ผูบริหารสถานศกึษา 

5. การประเมินผล และรายงาน - มีนาคม 2564 ครูทุกคน 

 
5. งบประมาณ 
 5.1 จากงบอุดหนุนรายหัว เปนเงนิ   500   บาท 
 5.2 จากคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเงนิ    -    บาท 
 5.3 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชเงินอุดหนุน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
งบดำเนินงาน งบบุคลากร งบลงทุน 

1. ประชุมชี้แจงคณะคร ู - - - - 
2. แตงตั้งกรรมการนิเทศ - - - - 
3. ดำเนินการนิเทศ 500 500 - - 
4. การนิเทศ กำกับ ติดตาม - - - - 
5. การประเมินผล และรายงาน - - - - 
รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง) 500 500 - - 
 
 5.4 รายละเอียดดังนี้ (กรณีใชงบประมาณจากแหลงงบประมาณอ่ืน) 
 

รายการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามการใชจาย 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

     
     
     
รวม (ขอถัวจายตามที่จายจริง)     
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6. การวัด และประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. รอยละ 100 ของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนวัดบอพระอินทร ไดรับการ
นิเทศ 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

2. รอยละ 100 ของโครงการของโรงเรียนวัดบอ
พระอินทร ไดรับการนิเทศติดตาม 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 
 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  โรงเรียนไดรับความพึงพอใจจากผูปกครอง และผานการประเมินภายนอก 
 
 
 
      ลงชื่อ   ผูเสนอโครงการ 
         (นางสาววรรณศิริ  ดวงประเทศ) 
        ตำแหนง ครูผูชวย 
 
 
 
      ลงชื่อ   ผูอนุมัติโครงการ 
           (นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร) 
      ตำแหนง ผูอำนวยการโรงเรียน 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ภาพถายการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศภายใน 
 

 
ประชุม นิเทศภายใน 

 
ประชุมสรุปผลนิเทศภายใน 

 

 
นิเทศชั้นเรียน 

 

 
สาธิตการสอน 

 

 
นิเทศชั้นเรียน 

 

 
สังเกตการสอน 

 



45 

รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

 
รับฟงคำแนะนำจาก ทานศึกษานิเทศก ปราณี คำแท 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
รับฟงคำแนะนำจาก ทานศึกษานิเทศก ปราณี คำแท 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 
PLC 

 

 
คณะกรรมการนิเทศสังเกตการสอน 

 
คณะกรรมการนิเทศสังเกตการณสอน 

 

 
คณะกรรมการนิเทศสังเกตการสอน 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

 
แผนนิเทศภายใน ประจำปการศึกษา 2563 

 
นิเทศทางไกลในรูปแบบ ออนไลน 

 

 
รับฟงขอเสนอแนะจาก ศึกษานิเทศ 

 
ศึกษาดูงาน 

  
วิดีทัศนนำเสนอโรงเรียน 
 https://www.youtube.com/watch?v=BhAnQ8JHYoo  
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน 
 
 1)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไประดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ด ี ผาน ไมผาน 

ป.1 17 4 13 - - 17 100 
ป.2 13 5 4 4 - 9 69.23 
ป.3 10 6 4 - - 10 100 
ป.4 17 5 11 1 - 16 94.12 
ป.5 13 7 4 2 - 11 84.62 
ป.6 13 6 5 2 - 11 84.62 

รวม 83 33 41 9  74 89.16 

 
 2)  รอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ในระดับดีข้ึนไประดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

รอยละ 
ดีเย่ียม ด ี ผาน ไมผาน 

ป.1 13 0 8 5 0 8 61.54 
ป.2 10 3 1 6 0 4 40.00 
ป.3 17 13 2 2 0 15 88.24 
ป.4 12 8 2 2 0 10 83.33 
ป.5 12 5 3 4 0 8 66.67 
ป.6 8 4 4 0 0 8 100 

รวม 72 33 20 19 0 53 73.61 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 
 

 
 
  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2562-2563 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 2563 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

ผลการทดสอบ O-NET 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 

เกียรติบัตรโรงเรียน ปการศกึษา 2562 
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รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที ่ปการศึกษา 2563 โรงเรียนวดับอพระอินทร 
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