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สรุปผลการนิเทศการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอนจาน 

ระหว่างปีการศึกษา 2/2557 -  ปีการศึกษา  2558 

ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย และ นางกชพร ตุณสุวรรณ   
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  จากการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอนจาน  
ปีการศึกษา 2558 โดย ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่าย ที่สามารถน ามาเป็นประเด็น น าเสนอ ข้อมูล และ 
บทวิเคราะห์ส าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ในการน ามาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยขอน าเสนอหัวข้อ 
ตามล าดับ ต่อไปนี้  

1. ขอบเขตการนิเทศการศึกษา  
2. วิธีด าเนินการ 

3. ผลการนิเทศการศึกษา 
3.1 การนิเทศการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

3.1.1 การพัฒนาการสอนแบบ PBL 
3.1.2 การพัฒนาการสอนแบบ Open Approach  

3.2 การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  
3.3 ผลการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.  

3.3.1 นโยบายการอ่านออกเขียนได้ 
3.3.2 นโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  

 3,4 ผลการสังเกตชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558  
4. ปัญหาและอุปสรรคในการนิเทศการศึกษา   

 
1. ขอบเขตการนิเทศการศึกษา  

 ในการนิเทศการศึกษามีขอบเขตการนิเทศ ดังนี้  
  1.1 ขอบเขตด้านระยะเวลา  อยู่ในช่วง ภาคเรียนที่   2/2557 –  และ  
ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558  
  1.2 กลุ่มเป้าหมายการนิเทศการศึกษา เป็น ผู้บริหาร และครูผู้สอน ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์
เขต 1 อ าเภอดอนจาน จ านวน 14 โรงเรียน   
  1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา  ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  2) การนิเทศภายใน 
และ 3) นโยบาย สพฐ.   
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2. วิธีด าเนินการ 

  ในการนิเทศการศึกษาครั้งนี้ มีวิธีด าเนินการโดยสรุป ปรากฏตามตาราง  
 

ปีการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหา วิธีด าเนินการ 
2/2557 1. ครูผูส้อนสาระการ

เรียนรูค้ณติศาสตร ์
การสอนแบบ open 
approach วิธีการแบบเปิด  

อบรม 
สังเกตชั้นเรยีน 

 2. ครูผูส้อนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลย ี

การสอนแบบ โครงงาน/
โครงการ Project Based 
Learning  

ถอดบทเรียน 

 3. ครูวิชาการ และ 
ผอ.ร.ร. 

การพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายใน 

สนทนากลุ่ม  
สร้างคู่มือนิเทศภายใน  

ภาคเรยีนที่  
1-2 /2558 

1. ผอ.โรงเรียน การพัฒนาระบบการนิเทศ
ภายใน 

ประเมิน สอบถาม ดสูภาพจริง 

 2. ครูผูส้อนช้ัน ป.1  นโยบายการอ่านออก 
เขียนได ้

Timeline การออกแบบการสอน 
ทดสอบด้วยเครื่องมือกลาง (สพฐ.) 

 3. ครูผูส้อนที่สมัครใจ
ให้เข้าสังเกตการ
สอน 

การจัดการเรยีนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  

สังเกตชั้นเรยีน  
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3.  ผลการนิเทศการศึกษา 
3.1  การนิเทศการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 3.1.1  การนิเทศการสอนแบบโครงการ/โครงงาน Project Based Learning  
 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ   ผลการสังเกตการสอน 
Concept การสอน โครงการ/โครงงาน 
1. เริ่มต้นจากปัญหาในชีวิตจริง (ครูสร้าง

สถานการณ์ ให้เกิดความตระหนัก อยากรู้ 
อยากเห็นด้วยเทคนิคการสอน ที่หลักๆ คือ การ
ใช้ค าถาม)  

2. นร.สนใจ ที่จะเรียนรู้ หรือ แก้ปัญหานั้นๆ  
3. นร.ออกแบบวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบและ

การเรียนรู้นั้น  
4. ศึกษาผลที่เกิดข้ึน  
5. น าเสนอผลงาน/ชิ้นงาน  
6. เชื่อมโยงการเรียนรู้กับชีวิตประจ าวัน  

บทบาทครู เป็นโค้ช หรือ พ่ีเลี้ยง  

ข้อค้นพบ  
  ครูผู้สอนแบบ PBL ในระยะแรกยังไม่เข้าใจการจัดกิจกรรม 
ท าให้การออกแบบการสอน ไม่เป็นไปตามหลักการ ทบ. แต่
เมื่อได้รับการนิเทศ สังเกตการสอน  สะท้อนผล ท าให้ครูเริ่ม
เข้าใจบ้าง  สามารถ จัดกลุ่มครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
ได้ ดังนี้     
กลุ่มที่ 1 มีความรู้ และความสามารถในการจัดกิจกรรมในระดับดี     
1. สะอาดไชยศร ี

2. หนองพอกวิทยายน  

3. นาจ าปา 

4. บ้านนาวิทยาคม 

5. สายป่าแดงวิทยา 

6. แก้งนางราษฎร์บ ารุง 

กลุ่มที่ 2 มีความรู้  ความสามารถในการจัดกิจกรรมในระดับพอใช้  
7. บ้านม่วงวิทยายน  

8. หนองโพนโนนสมบรูณ ์ 

9. ด่านแต้ราษฎรส์งเคราะห ์ 

10. หนองแวงแสน* 

11. หัวคูประชาอุทิศ *   
กลุ่มที่ 3 ไม่มีความพร้อมในการให้เข้าสังเกตชั้นเรียน     
12. หนองแคนวิทยา 

13. กุดครองวิทยาคาร 

14. ดงพยุงสงเคราะห ์ 
 

 
 3.1.2  การนิเทศการสอนแบบ Open Approach  

 

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ open 
Approach 

ผลการสังเกตการสอน 

Concept การสอน มีกิจกรรมหลัก ดังนี้  
1. ครูก าหนดสถานการณ์ปัญหา หรือ 

สถานการณ์ค าถาม ให้เด็กคิด /ช่วยกัน
คิดวิธีการหาค าตอบร่วมกัน  

2. นร.ร่วมกันคิดหาแนวทาง /วิธกีารหา

ข้อค้นพบ 
1. ครูไมคุ่้นเคยกับการสร้างสถานการณ์ปญัหา หรือ ค าถาม ท่ีมีหลาย

ค าตอบ 
2. ครูส่วนใหญส่อนตามหนังสือเรียน ใช้แบบฝึกในหนังสือเรียนเป็น

หลัก  
3. ไม่เน้นการสอนทักษะการเชื่อมโยงความรู้ การน าเสนอ และการให้เหตุผล  
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กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ open 
Approach 

ผลการสังเกตการสอน 

ค าตอบ   
3. นร.น าเสนอแนวคิด  พร้อมให้เหตุผล

ประกอบวิธีคิดของตนอย่างหลากหลาย
วิธี  

4. ร่วมกันสรุปแนวคิดวิธีการหาค าตอบ 
(เน้นวิธีการที่แตกต่างและเหตุผล ไม่
เน้นค าตอบถูกผิด)  

  
 
  

4. การตรวจผลงานเด็ก เน้นถกู ผิด ไม่มีการอธิบายหรือสอบถาม นร.ถึงที่มาของ
ค าตอบ  

5. พบการใช้ค าถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดมากขึ้น แต่ครูยังใจร้อน ไม่ รอคอย
ค าตอบของ นร. มักเฉลยก่อน  

6. พบว่าในชั้นเรียนที่มกีารใช้ค าถามกระตุน้ให้คิดบ่อยๆ นร.จะกล้าแสดงออก 
นร.จะกล้าพูดคิด และถาม  

กลุ่มที่ 1 ครูมีความรู้ และจัดเตรียมกิจกรมมการสอน      
1. ดงพยุงสงเคราะห ์ 

2. หนองแคนวิทยา 

3. หัวคูประชาอุทิศ  
4. หนองโพนโนนสมบรูณ์  
5. บ้านนาวิทยาคม 

6. นาจ าปา  

7. สายป่าแดงวิทยา 

กลุ่มที่ 2 ครูใช้ค าถามในการกระตุ้นให้คิด  
8. หนองพอกวิทยายน  

9. สะอาดไชยศรี  
10. แก้งนางราษฎร์บ ารุง 

11. กุดครอง 

12. หนองแวงแสน  
กลุ่มที่ 3 ไม่มีความพร้อมในการให้เข้าสังเกตชั้นเรียน     
13. ด่านแต้สงเคราะห ์

14. บ้านม่วงวิทยายน 

 
 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารในการน าไปนิเทศการสอน “การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ศต.21”  
ข้อค้นพบในชั้นเรียน (โดยสรุป)    
1. ครู ยึดตัวเองเป็นส าคัญ   ยึดต ารา เนื้อหา  (กลัวสอนไม่ทัน)  และบอกความรู้  
2. ครู ยังไม่เข้าใจบทบาทของ coach หรือ พี่เลี้ยง ซึ่งเป็นพฤติกรรมครูในศตวรรษวรรษที่ 21  

3. ครูต้องให้ความส าคัญกับ กระบวนการที่ส าคัญที่สุด คือ การค้นหาปัญหา / เรื่องในการท า PBL ต้องมาจาก
ผู้เรียนและใช้ระยะเวลานาน จนกว่าเด็กจะมีความพร้อม 

4. ครูยังไม่เข้าใจวิธีการสอนแบบ PBL และ open approach อย่างถ่องแท้   
5. จากการถอดบทเรียน พบว่า ครูที่เคยจัดกิจกรรม ฯ เริ่มมีความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะของการจัดกิจกรรม

ที่ส่งเสริมทักษะของ นร. ใน ศต.21   
ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ    
1. การขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศการสอน (โดย ผอ.)  
2. กระบวนการนิเทศ ของ ศน.  ไม่ต่อเนื่อง (ถ้าต้องการเห็นผลควรนิเทศอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อ ภาคเรียน)   
3. ถ้า ผู้บริหาร ไม่มีการนิเทศอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ครูจะไม่จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ต่อ เพราะเป็นกิจกรรมที่

ต้องมีการเตรียมตัวและออกแบบการสอน ที่ต้องใช้เวลาพอสมควร  
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3.2 ผลการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   3.2.1 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการฯ ร่วม และ กตปน.ใน ภาคเรียนที่ 1/2558 

 
บ้านนา ป่าแดง 

หัวคู
ประชา
อุทิศ หนองพอก ด่านแต้ กุดครอง 

หนอ
งแวง
แสน 

หนอง
โพน  

หนอ
ง

แคน 

นา
จ าป
า 

สะอา
ด 

บ้าน
ม่วง

วิทยาย
น 

ดงพยุง
สงเคราะ

ห์ แก้งนาง 
เฉลี่ย

ดอนจาน 
1. มีแผนการนิเทศ ปฏิทินปฏิบติัการนิเทศตรงตามสภาพปัญหา ความตอ้งการในการพฒันา 5.00  4.67 4.50 5.00  3.67  4.25  4.75 4.25 5.00 4.67 4.00 4.75 5.00 4.50 4.48  
2. มีโครงการนิเทศภายในบรรจุไวเ้ป็นโครงการในแผนปฏิบติัการประจ าปี 5.00  5.00 5.00 4.75  3.67  4.50  4.75 4.00 5.00 4.67 4.33 5.00 4.25 5.00 4.52  
3. มีการด าเนินกิจกรรมการนิเทศตามท่ีระบุในแผนทุกกิจกรรม  4.25  4.33 4.75 5.00  3.33  3.50  4.00 4.50 4.67 4.00 3.67 4.50 4.75 4.75 4.17  
4. มีคู่มือนิเทศภายใน ท่ีเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนเป็นเคร่ืองมือ ในการนิเทศตาม 4.75  4.67 4.75 5.00  4.33  4.75  4.75 4.50 4.33 4.67 4.67 5.00 5.00 5.00 4.70  
5. มีค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในอยา่งมีส่วนร่วม  4.75  5.00 5.00 4.75  3.67  5.00  4.75 4.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.75 5.00 4.65  
6. จดัท าส าเนาคู่มือการนิเทศให้ครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองในการปฏิบติังาน 5.00  5.00 4.75 5.00  3.00  4.50  4.75 4.75 4.33 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63  
7. ใชเ้ทคนิคการนิเทศ หลากหลาย เช่น การเยีย่มชั้นเรียน การสังเกตชั้นเรียน ตรวจสอบร่องรอยการท างาน 

ประชุม สะทอ้นผลฯลฯ 4.75  5.00 4.75 4.75  3.67  4.25  4.50 4.75 4.67 3.67 4.67 5.00 4.50 4.75 4.44  
8. ด าเนินการนิเทศไดต้ามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนด  4.75  4.67 4.25 4.75  3.33  4.00  4.00 4.00 4.33 3.33 4.33 4.25 4.00 4.00 3.96  
9. มีการก ากบั ติดตามการด าเนินงานนิเทศและน าผลมาปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทุกระยะ 4.50  5.00 4.50 4.25  3.67  4.50  4.75 4.50 3.67 3.67 4.00 3.75 3.75 4.00 4.03  
10. มีการประเมินผลการนิเทศ สะทอ้นผลการนิเทศภายใน เป็นระยะ สรุปและรายงานผลการนิเทศ ตามแผน

ท่ีก าหนด 4.25  4.00 4.00 4.50  3.33  4.25  4.00 3.75 3.67 3.33 4.00 4.00 3.50 3.50 3.73  
11. มีการก าหนดปฏิทินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชดัเจน 4.00  4.33 4.25 4.50  2.67  4.00  3.50 3.50 4.33 3.33 4.33 4.00 4.00 4.25 3.79  
12. สร้างเครือข่ายการนิเทศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  5.00  4.67 4.25 5.00  3.67  4.50  4.00 4.25 4.67 3.67 4.00 4.50 4.50 4.25 4.20  
13. เปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 4.75  5.00 4.75 4.50  3.33  4.50  4.50 4.75 4.33 3.67 5.00 4.75 4.25 4.25 4.33  
14. พฒันาความรู้ความเขา้ใจและทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนิเทศ ให้กบับุคลากรในโรงเรียน 4.75  5.00 4.50 5.00  3.67  4.25  4.75 4.50 4.00 3.00 4.67 4.00 4.00 4.25 4.11  
15. ด าเนินการนิเทศร่วมกบัศึกษานิเทศกเ์ครือข่าย 5.00  5.00 5.00 5.00  4.67  4.75  5.00 5.00 4.67 3.33 4.67 4.75 4.25 5.00 4.61  
16. จดักิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจแก่ครู 4.75  4.67 4.75 4.75  4.00  5.00  4.25 4.25 4.67 4.33 4.33 4.25 4.25 4.50 4.38  
17. เผยแพร่การด าเนินงานนิเทศภายในสู่สาธารณะ 4.25  4.33 3.50 4.25  3.67  4.50  4.00 4.50 4.33 3.67 4.00 4.25 4.50 3.50 4.09  
18. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด 4.50  4.33 4.25 4.00  4.00  4.50  3.75 4.75 4.67 4.67 4.33 3.75 3.75 4.25 4.24  

  
  

   
 

 
       

 
4.67  4.70 4.53 4.71  3.63  4.42  4.38 4.36 4.46 3.94 4.39 4.47 4.33 4.43 4.28  
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 3.2.2   ผลการประเมินเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ สอบถาม และ สังเกตผลงาน พบว่า  
  1)  ทุกโรงเรียนมีการน าคู่มือการนิเทศภายในไปใช้ โดยส าเนาแจกให้ครูทุกคน มีการชี้แจง
การท างาน จัดท าค าสั่งแต่งตั้งครูให้มีการนิเทศภายใน ส่วนใหญ่ มอบหมายให้ครูประเมินตนเอง ไม่มีการ
สะท้อนผลระหว่างครู และ ผอ.ร.ร. ท าให้ขาดการน าข้อมูลไปพัฒนาเพ่ือปรับปรุงตนเอง     
  2) สถานศึกษา บางแห่ง ไม่ได้สร้างความตระหนัก ชี้แจงกระบวนการนิเทศภายใน ไม่
ด าเนินการตามปฏิทิน และ การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน ตามคู่มือฯ   
  3) สถานศึกษาที่สามารถด าเนินการได้ ค่อนข้าง เป็นระบบ  สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้  
คือ  สะอาดไชยศรี  หัวคูประชาอุทิศ  แก้งนางราษฎร์บ ารุง ซึ่งพบว่า ผู้บริหารจัดท าคู่มือ มีการออกแบบการ
ท างาน ตารางปฏิทิน สะท้อนผลการนิเทศ   

 
ปัญหาและอุปสรรคของการนิเทศภายใน  
 1. การให้ความส าคัญกระบวนการนิเทศภายใน (ท่ีเป็นระบบ) ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 2. กระบวนการสะท้อนผล และ ทบทวนการท างาน ภายในสถานศึกษา (ยังไม่เป็นวัฒนธรรม
การเรียนรู้ของสถานศึกษา)  
 3. ความต่อเนื่องของศึกษานิเทศก์ และการให้การยอมรับ กระบวนการนิเทศภายนอก  
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 3.3  ผลการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย สพฐ.  มีดังนี้  
 
  3.3.1 นโยบายการอ่านการเขียน ได้วางแผนการสอนร่วมกับครู ป.1 ทุกโรงเรียน  
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ข้อค้นพบ 
 1. ครูผู้สอนให้ความร่วมมือ และ สามารถจัดท า ไทม์ไลน์ การสอนภาษาไทยได้ทุกโรงเรียน  
 2. ครูยังขาดความชัดเจน /แม่นย า ในเรื่องของ การวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบการสอน การวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน และ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 3. ศึกษานิเทศก์ ไม่มีความต่อเนื่อง ท าให้ยังไม่สามารถประเมินผลการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ได้  
 4. ผู้บริหารฯ ควรให้ความส าคัญ ในการวางแผนการจัดกิจกรรม ออกแบบการสอน / นิเทศภายใน 
ร่วมกับครู   
 5. ผลการประเมินการอ่าน จากข้อสอบกลาง บางโรงเรียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ที่ผู้นิเทศพบ  
 6. ครูขาดเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย เช่น การฝึกอ่าน หรือ เขียนแต่ง
ประโยค จะเน้นการฝึกเป็นค าโดดๆ แต่งประโยคง่ายๆ สั้น ไม่เหมาะกับระดับชั้น ขาดการเชื่อมโยง 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ในการพัฒนาการอ่านควรใช้วิธีการฝึกให้เด็กอ่านเรียนรู้ค าใหม่จากประโยค บทความ เรื่องเล่า 
วรรณกรรม ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน ให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการอ่าน และสามารถ
จับใจความในเรื่องที่อ่านได้  
 2. ควรใช้สื่อที่ครูผลิตขึ้น และมีในห้องเรียนให้คุ้มค่า (สื่อ BBL สื่อที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ.) 
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3.3.2 นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  

 โรงเรียนในเครือข่ายดอนจานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนโยบายฯ มี 1) บ้านนาวิทยาคม  
2) กุดครองวิทยาคาร 3) แก้งนางราษฏร์บ ารุง ทั้ง สามโรงเรียน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ออกแบบ
การท างาน ก าหนดกิจกรรม เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย ของ สพฐ. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
ท างานได้ทั้ง 3 โรงเรียน ดังมีตัวอย่างการออกแบบกิจกรรม ต่อไปนี้  
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4.3  ผลการสังเกตชั้นเรียน 

 กระบวนการสังเกตชั้นเรียนโดยศึกษานิเทศก์ มีวิธีการ คือ 
 ประชุมท าความเข้าใจแผนการสอนร่วมกันระหว่าง ครู ศึกษานิเทศก์ และ 

ผอ.รร. โดยให้ความส าคัญ กับ เป้าหมายการเรียน การจัดกิจกรรม  การ
วัดผล และสื่อการสอนที่ใช้  

 สังเกตการสอน โดยประมาณ 1 ชั่วโมง 
 สะท้อนผลหลังสอนร่วมกัน  

 โรงเรียนที่ไม่มีการสังเกตชั้นเรียน คือ กุดครองวิทยาคาร  บ้านนาวิทยาคม และ หนองแวง
แสน จ านวนชั้นเรียน ที่สังเกต ได้แก่ ปฐมวัย   9 ชั้นเรียน และ ชั้นเรียนประถมศึกษา 11 ชั้นเรียน  
มีประเด็นส าหรับการน าเสนอ ดังนี้   
ชั้นเรียนปฐมวัย  
1) ชั้นเรียนปฐมวัย ส่วนใหญ่ ครผูู้สอน มีความตื่นตัว ตระหนัก และเห็นความส าคัญในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปฐมวัย  มีการจัดมุมห้อง ท างานเป็นระบบ วางแผนการสอน 
มากขึ้น 

2) ปัญหาการจัดกิจกรรม พบว่า ครูยังขาดเทคนิคการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นส่วน  เช่น การ
เล่านิทาน  การใช้ค าถาม การใช้ภาษาส าหรับเด็ก  ระเบียบวินัย คุณลักษณะของผู้เรียน  ฯลฯ 
เป็นต้น    

3) ครูผู้สอน ควรใช้ค าถาม หรือ จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาส ได้สะท้อนความคิด เล่าเรื่อง ให้มาก
ขึ้น (จากการสังเกต พบว่า ครูยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้)  

4) ครูผู้สอนในโรงเรียนที่สามารถเป็นพ่ีเลี้ยง และให้ค าปรึกษา กับโรงเรียนอื่นได้ คือ  
หนองพอกวิทยายน โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน (กิจกรรมจิตศึกษา)    
 

ชั้นประถมศึกษา 
 มีข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนดังนี้  
  1. การจัดการเรียนรู้ พบว่า  ครูส่วนใหญ่ ขาดการการศึกษาหลักสูตร ไมอ่อกแบบการสอน 
หรือวางแผนการจัดกิจกรรม ตลอดจนการวัดผลประเมินผล   
 2. พฤติกรรมที่ค้นพบในชั้นเรียน คือ สอนเร็ว ครูเป็นศูนย์กลาง เน้นการสอนตามต ารา 
ครูไม่จัดท าสื่อการเรียนรู้ ไม่ลุ่มลึกในเนื้อหาวิชาที่สอน   
 3. ชั้นเรียนที่สอนร่วมกับ DLTV ครู ไม่สรุปบทเรียน (ไม่เรียนรู้ไปกับเด็ก) ท าให้ นร.ตามไม่
ทัน  สร้าง concept ไม่ได้ และ ยังพบพฤติกรรม ในบางชั้นเรียนขาดการเตรียมตัวในการสอน เช่น 
การศึกษาคู่มือทางไกลฯ  การใช้ค าถามเพ่ือสรุปบทเรียนกับผู้เรียน การบันทึกผลหลังสอน ฯลฯ  
 4. ชั้นเรียนที่ไปสังเกตการสอน พบว่ามี แนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นห้องเรียนตัวอย่างได้ ใน
โรงเรียน มีดังนี้  หนองแคน ป.3   นาจ าปา ป.2 และ ป.3  ดงพยุง ป.3  หนองพอก ป.1 และ  
หัวคปูระชาอุทิศ ป.4 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารโรงเรียน 
 1. ให้ความส าคัญกับการนิเทศการสอน  โดยการสังเกตชั้นเรียนมากขึ้น  
 2. ควรน ากระบวนการ PLC เข้าสู่โรงเรียน  
 3. กระบวนการนิเทศจากภายนอก โดยศึกษานิเทศก์ จะประสบผลส าเร็จได้ เม่ือผู้บริหาร
ใหค้วามร่วมมือเท่านั้น  
 

ข้อจ ากัดของศึกษานิเทศก์ 
 1. ไม่สามารถนิเทศการสอน ครูคนเดิมได้อย่างต่อเนื่อง  
 2. นโยบาย / กิจกรรม ของ สพฐ. และ สพป.  ที่ต้องด าเนินการมี หลากหลาย ท าให้การ
นิเทศ ติดตาม ในเรื่องเดิม ขาดช่วง ไม่ต่อเนื่อง      
 3. โรงเรียน และ ครู ที่รับผิดชอบมีจ านวนมาก  ท าให้การนิเทศเชิงลึก ไมท่ั่วถึง      
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การนิเทศการสอนแบบ Downey Walk Through 

 

 การนิเทศการสอนโดยการสังเกตชั้นเรียน ในทางปฏิบัติ จะพบว่า ผู้บริหารไม่นิยมใช้วิธีการนี้ ในการ
นิเทศภายใน  ถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยมากมายสนับสนุน ว่าเป็นวิธีการ ที่จะช่วยปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น แต่ ด้วยข้อจ ากัด ในเรื่องของ วัฒนธรรมการบริหาร การเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนความรู้
ความสามารถ ท าให้การนิเทศแบบสังเกตชั้นเรียน ที่ศึกษานิเทศก์ได้พยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียน  
 

 แต่ย่างไรก็ตาม ยังมีการนิเทศด้วยการเยี่ยมชั้นเรียน โดย Dr Carolyn downey ที่ก าลังได้รับความนิยม
มาก ในต่างประเทศ และมีกระบวนการท างานที่ เหมาะกับผู้บริหารที่ไม่ค่อยมีเวลา  (สรุปจาก บทความ  How 

the Downey Walk-Through is Different from Other “Walk-Through”)  สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
  

ลักษณะของการเยี่ยมชั้นเรียน 

1. การ Walk Through  เหมาะกับผู้บริหารที่มีเวลาจ ากัด ไม่ได้เป็นเทคนิคการบริหาร แต่ เป็นการใช้
ค าถาม และการพูดคุย  เพ่ือติดตามงาน และสะท้อนการท างานของครู 

2. หลีกเลี่ยง พฤติกรรมสั่งการ การก าหนดบทบาทให้ครูท า หรือ ให้ครูสอน เปลี่ยนเป็น การใช้
ค าถาม เป็นเพ่ือนร่วมงาน (จะท าให้ครูไว้ใจ ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจครูมากข้ึน – PLC ) 

3. หลีกเลี่ยงการประเมิน check list  

4. ให้ความส าคัญกับ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมาย ของครู ที่เป็นผู้สอน มากกว่า ที่จะน าความคิด
ของผู้บริหารเป็นที่ตั้ง (สนใจว่าครูต้องการจะสอนอะไร มีวิธีการอย่างไร)  

 

 
 

 
 

ขั้นที่ 1 เป้าหมายอยู่ที่การสอน ก่อน
จะไปเยี่ยมต้องให้ชัดก่อนว่าจะมี
ประเด็นอะไรที่จะไปด ู

ขั้นที่ 2 ควรมีการสนทนา (อาจจะไม่
เป็นทางการก่อน) ให้ชัดเจนว่า จะไป
ดูเรื่องของการสอนอะไรบ้าง เช่น  
เป้าหมายการเรียน ตามหลักสูตร  

ขั้นที่ 3 พูดคุยกัน  ถามครูเขา
ตัดสินใจใช้วิธีการสอนแบบใด 
เหมาะสมหรือไม่ มีเทคนิคอะไรบา้ง
ในช้ันเรียน จะให้เด็กท าช้ินงานอะไร  
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โดยสรุปคือ 

 ผู้บริหาร ควรจะมีการ สนทนากับครู อาจจะเริ่มจากการไม่เป็นทางการก่อนก็ได้ ถ้าครูคุ้นเคย  ก็ควร
จะท าในลักษณะเป็นทางการ “การ walk through” ไม่ควรใช้เวลานาน แต่ เน้นการ สอบถาม พูดคุย แชร์
ความคิดในการท างาน (การพูดคุยไม่ควรอยู่ในชั้นเรียน ให้ใช้นอกเวลาเรียน ไม่ท าการบกวนการสอน และการ
เรียนรู้ของเด็ก )   ถ้า ผู้บริหาร ท าบ่อยๆ ต่อเนื่อง จะช่วยในการปรับปรุงการสอนของครูได้ดีขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นที่ 4 ถ้ามีเวลา ควรเข้าไปในช้ันเรียน (walk the 
walls) ไปดูตาม ผนังห้อง ว่ามีช้ินงาน สื่อ portfolio 
อะไรบ้าง ควรใช้เวลา 10-15 นาที ไม่ต้องสบตา นร. 
ให้ครูสอนตามปกติ ไม่ให้การเรียนสะดดุ   
 
ขั้นที่ 5 ดูภาพรวมในห้องด้วย ว่าสุขภาพเด็กมีป่วย 
หรือไม่ เกา้อี้ โต๊ะ เพียงพอ ได้รับความสะดวกเพียงใด  
ความสะอาด  


