
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

การนิเทศการศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย       
ในสถานศึกษาจะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักในการ
รับผิดชอบการจัดการศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดข้ึนทุกสถานศึกษาและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวางแผนการ
นิเทศ เป็นกระบวนการสร้างความสามัคคี เกิดสังคมแห่งการท างาน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา เป็น
งานส าคัญในการแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการ ทันท่วงที เหมาะสม ส่งผลให้คุณภาพเกิดขึ้นกับ
นักเรียนในที่สุด 

โรงเรียนบ้านมูโนะจึงได้พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 
“การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO” ขึ้นให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสภาพปัญหาอันจะน าไปสู่การ
ยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  คุณภาพ
ด้านผู้เรียนอันจะท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผลด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง และเป็น
การส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลังสูตร
ที่ก าหนด 

 
นางโสรยา  อาแซ   

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมูโนะ 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
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แบบเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างได ้
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

.................................................... 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียนบ้านมูโนะ ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ต าบล มูโนะ  อ าเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส                       
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

 โทร 073-621101 โทรสาร 073-621101 
 e-mail : munoschool@gmail.com website : www.munoschool.ac.th 
 ประเภท โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดใหญ่ 
          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที ่2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน   
 เขตพ้ืนที่บริการ หมู่ 1 และหมู่ 5  ต าบล มูโนะ อ าเภอ สุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส  
2.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
    1) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางโสรยา  อาแซ   
 โทรศัพท์ 089-9776037  e-mail: sorayakiriya@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน 
 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล นางซาอีเร๊าะ  สะมะแอ    
 โทรศัพท์ 081-5991089  e-mail: sarahan2549@gmail.com  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
 ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา - ปี 9 เดือน 
3. จ านวนบุคลากร 

บุคลากร 
ผู้บริหาร 

สถานศึกษา 
ข้าราชการครู พนักงานราชการ 

ครูผู้สอน 
อิสลามศึกษา 

แบบเข้ม 
ลูกจ้างชั่วคราว 

50 2 25 5 9 9 
 

3. จ านวนนักเรียน 

นักเรียน อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
771 52 58 63 70 69 93 68 64 117 74 43 
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ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานด้านนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 2.1 ชื่อรูปแบบ 
     การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO 
 2.2 สภาพปัจจุบัน/ปัญหา ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

   การศึกษาเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะในยุค
โลกาภิวัฒน์ที่จะต้องอาศัยก าลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและมี
ความสามารถ ที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะมาถึง หากการจัดการศึกษาให้แก่
คนในชาติเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทยในการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนได้ โดยยึดระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยในมาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นระบบที่ให้บุคคลได้ศึกษาและเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนในด้านต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการจัด
การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกันที่ต้องมีการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยถือเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม 

   จังหวัดนราธิวาส เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษอันเนื่องมาจากบริบทสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้คนในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นคนในพ้ืนที่ดังกล่าว  จึง
ด ารงชีวิตในวัฒนธรรมมลายู สิ่งที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์  ความเป็นท้องถิ่นของชาวไทยภาคใต้
ตอนล่างปรากฎให้เห็นทั้งด้านศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ตลอดจนการศึกษาของชุมชนซึ่ง
ด ารงอยู่ท่ามกลางบริบทของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอดีตที่ยาวนานและลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมมลายูท้องถ่ิน (บรรจง ฟ้ารุ่งสางและคณะ,2554) โรงเรียนบ้านมูโนะ อ าเภอ  สุไหงโก-ลก จังหวัด
นราธิวาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นโรงเรียนชายขอบที่มีพ้ืนที่
ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ าสุไหงโก-ลก ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียเป็นสังคมกึ่งเมือง
และชนบท ชุมชนมูโนะเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เช่น ชาวจีน ชาวมาเลย์ ชาวไทย 
(ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ตอนบน) ซึ่งโรงเรียนบ้านมูโนะเป็นสถานศึกษาน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาของจังหวัดนราธิวาส ปีการศึกษา 2562 ที่สามารถคิดค้น พัฒนาและเลือกใช้นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการได้อย่างอิสระเพ่ือคุณภาพการศึกษาตามมาตรา 5 และมาตรา 
34 ตามพ.ร.บ.พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบและกระบวนการทางการศึกษา 
กระบวนการที่ส าคัญประกอบด้วย กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา กระบวนการทั้งสามนี้ต้องปฏิบัติงานอย่างประสานสัมพันธ์และสนับสนุนกันและกันเป็นอย่างดี

2 



จึงจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตามจุดหมายของหลักสูตร ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใด
บกพร่อง  ไม่เชื่อมโยงกันก็จะท าให้ส่วนอ่ืนๆได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วย  ส่งผลให้การศึกษาตกต่ า
ผิดเป้าหมายที่วางไว้ แม้ว่ากระบวนการส าคัญที่เป็นผลต่อคุณภาพการศึกษาโดยตรงคือ กระบวนการเรียน
การสอน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสภาพที่ไม่พึงประสงค์ในปัจจุบันให้เป็นสภาพที่
ประสงค์ในอนาคต คือ เป็นไปตามจุดหมายของหลักสูตร แต่การเรียนการสอนของนักเรียนและครูก็ยัง
จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารมาช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ครูในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการนิเทศ
การศึกษาที่สนับสนุนการเรียนการสอนของครู อีกทางหนึ่งด้วย  จะเห็นได้ว่าในการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพนั้นการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องด าเนินงานให้ประสาน
สัมพันธ์กับกระบวนการอ่ืน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ท าให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวร ดังค ากล่าวที่ว่า “การจัดการที่ดีเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ  
การนิเทศที่ดีน าไปสู่การจัดการที่ด”ี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 

 
สภาพปัญหาของโรงเรียนบ้านมูโนะ 
อดีตที่ผ่านมาปัญหาประการส าคัญที่ท าให้การนิเทศของโรงเรียนบ้านมูโนะไม่ประสบผลส าเร็จ

เท่าท่ีควร คือ ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่างานนิเทศภายในเป็นงานของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการจึงมอบ
ให้บุคลากรเหล่านั้นรับผิดชอบด าเนินการแทน ผู้บริหารไม่ได้เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มที่ในการด าเนินการ
นิเทศภายในสถานศึกษา นอกจากนี้ครูผู้สอนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จุดหมายที่แท้จริงของการนิเทศภายใน มอง
การนิเทศภายใน คือ การไปสังเกตการสอนของครูภายในชั้นเ รียน เป็นการไปตรวจสอบ จับผิด 
วิพากษ์วิจารณ์ ขาดความร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ตลอดจนสื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการนิเทศ
ไม่ได้น ามาใช้เพ่ือการสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างแท้จริง  (กลุ่มงานบริหารวิชาการ, 
2562) 

จากผลการส ารวจสภาพปัญหา สาเหตุและความต้องการการนิเทศด้วยกระบวนการ PLC พบว่า 
ครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านมูโนะ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 มีผลการตอบ
แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความต้องการการนิเทศของครูผู้สอน สามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือระบุ
สาเหตุของปัญหา ดังนี้   

1) สื่อการนิเทศ และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนยังไม่ครอบคลุมกับสภาพ
ความต้องการจ าเป็นส่งผลให้การสอนได้ผลไม่เต็มที่  

2) ครูผู้สอนมีภาระงานมาก จึงสอนไม่ต่อเนื่อง 
3) ครผูู้สอนขาดเทคนิคและวิธีการสอน  
4)  ครูผู้สอนต้องการแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการสอน 
5) กระบวนการนิเทศการสอนของครูผู้สอนมีความต้องการรับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ

ครูในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ท าให้ครูได้รับความช่วยเหลือไม่เป็นไปตามความต้องการ 
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6) การขาดความร่วมมืออย่างเป็นระบบของ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
ส่งผลให้การนิเทศการสอนไม่ประสบผลส าเร็จ รวมทั้งครูผู้สอนต้องการให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และ
ให้การช่วยเหลือของผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ  

7) ครูผู้สอนมีความต้องการได้รับการนิเทศด้านการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ด้าน
เทคนิคการสอน ด้านเอกสาร ต ารา คู่มือ และหนังสือเสริมความรู้ครู เกี่ยวกับการสอนสาระความรู้ที่
เปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด  ด้านการวิจัยในชั้นเรียนสู่การพัฒนาวิทยฐานะ  และด้าน
เทคนิคการใช้สื่อเทคโนโลยี สื่อมัลติมีเดีย ซ่ึงสภาพการนิเทศที่เป็นอยู่ยังไม่สอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลง
ของหลักสูตรการสอน และสื่อเทคโนโลยีการนิเทศ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น งานนิเทศภายในสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้การจัด   
การเรียนการสอนของโรงเรียนด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ปรับปรุง
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลังสูตรที่ก าหนด ข้าพเจ้าในฐานะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงได้พัฒนารูปแบบนิเทศภายในของสถานศึกษา  
“การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO” ขึ้นให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสภาพปัญหาอันจะน าไปสู่การ
ยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  คุณภาพ
ด้านผู้เรียนอันจะท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผลด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง 
 2.3 รูปแบบ หรือกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านมูโนะได้น าแนวคิด เรื่อง การนิเทศภายในสถานศึกษาในการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายใน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ บุคลากรนิเทศ หลักการนิเทศ ทักษะการนิเทศ และ
เครื่องมือที่ใช้นิเทศ 2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การวางแผนการนิเทศ การก าหนดกลยุทธ์ในการ
นิเทศ การด าเนินการนิเทศ การก ากับติดตามนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ 3) ผลผลิต (Output) 
ได้แก่ ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในระบบการนิเทศ และครูมีการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
กว่าเดิม 4) ผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ ผู้บริหารและครูมีความพึงพอใจในระบบนิเทศ และผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และ 5) ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ได้แก่ แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา การ
รายงานผลการนิเทศ (สันติ หัดที, 2563) โดยใช้หลักการ ทฤษฎี มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมในการนิเทศ
ภายในของโรงเรียนบ้านมูโนะ คือ รูปแบบการนิเทศภายใน “การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
โดยใชรู้ปแบบ 3 SMART MUNO” มีกรอบแนวคิดในการออกแบบรูปแบบการนิเทศภายใน ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดรูปแบบการนิเทศภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
การรวมตัว ร่วมมือร่วมใจ และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา        

บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างาน
ร่วมกันแบบทีมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ (กัสมัสห์ อาแด, 2561) 

ขั้นตอนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/การท างานของครู ที่เกิดขึ้นใน

สถานศึกษา 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุที่เกิดขึ้น โดยมีปัจจัยใดเข้ามา

เกี่ยวข้อง มีแนวโน้มของปัญหาอย่างไร และมีผลกระทบใดท่ีจะเกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่ 3 ระดมความคิด เพ่ือน าเสนอวิธีแก้ปัญหา ระดมความคิดเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาจาก

ประสบการณ์และผลการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ แล้วน าเสนอผลการระดมความคิด   เมื่อน าเสนอเสร็จสิ้น 
ด าเนินการอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
หลักการนิเทศ 

บริกส์ และจัสแมส 
 

การนิเทศภายในโดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 

 

ศาสตร์พระราชา 
 

การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
โดยใชรู้ปแบบ 3 SMART MUNO 

ครูในศตวรรษที่ 21 
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หลัก SMART 
 

ทักษะผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 

 



ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้วิธีแก้ปัญหา น าวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการระดมความคิด ไปทดลองใช้ใน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน /ในการท างาน โดยร่วมกันสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล หรือเก็บข้อมูลจาก
การทดลองใช้ในการท างาน 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหา อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้ น าเสนอผลการ
สังเกตการสอนและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงสรุปผลวิธี การแก้ปัญหาที่ให้ผลดีต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน /การท างาน แล้วท าการแบ่งปันประสบการณ์กับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอ่ืน 

 
2) หลักการนิเทศบริกส์  และจัสท์แมน (Briggs  and  Justman) ได้เสนอหลักการนิเทศ

ส าหรับผู้บริหาร (ไพฑูรย์ ทิพยสุข, 2551)  ดังนี้ 
2.1)  การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 
2.2)  การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
2.3)  การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะ

แบ่งผู้นิเทศออกเป็นรายบุคคล 
2.4)  การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็น

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
2.5)  การนิเทศการศึกษา จะต้องค านึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล 
2.6) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ 

ความสามารถตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
2.7)  การนิเทศการศึกษาจะต้องเก่ียวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และ

การสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ 
2.8)  การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังประสบอยู่ 
2.9)  การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้

สูงขึ้น 
2.10)  การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และ

ข้อคิดเห็นของครูให้ถูกต้อง 
2.11)  การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ 
2.12)  การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือ และกลวิธีง่าย ๆ 
2.13)  การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 
2.14)  การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง 
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3) การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เป็นการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนโดยเน้นการบูรณาการ งาน/โครงการต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) การอ่านออกเขียนได้ การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2562) ซึ่งมีแนว
ทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.1) ประเด็นการนิเทศ 
3.1.1) การพัฒนาและการใช้หลักสูตร 
3.1.2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
3.1.3) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) 
3.1.4) การอ่านออกเขียนได้ 
3.1.5) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.1.6) การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.2) กระบวนการนิเทศ 
3.2.1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 
3.2.2) การวางแผนการนิเทศ 
3.2.3) การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ 
3.2.4) การปฏิบัติการนิเทศ 
3.2.5) การประเมินผลและรายงานผล 
 

4) ครูในศตวรรษที่ 21 
ครูในยุคศตวรรษที่ 21 คือ ครูในยุคโลกาภิวัฒน์จะต้องมีความรู้กว้างไกลในเทคโนโลยีที่เต็มไป

ด้วย IT ครูจะต้องพัฒนาแบบก้าวกระโดดจึงจะทันโลกยุคใหม่ นวัตกรรมจึงเป็นเครื่องมือของครูที่จะต้อง
พัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี วิชาการ เพ่ือน านวัตกรรมไปพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจใน
บทเรียนมากยิ่งขึ้น และยังถือได้ว่าครูเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี้ครูยังต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอน และต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังที่ ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
(2562) ได้เสนอทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต (C-Teacher) 8 ประการ ดังนี้ 

4.1) Content ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี 
4.2) Computer (ICT) Integration ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

จัดการเรียนการสอน เนื่องจากเทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน 
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4.3) Constructionist ครูต้องเข้าใจแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นครูจึงควรน า
แนวคิดนี้ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4.4) Connectivity ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับ
ครู ภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือต่างสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา และสถานศึกษากับชุมชนเพ่ือ
สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันจะก่อให้เกิดประสบการณ์
ตรงกับนักเรียน 

4.5) Collaboration ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 

4.6) Communication ครูต้องมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การ
เลือกใช้สื่อ 

4.7) Creativity ครูต้องออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว 

4.8) Caring ครูต้องมีมุทิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจ
ต่อนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเชื่อใจ ส่งผลให้เกิดสภาพการเรียนรู้ตื่นตัวแบบผ่อนคลาย ซึ่งเป็น
สภาพที่นักเรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 

5) ศาสตร์พระราชา 
ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน 

มองการณ์ไกล และเน้นความยั่งยืนยาวนาน พระองค์ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินเป็นต้นแบบของครู พระองค์
ให้ความส าคัญของการพัฒนาคนด้วยการศึกษา หลักการทรงงานพระองค์ทรงคิดค้นแนวทางการพัฒนาการ
ท างานเพ่ือมุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลต่อตนเอง 
สังคม และประเทศชาติ ได้แก่ 1. การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2.ระเบิดจากข้างใน 3.ภูมิสังคม 4. ท า
ตามล าดับขั้น 5. แก้ปัญหาที่จุดเล็ก 6. ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด 7. ท าได้ง่าย 8. องค์รวม 9. ไม่
ติดต ารา 10. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 11. ใช้อธรรมปราบอธรรม 12. การมีส่วนร่วม 13. บริการรวมที่จุด
เดียว 14. พออยู่พอกิน 15. การพ่ึงพาตนเอง 16. ปลูกป่าในใจคน 17. ขาดทุนคือก าไร 18. ท างานอย่างมี
ความสุข 19. ความเพียร 20. ความซื่อสัตย์ สุจริตจริงใจต่อกัน 21. ประโยชน์ส่วนรวม 22. เศรษฐกิจ
พอเพียง 23. รู้รักสามัคคี 

ยุทธศาสตร์พระราชทาน เป็นหลักการทรงงานการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเป็นเลิศและยั่งยืน 
หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” คือการเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานการเข้าใจมนุษย์ การเข้าถึง
ข้อมูลเพ่ือให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการพัฒนาด้วย
ความรู้และภูมิปัญญาที่ไม่จ ากัดอยู่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง ตลอดจนการทดลองปรับปรุงจนได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ (ส านักกรรมาธิการ 1 ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,2560) 
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6) ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) เป็นทักษะการเรียนรู้ตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายใน
การจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมาย ด้านผู้ เรียน ( Learner 
Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8CS) 
ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 

3Rs  ประกอบด้วย 
Reading  คือ การอ่านออก 
(W)Riting  คือ การเขียนได ้
(A)Rithmetics   คือ การคิดเลขเป็น 
8Cs ประกอบด้วย 
Critical Thinking &Problem Solving  คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ

ทักษะในการแก้ปัญหา 
Creativity & Innovation    คือ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
Cross-cultural Understanding  คือ ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวน

ทัศน์ 
Collaboration, Teamwork & Leadership  คือ ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็น

ทีม และภาวะผู้น า 
Communications Information & Media Literacy  คือ ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ

และการรู้เท่าทันสื่อ 
Computing & ICT Literacy  คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
Career & Learning Skills  คือ ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
Compassion คือ ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
      (โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต, 2562) 
 
7) หลัก SMART 
หลักในการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและมีแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ท าให้เห็นทิศทางในการ

ปฏิบัติที่เข้าใจได้ง่าย และน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค าว่า SMART นั้นเกิดมาจากแนวคิด 
ตลอดจนมีวิธีการปฏิบัติเพื่อการตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพตามหลักการของ SMART ดังนี้ 
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S : Specific – เฉพาะเจาะจง 
คือ การทีส่ถานศึกษาหรือผู้บริหารจะต้องมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงลงไป ไม่กว้างจนเกินไป 

มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ และต้องระบุให้ชัดเจนได้ว่าต้องการอะไร นั่นจะท าให้เรามีทิศทางในการปฏิบัติ
ที่ชัดเจนได้ด้วย 

M : Measurable – สามารถวัดได้ 
สามารถวัดได้ในที่นี้  คือ ต้องวัดผลได้ มีหลักการวัดผล วิธีการ ตลอดจนการค านวณและ

สรุปผลออกมาได้อย่างชัดเจน การวัดผลควรสามารถค านวณออกมาเป็นตัวเลขได้ แต่ไม่ใช่การตั้งลอยๆ 
หรือมีหลักการประเมินตลอดจนค านวณไม่ชัดเจน ตัวเลขต้องมีที่ไปที่มา มีหลักฐานยืนยันได้ หากเราวัดผล
ออกมาได้ก็จะท าให้เราสามารถรู้ว่าการปฏิบัตินั้นส าเร็จหรือไม่เพียงไร เข้าใกล้เป้าหมายมากน้อยแค่ไหน ยัง
ขาดอะไรอีกเท่าไร และควรจะต้องท าอะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ 

A : Achievable – บรรลุผลได้ 
การตั้งเป้าหมายที่จับต้องได้ มีโอกาสส าเร็จได้ และสามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติเพ่ือที่จะ

บรรลุเป้าหมายได ้
R : Realistic – สมเหตุสมผล สอดคล้องสถานการณ์ความเป็นจริง 
เป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง สถานการณ์จริงหรือกิจกรรมต่างๆ ของตน มีความ

สมเหตุสมผล สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ รวมถึงสอดคล้องกับสิ่งที่สถานศึกษาต้องการ หากเป็นการ
ตั้งเป้าหมายย่อยก็ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ ไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือส่งเสริมกันให้เกิดความส าเร็จ 

T : Timely – ก าหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน 
การก าหนดเวลาให้ชัดเจน มีการวางแผนให้ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติการที่

ก าหนดไว้ให้รู้ชัดเจน เพ่ือการปฏิบัติให้ชัดแจ้ง และการวางแผนปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ด้วย 
        (เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยาและศิริกานต์ สิทธิไชย, 2551) 
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การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใชรู้ปแบบ 3 SMART MUNO 

รูปแบบนิเทศภายในของสถานศึกษา “การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้
รูปแบบ 3 SMART MUNO” โรงเรียนบ้านมูโนะเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของครูผู้สอน 
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสภาพปัญหาอันจะน าไปสู่การยกระดับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  คุณภาพด้านผู้เรียนอันจะท าให้เกิดสัมฤทธิ์ผล
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างแท้จริง ซึ่งงานนิเทศภายในสถานศึกษามีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การนิเทศภายในเป็นกิจกรรมที่ ส าคัญ
ที่สุดที่จะท าให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้
ครูผู้สอนได้ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ก าหนด   
การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO ดังนี้ 

 

รูปแบบการนิเทศภายใน  
“การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO” 
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SMART DIRECTOR ผู้บริหารเชี่ยวชาญด้านการนิเทศ 
S : Supervision (การนิเทศภายใน) ผู้บริหารด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมี

คุณภาพ น าผลการนิเทศภายในมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
M : Management (การจัดการ) ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
A : Academic (วิชาการ) ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ มีการวางแผนด้านการจัดการ

วิชาการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
R : Research (การวิจัย) ผู้บริหารสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ใช้การวิจัยเป็นฐานในการ

บริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC 
T : Technology (เทคโนโลยี) ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบนิเทศจัด

การศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน 
SMART TEACHER ครูมืออาชีพด้านการสอน 
S : Skills (ทักษะการสอน) ครูผู้สอนมีทักษะการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่

เหมาะสมกับผู้เรียน มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
M : Mind (จิตวิญญาณความเป็นครู) ครูผู้สอนมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพความเป็นครู 

มีจิตใจมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน มีความภาคภูมิใจในความเป็นครู พัฒนาตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค์ ทันต่อเหตุการณ์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมจะ
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ 

A : Assessment (การวัดและประเมินผล) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สร้างเครื่องมือ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมและหลากหลาย 

R : Research (วิจัยในชั้นเรียน) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง ผ่านกระบวนการ PLC 

T : Technology (การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี) ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองเพ่ือ
น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

SMART CHILDREN นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
S : Skills (ทักษะด้านอารมณ์และสังคม) นักเรียนมีสมรรถนะทางภาษาบนวิถีอิสลาม มีทักษะ

ในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีทักษะในการท างานเป็นทีม  มีทักษะในการเป็นผู้น า มีทักษะในการ
น าเสนอ และการแสวงหาความรู้ตาม School Concept ของโรงเรียน 

M : Moral (คุณธรรม จริยธรรม) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีมารยาทดี มีวินัย
เคารพตนเอง ผู้อ่ืน เวลา กติกา และเคารพสถานที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และอยู่อย่างพอเพียง
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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A : Achievement (ผลสัมฤทธิ์) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 

R : Reading Writing Rithemetics & Thinking (ทักษะในศตวรรษที่ 21) นักเรียนอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิด มีความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ
สาระวิชาหลัก  

T : Technology (เทคโนโลยี) นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านมูโนะโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในโรงเรียนด้านการพัฒนาและการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล 
(DLTV/DLIT) การอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ   
   1) ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน 

   2) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน 
   3) ครูผู้สอน จ านวน 41 คน 

   4) นักเรียน จ านวน 771 คน 
  
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1) ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการการนิเทศภายในของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
2) ผู้บริหารสถานศึกษามีใช้การวิจัยเป็นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ 

PLC  
3) ครูผู้สอนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
4) ครูผู้สอนมีการออกแบบและจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ิมขึ้น 
5) ครูผู้สอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  
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6) ครูผู้สอนมีการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาจัดท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ิมข้ึน  

7) ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  

8) ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 3r8c เพ่ิมข้ึน 
9) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ในชีวิตตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
10) ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ิมข้ึน  
11) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
12) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดเพ่ิมขึ้น  

2.4 วิธีด าเนินการ 
การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO โดยการร่วมมือ ร่วม

ใจกันของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในโรงเรียน ดังนี้ 1) วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน  2) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา       
3) ศึกษาวิธีการในการแก้ปัญหา 4) พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา 5) น านวัตกรรมหรือวิธีการ
แก้ปัญหาไปใช้ 6) ตรวจสอบและสรุปผล โดยการน าขั้นตอนของ PLC มาใช้ ดังตารางแสดงขั้นตอน PLC  

ขั้นตอน PLC การด าเนินการ ผลลัพธ์ 

PLAN 

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาการจัด 
การเรียนการสอน 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในการออกแบบ
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และ
ข้อมูลการจัดการเรียนรู้ที่ไม่สนองความ
ต้องการของผู้เรียนและหลักสูตร 

DO 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ หลักการทฤษฎี 
ศาสตร์การสอนและแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

SEE 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังเกตการณ์สอน 
ในชั้นเรียน 

ผลการสอน และการปรับปรุงการสอน 

REFLECT 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล 

ผลการด าเนินงาน สรุปผล และน าผลมา
จัดท าวิจัยในชั้นเรียน 

ตารางท่ี 1 ขั้นตอน PLC ของโรงเรียนบ้านมูโนะ 
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การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปสู่ความส าเร็จและยั่งยืนได้นั้นต้องใช้
กระบวนการนิเทศภายในเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพและทันต่อสถานการณ์การจัดการเรียนรู้
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) การบริหารระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO ของโรงเรียนบ้านมูโนะจึงเป็นการนิเทศ ติดตามครูในการ
จัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบของ On Site และ Online ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Meet, 
Zoom, Line เพ่ือให้สะท้อนการจัดการเรียนรู้ของครู ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตลอดจนชื่นชมและให้ขวัญก าลังใจ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างทีมงาน (Form for a team) 
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการนิเทศ คือ เมือ่บุคลากรร่วมมือร่วมใจกัน จะท าให้เกิดบรรยากาศ

ที่ดีในการนิเทศ กระบวนการนิเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งการ
ท างานเป็นทีมยังช่วยให้ได้ความคิดริเริ่มใหม่ ๆ จากสมาชิกในทีมที่มีทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่ง
อาจท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการนิเทศเพ่ิมขึ้นด้วย ในการสร้างทีมงานผู้บริหารจะต้องเข้าใจ
พฤติกรรมของทีมนิเทศที่ต้องมาปฏิบัติงานร่วมกัน และท าให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์
ปัญหา และหาทางออกในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น การนิเทศที่จะ
ประสบความส าเร็จ ต้องมีการสร้างทีมท่ีมีความสามัคคี และมีเป้าหมายการนิเทศในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

1. ผูบ้ริหาร มีการบริหารงานนิเทศและบริหารบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในทีม ดังนี้ 
1.1 มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล สามารถมองไปข้างหน้า เข้าใจทิศทาง และรู้จักวิธี

ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการนิเทศได้ 
1.2 มีความคิดริเริ่มที่ดี คิดอะไรใหม่ ๆ หาวิธีการนิเทศ หรือกระบวนการนิเทศใหม่ๆ  
1.3 วางแผนการนิเทศได้ดี รวมถึงการแบ่งงาน จัดการหน้าที่ บริหารการท างานสมาชิกใน

ทีม 
1.4 มีวินัยและความรับผิดชอบ มีวินัย ควบคุมการนิเทศให้เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ให้ดี

ที่สุด สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวดเร็ว และรอบคอบ 
1.5 มีทักษะในการสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการนิเทศของทีม และสร้างความเชื่อมั่นที่ดี

ให้กับทุกคนในทีม 
1.6 เป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดี รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม

ทุกคนอย่างเท่าเทียม การสื่อสารที่ดีจะท าให้กระบวนการนิเทศของทีมราบรื่น และบรรลุเป้าหมาย 
2. ทีมงาน ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ หัวหน้างานนิเทศภายในสถานศึกษา 

หัวหน้าระดับชั้น และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกคนในทีมนับเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งใน
ระบบนิเทศเป็นทีม ดังนี้ 

2.1 รับผิดชอบในการนิเทศ ที่ได้รับมอบหมาย จะท าให้แผนงานนิเทศที่ทีมวางไว้มีโอกาส
ประสบความส าเร็จ 

15 



2.2 เคารพกฎและกติการ่วมกันในการนิเทศ ให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ 
2.3 ยอมรับความแตกต่าง เปิดใจรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง

กัน และพิจารณาร่วมกันหาแนวทางท่ีดีที่สุดกับสถานการณ์นิเทศนั้น ๆ 
3. กระบวนการท างาน กรอบส าคัญการนิเทศทีท่ าให้ทีมนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

3.1 ผู้บริหารแบ่งหน้าที่ชัดเจนในกระบวนการนิเทศไม่ทับซ้อน ทีมนิเทศแต่ละคนมีหน้าที่
ที่รับผิดชอบชัดเจน  

3.2 ผู้บริหารและทีมนิเทศมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือยึดถือและปฏิบัติในกรอบเดียวกัน 
ที่ส าคัญกติกาการนิเทศนี้ยุติธรรมส าหรับทุกฝ่าย ไม่เอนเอียงเข้าข้างผู้ใดผู้หนึ่ง 

3.3 กระบวนการนิเทศ มีความชัดเจน มีปฏิทินการนิเทศและเครื่องมือนิเทศเพ่ือให้ทีม
นิเทศสามารถนิเทศได้ตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพผ่านขั้นตอน กระบวนการนิเทศที่วางไว้ 

3.4 กระบวนการนิเทศปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม  มีความยืดหยุ่นตาม
สถานการณ์ เพ่ือให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ 

 
ขั้นตอนที่ 2 ค้นพบปัญหา (Discover problems) 
ค้นหาปัญหา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน/การท างานของครู ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด โดยมีปัจจัยใดเข้ามาเกี่ยวข้อง มีแนวโน้มของปัญหา
อย่างไร และมีผลกระทบใดที่จะเกิดขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมเปิดใจ กิจกรรมนี้ผู้บริหารและทีมนิเทศของ
โรงเรียนได้สร้างแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความต้องการนิเทศของครูผู้สอน เพ่ือค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาครูผู้สอนโรงเรียนบ้านมูโนะ โดยขอความร่วมมือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเปิดใจอย่างเต็มที่ โดยการให้
ข้อมูลตามความเป็นจริง ครบถ้วน และตกลงกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร ยืดหยุ่น และเหมาะสม ซ่ึงทีมนิเทศ
ได้จัดส่งแบบสอบถามให้ครูผู้สอนก่อนล่วงหน้าวันประชุม แล้วน ามารวมกันในวันประชุมอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็น
การเปิดใจของครูแต่ละคนในโรงเรียน ในการประชุมผู้บริหารเป็นผู้สร้างความตระหนักและความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญที่ต้องมีการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการชี้แจงแนวทาง และจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
ภายในให้ครูผู้สอนทราบ และครูมีความต้องการให้นิเทศอย่างไร แล้วจึงหาข้อตกลงร่วมกันว่าควรจะเป็น
อย่างไร เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 

   

 ประชุมครูผู้สอนเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เรื่อง การนิเทศ ตามกระบวนการ PLC 
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ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการนิเทศ (Follow up plan) 
การวางแผนการนิเทศเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการบริหารงานนิเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการนิเทศ

ที่มีประสิทธิภาพ และเน้นการท างานที่เป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ของสถานศึกษา ผู้บริหารและทีมนิเทศได้
ระดมความคิด วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากแบบสอบถามโดยการรวบรวมแบบสอบถาม แล้วน ามาสรุปและ
เรียงล าดับความต้องการจากมากที่สุด-น้อยที่สุด ซึ่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านมูโนะมีความต้องการรับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือในเรื่องการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด จากนั้นทีมนิเทศแต่ละคนได้น าเสนอวิธี
แก้ปัญหาจากประสบการณ์และผลการวิจัยที่สามารถอ้างอิงได้ แล้วน าเสนอผลการระดมความคิด เมื่อ
น าเสนอเสร็จสิ้น ด าเนินการอภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม น าข้อมูลที่ได้มาจัดท า
เอกสารนิเทศภายใน เช่น คู่มือการนิเทศ ปฏิทินการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

 

 

 

 ประชุมครผูู้สอนเพ่ือวางแผนการนิเทศ ตามกระบวนการ PLC 
 
ขั้นตอนที่ 4 นิเทศติดตาม (Follow up supervision) 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”กระบวนการนิเทศติดตามทีน่้อมน าหลักคิดตามศาสตร์พระราชาของรัชกาล

ที่ 9 ให้การนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านมูโนะมีความยั่งยืน โดยมีเป้าหมายอยู่ที่คุณภาพของครูผู้สอน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

เข้าใจ (Understanding) คือ การสร้างให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลพ้ืนฐานด้วยการศึกษาข้อมูล
ทุกมิติของโรงเรียน ค้นหารากฐานของปัญหา รวบรวมองค์ความรู้ คือ รู้ชัดปัญหา ข้อมูลพ้ืนฐาน ความ
ต้องการ  สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน และรู้บริบทของครูผู้สอนที่จะรับการนิเทศ
แต่ละคนเชิงลึก โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ท าให้มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปออกแบบการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และข้อมูลการจัดการ
เรียนรู้ที่ไม่สนองความต้องการของผู้เรียนและหลักสูตร ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนานวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ ท าให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ หลักการทฤษฎี ศาสตร์การสอนเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านมูโนะ 

เข้าถึง (Connecting) คือ ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินที่ก าหนด เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
โดยมุ่งสร้างความเข้าใจ ความมั่นใจ แก้ปัญหา ชี้แนะ และเติมเต็มให้กับผู้รับการนิเทศ โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญเป็นหลักในการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การมีส่วนร่วม นิเทศเป็นระบบ  โดยใช้การนิเทศที่
หลากหลาย เช่น การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน เป็นต้น ผู้บริหารสถานศึกษาและทีมนิเทศได้สังเกต
การจัดการเรียนรู้  ท าให้ทราบผลการสอนที่ครูผู้สอนได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active 
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Learning) บูรณาการกับใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) เพ่ือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในรูปแบบของ On Site 
และ Online ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Meet, Page Facebook, Line เพ่ือสะท้อนการ
จัดการเรียนรู้ของครู ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการจัด การเรียนรู้ตลอดจน   
ชื่นชมและให้ขวัญก าลังใจ 

พัฒนา (Development) คือ การพัฒนาศักยภาพให้ครูผู้สอน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้
วิจัยเป็นฐานในการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC ถือเป็นเครื่องมือส่งเสริมการศึกษาอย่าง
หนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนได้ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับตัวผู้เรียนในชั้นเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน จากการที่ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โดยการ
สร้าง Google Form แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ท าให้ได้ข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นรวดเร็วและหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนสามารถน าไปเป็นแบบอย่างในการ
แก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะ
ช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดท าวิจัยในชั้นเรียนนั้น มีประโยชน์อย่าง
มากในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา สามารถช่วยแก้ไขและพัฒนาผู้เรียนในชั้นเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้ยัง
เป็นผลงานในการเสนอพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ และเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 นิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site และ Online 
 

ขั้นตอนที่ 5 สะท้อน/สรุปผล (Reflection/Conclusion) 
หลังการนิเทศทุกครั้ง ผู้บริหาร ทีมนิเทศและผู้รับการนิเทศได้จัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

(After Action Review : AAR) เพ่ือเป็นเครื่องมือถอดบทเรียน หรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่
ได้จากการนิเทศ มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการนิเทศนั้นๆ เพ่ือให้สามารถท าได้ดีขึ้นในครั้ง
ต่อไป ซึ่งการท า AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ  และ
การทบทวน เป็นการทบทวนวิธีการนิเทศ ทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ ไม่ใช่เพ่ือค้นหาคนที่
ท าผิดพลาดไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็นการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศ เพ่ือ
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แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนและเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีกในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้วเพ่ือน าไปสู่การ
วางแผนด าเนินการนิเทศในครั้งต่อไปที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   

 การประชุมเพ่ือสะท้อนผล และสรุปงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.5 การก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
การติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาปฏิบัติเป็นระยะ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ 

น าผลการ ติดตาม ตรวจสอบ สู่การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด าเนินงาน และใช้
ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป โดยใช้เทคนิคการชี้แนะ (Coaching)  

หลักการในการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ยึดหลักการ ดังนี้ 
1) ความเป็นระบบ (System) ในการปฏิบัติงานยึดหลักการความมีระบบ แบบแผน เป็นขั้นเป็น

ตอนที่ชัดเจน 
2) การมีส่วนร่วม (Collaboration) ในการปฏิบัติงานยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ท างาน

เป็นทีม มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
3) ความพอเพียง (Sufficiency) ในการปฏิบัติงานยึดหลักการความพอเพียง ตระหนักถึงความ

คุ้มค่าของการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ มีความพอประมาณ และมีเหตุมีผลรองรับในการด าเนินงาน 
หลักการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล ด าเนินการ ดังนี้ 
1. สร้างไลน์กลุ่มเพ่ือติดต่อประสานงาน และให้ค าปรึกษา  
2. ประชุม PLC ผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะต่างๆ 

ในการด าเนินการ 
3. ลงนิเทศ ติดตาม และท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ในการด าเนินการ 
4. รายงานผลการนิเทศทั้งต่อผู้บริหารในสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รวมทั้งจัดท าข้อมูลการนิเทศของโรงเรียนต่อไป 
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2.6 ผลส าเร็จที่ได้ และการน าผลไปใช้ 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสืบค้น แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี มีค่าพัฒนาของสถานศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (I-NET) ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น วิชามลายู นักเรียนได้คะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 
1.3 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.4 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่ จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย  
1.5 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง

จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่ยอมรับ
ของชุมชน 

1.6 ผู้ เรียนกล้าแสดงออก สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล  

1.7 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

 

 ได้รับรางวัล “เยาวชนคนดีศรีแผ่นดิน” จากสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 

 ไดร้ับรางวัลการประกวดเรียงความ “ชมเชย ระดับภาค” จากชมรมสื่อดีดิจิทัล 
2. ด้านผู้บริหารและกระบวนการบริหาร  

2.1 การนิเทศภายในสถานศึกษาก าหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติได้ทันต่อเหตุการณ์ 
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2.2 รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม น าข้อมูลใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานต่อเนื่องเป็น
แบบอย่างที่ด ี

2.3 สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนางานวิชาการโดยการน าผลการนิเทศมาใช้เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  

2.4 สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์  สนับสนุนการบริหารจัดการ

นิเทศและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของสถานศึกษา  

   

 โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “ สถานศึกษาน าร่องดีเด่น ที่มีรูปแบบหรือแนวทาง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ระดับดีเด่น  ประจ าปี 2563 และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” 
 

  

 

 เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ “ ด้านผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาประจ าปี 
2563 “ และการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจ าปี 2564 ระดับเหรียญเงิน” 

       
3. ด้านครูผู้สอน 

3.1 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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3.2 ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ครูมีการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพ   
 
 
 
  

 
 
 
ตอนที่ 3 ข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โมเดลรูปแบบการนิเทศภายใน  
“การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO” 
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การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO 

SMART DIRECTOR ผู้บริหารเชี่ยวชาญด้านการนิเทศ 
S : Supervision (การนิเทศภายใน) ผู้บริหารด าเนินการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและมี

คุณภาพ น าผลการนิเทศภายในมาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
M : Management (การจัดการ) ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
A : Academic (วิชาการ) ผู้บริหารเป็นผู้น าทางวิชาการ มีการวางแผนด้านการจัดการ

วิชาการในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
R : Research (การวิจัย) ผู้บริหารสนับสนุนการวิจัยในชั้นเรียน ใช้การวิจัยเป็นฐานในการ

บริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC 
T : Technology (เทคโนโลยี) ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบนิเทศจัด

การศึกษา ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน 
SMART TEACHER ครูมืออาชีพด้านการสอน 
S : Skills (ทักษะการสอน) ครูผู้สอนมีทักษะการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่

เหมาะสมกับผู้เรียน มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้ และมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 
M : Mind (จิตวิญญาณความเป็นครู) ครูผู้สอนมีความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพความเป็นครู 

มีจิตใจมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน มีความภาคภูมิใจในความเป็นครู พัฒนาตนเอง มีความคิด
สร้างสรรค์ ทันต่อเหตุการณ์ รักและศรัทธาในวิชาชีพครู มีความเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมจะ
การถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ 

A : Assessment (การวัดและประเมินผล) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
สร้างเครื่องมือ ใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสมและหลากหลาย 

R : Research (วิจัยในชั้นเรียน) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และมีงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง ผ่านกระบวนการ PLC 

T : Technology (การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี) ครูผู้สอนใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางไกล (DLTV/DLIT) ในการจัดการเรียนรู้ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองเพ่ือ
น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

SMART CHILDREN นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
S : Skills (ทักษะด้านอารมณ์และสังคม) นักเรียนมีสมรรถนะทางภาษาบนวิถีอิสลาม มีทักษะ

ในการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีทักษะในการท างานเป็นทีม  มีทักษะในการเป็นผู้น า มีทักษะในการ
น าเสนอ และการแสวงหาความรู้ตาม School Conceptของโรงเรียน 

M : Moral (คุณธรรม จริยธรรม) นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีมารยาทดี มีวินัย
เคารพตนเอง ผู้อ่ืน เวลา กติกา และเคารพสถานที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และอยู่อย่างพอเพียง
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
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A : Achievement (ผลสัมฤทธิ์) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของโรงเรียน 

R : Reading Writing Rithemetics & Thinking (ทักษะในศตวรรษที่ 21) นักเรียนอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิด มีความรู้เกี่ยวกับโลก ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และ
การเป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ด้านสุขภาพ ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ
สาระวิชาหลัก  

T : Technology (เทคโนโลยี) นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
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 นิเทศการจัดการเรียนรู้ก่อนจัดประสบการณ์ชั้นปฐมวัย ดุอาร์และกีรออาตี 
 

 

 

 

 นิเทศการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาไทย  

 

 

 

 นิเทศการจัดการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รายวิชาการงานอาชีพ 

  

 

 

 

 

 ช่องทางการสื่อสารการนิเทศ Page Facebook โรงเรียนบ้านมูโนะ  

 

ประมวลภาพการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านมูโนะ  
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คลิปวิดีโอรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านมูโนะ  
“การบริหารระบบนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 3 SMART MUNO” 

 

เอกสารแบบเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ   
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