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ค าน า 
 
 

            คู่มือ “การนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1”  เล่มนี้ จัดท า
ขึ้นเพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร             
เขต 1  โดยการวิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมปฏิบัติการนิเทศตามรายการของรูปแบบ  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ส าหรับการนิเทศท่ีสถานศึกษาใช้ในทางปฏิบัติจริง  จ าแนกเป็นกลุ่มกิจกรรม 2 กลุ่ม  คือ 1) ลงมือปฏิบัติ
ได้ทันที (Action: A) จ านวน 32 กิจกรรม  2) กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการ หรือมีขั้นตอน 
(Process: Pr)  จึงจะบรรลุผลส าเร็จได้ จ านวน 25 กิจกรรม  เพ่ือให้การนิเทศครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้รับการนิเทศบรรลุผลในทางปฏิบัติได้ และครูสามารถจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มอบให้เป็นแนวการจัด
กิจกรรมส าหรับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมตามที่ ได้รับการนิเทศตามรูปแบบไปแล้วได้อย่างมีคุณภาพ
จ านวน 43 แห่ง  ที่เป็นหน่วยทดลองการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1” โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
รายละเอียดประกอบคู่มือ  ขั้นตอนการด าเนินงาน  ค าชี้แจง  ตัวอย่างการปฏิบัติตามคู่มือ และผลที่         
คาดว่าจะได้รับ  ซึ่งจะท าให้ผู้น าคู่มือนี้ไปใช้สามารถด าเนินการได้เป็นอย่างดแีละสามารถด าเนินการนิเทศ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
               ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีส่วนสนับสนุนให้คู่มือนี้ส าเร็จด้วยดี และหวังเป็น               
อย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือเล่มนี้ จะเอ้ือประโยชน์ในการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับผู้เกี่ยวข้อง  ท าให้มีความพร้อมในการนิเทศเกิดประโยชน์ต่อครู  
ผู้เรียน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
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    การจัดการศึกษาจะสมบูรณ์จะต้องจัดโดยยึดคุณธรรมน าความรู้  ซึ่งต้องเน้นการบ่มเพาะ 

กล่อมเกลา  ปลูกฝัง  และปลุกจิตส านึก  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเพ่ือสร้างองค์ความรู้  กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ  และประสบการณ์มีทักษะการด ารงชีวิตที่เกิดจากการฝึกหัดสามารถใช้ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 5) 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ          
เพ่ือต้องการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน      
ตามค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ที่ได้มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์  เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
ของโลก 8 ประการ คือ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ความซื่อสัตย์ สุจริต  ความมีวินัย   ใฝ่เรียนรู้        
อยู่อย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความมุ่งมั่นในการท างาน  รักความเป็นไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และมีจิตสาธารณะ (กรมวิชาการ, 2551: 5)  และกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  มุ่งพัฒนาคนให้มีความเป็นคนโดยสมบูรณ์  
มีวินัย  ใฝ่รู้  มีความรู้  มีทักษะ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม โดยถือเป็นหน้าที่ของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเยาวชน จะต้องร่วมมือกันในการแสวงหาแนวทางพัฒนาที่เหมาะสม  
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนร่วมกันให้บรรลุความส าเร็จ
อย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.2559: ค าน า) 

จากรายงานของส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา  สรุปไว้ว่า  ปัญหาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของสังคมไทย  เด็กและ
เยาวชนมีค่านิยมที่แตกต่างไปจากเดิม  มีความฝักใฝ่ทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาด้านจิตใจ  ก่อให้เกิด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ก้าวร้าว  ผิดศีลธรรม  เห็นผิดเป็นชอบ  ไม่มีระเบียบวินัย  ไม่อดทน  ไม่ใฝ่
เรียนรู้  เห็นแก่ตัว  เป็นปัญหาสังคม  ที่หน่วยงานต่างๆ สถานศึกษา บุคคลหลายฝ่ายต้องร่วมมือกันใน
การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน (ส านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา , 2554: 19)  นอกจากนี้ในปัจจุบัน
นักเรียนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่บางประการ  คือ  1) พฤติกรรมขาดวินัย  2) พฤติกรรมขาด

1. หลักการและเหตุผล 

บทน า 
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ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3) พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ  4) พฤติกรรมขาดความซื่อสัตย์สุจริต            
5) พฤติกรรมเสี่ยง ก้าวร้าว (มูลนิธิยุวสถิรคุณ.2560 : 10-11)  เพราะเยาวชนไทยขาดการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ยั่งยืน  ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นนี้ 
สถาบันการศึกษาและโรงเรียนจะต้องท าหน้าที่ร่วมกันในการแก้ปัญหา  และพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา
ในความรับผิดชอบเป็นคนที่มีคุณภาพ  มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีสติปัญญา  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือที่จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสงบสุข  
ไม่สร้างปัญหาและภาระอ่ืนๆให้กับสังคมโดยส่วนรวมอีกต่อไป (พระครูประโชติ  จันทวิมล, 2555: 2)  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 114 
แห่ง  ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มาโดยตลอด  และในปีการศึกษา 2559  ได้วิเคราะห์ผล                
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนในภาพรวมของนักเรียน  โรงเรียนในสังกัด (รายงานผล             
การนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1, 2559: 25) 
ปรากฏว่านักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน จ านวน 114 แห่ง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6             
มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 61.70  ระดับดี ร้อยละ 34.17  ระดับผ่าน            
ร้อยละ 3.84  ระดับไม่ผ่าน ร้อยละ 0.27  และรวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95.88  นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนจ านวน 43 แห่ง  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 51.61  ระดับดี ร้อยละ 38.81 ระดับผ่าน ร้อยละ 7.52 ระดับไม่
ผ่าน ร้อยละ 2.06  และรวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90.42 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             
ในโรงเรียน จ านวน 1 แห่ง  พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  มีผลการประเมินค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 21.58  ระดับดี ร้อยละ 77.42 และรวมเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 และเมื่อ
พิจารณาผลการประเมินดังกล่าวนี้แล้ว  ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนตาม
หลักสูตรยังเป็นปัญหาอยู่  เนื่องจากเมื่อพิจารณารายละเอียดเทียบกับเกณฑ์การวัดและประเมินของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ยังมีนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีและระดับ
คุณภาพผ่านลงมา  ทั้งระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่ง
จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นระดับคุณภาพดีและดีเยี่ยมเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีค่าเฉลี่ยรวมระดับดีขึ้นไป  จ านวนน้อยกว่าระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งยังมีค่าเฉลี่ยระดับไม่ผ่านสูงกว่าอีกด้วย  ซึ่งกรณีนี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยที่อยู่กึ่งกลางของการย่างก้าว หรือเป็นวัยระหว่างรอยต่อ  ระหว่าง
ความเป็นเด็กประถมศึกษาสู่มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือก้าวผ่านสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ฉะนั้นเรื่อง
ของคุณวุฒิ หรือการตัดสินใจ  ตลอดจนการควบคุมอารมณ์จึงออกมาในลักษณะของการท าตามใจ      
ท าตามอารมณ์ หรือท าตามเพ่ือน  โดยขาดการไตร่ตรองและการยั้งคิดเป็นส่วนใหญ่ (วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี, 2560: 25)  จึงควรต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในทุกเรื่อง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จะ
ปลูกฝังพ้ืนฐานความคิดที่ดี ทัศนคติถูกต้อง  และการปฏิบัติที่ดี  อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณธรรม จริยธรรมและทัศนคติที่ถูกต้อง  จะต้องด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โครงการ  การบูรณาการกิจกรรมในสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  และ
ปลูกฝังสอดแทรกในกิจวัตรประจ าวัน  จนเกิดเป็นคุณลักษณะและพฤตินิสัยอันพึงประสงค์ที่ฝังแน่นในตัว
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นักเรียน  ตลอดจนมีความยั่งยืนได้เป็นอย่างดี  ส่วนนักเรียนในระดับประถมศึกษาก็มีช่วงวัยในการพัฒนา
ในสถานศึกษาหลายปีจะเป็นการปลูกฝัง  และปูพ้ืนฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพ่ือให้ตกผลึกองค์
ความรู้ และพฤติกรรมในช่วงวัยสูงขึ้น  และส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น  จะเป็นการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  หากสามารถพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้อย่างมี
คุณภาพ  ย่อมจะส่งผลต่อเนื่องให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีในระดับชั้นสูงขึ้นด้วย  
และจากรายงานดังกล่าวในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ยังไม่มีวิธีการหรือรูปแบบในการนิเทศ ติดตาม  และสนับสนุน            
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนในสังกัดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  ในปีการศึกษา 2560  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จึงได้มี
นโยบายและก าหนดพันธกิจ ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร  และมอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ
ภาระงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
จึงได้ท าการศึกษารูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เพ่ือใช้
เป็นนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือส าหรับศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ส่งเสริม 
สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ประสบความส าเร็จ  สามารถพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้
เป็นไปตามจุดหมายหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่
ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนองความต้องการของสังคม และน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงได้จัดท า “คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1” ขึ้นเป็นนวัตกรรมประกอบการวิจัย  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการนิเทศให้คณะ
ศึกษานิเทศก์ได้ใช้ในการนิเทศครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
หลักสูตร และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 

  1. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2. เพ่ือเป็นแนวทางการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
ของศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง 

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ 
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 3. เพ่ือประเมินผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 
 
 

3.1 ความหมายที่ใช้ในคู่มือ 
              1. รูปแบบ  หมายถึง  ชุดของประเด็น  รายการและกิจกรรม  ซึ่งเป็นรายละเอียดวิธีการ
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ  เรียงตามล าดับ  มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นขั้นตอน  ช่วยให้การด าเนินการ   
มีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามจุดประสงค์ และเป้าหมายได้  รวมถึงใช้เวลาและทรัพยากรน้อย
ที่สุด  ตลอดจนยึดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติการได้  โดยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์หลักการ  แนวคิด
นักการศึกษา  องค์การทางการศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการนิเทศการศึกษา  แล้วด าเนินการ
ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  จนได้รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และน าไปใช้ประโยชน์ใน              
การปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  และการจัดกิจกรรมของครูในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1  
              2. การนิเทศ  หมายถึง  การร่วมมือกันระหว่างศึกษานิเทศก์กับครูผู้สอน  ผู้บริหารโรงเรียน 
ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 43 แห่ง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การช่วยเหลือ การแนะน า               
การให้ค าปรึกษา  การให้บริการ  การสร้างข้อตกลง  การสะท้อนผล  การปรึกษาหารือร่วมกัน  และ                  
การวางแผนร่วมกัน  ในการท างานร่วมกันของบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุก
มิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  บรรลุตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไปเพ่ิมมากขึ้น 
             3. รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ  หมายถึง  ชุดของประเด็น  รายการและกิจกรรม
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ก าหนดไว้อย่างเป็น
ระเบียบ  เรียงตามล าดับ  มีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นขั้นตอน  ช่วยให้การด าเนินการ              
มีการใช้ทรัพยากรอันเป็นปัจจัยในการนิเทศทุกประเด็นการนิเทศที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  และน าไปใช้ใน
การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จนประสบความส าเร็จตามจุดประสงค์ และ
เป้าหมายในการนิเทศ  เป็นไปตามเวลาที่ก าหนดไว้  โดยการร่วมมือกันระหว่างศึกษานิเทศก์กับครูผู้สอน  
เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม  และมีการสะท้อนผลการนิเทศ                        
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ตลอดจนร่วมกันปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

3. รายละเอียดประกอบคู่มือการด าเนินงาน 

 

 



 

 

|   6  
คู่มือการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพือ่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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ตามกระบวนการนิ เทศที่ พัฒนาขึ้น   ท าให้ผู้ เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                         
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปเพ่ิม
มากขึ้น 
            4. รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
หมายถึง  ชุดของประเด็น  รายการและกิจกรรมนิเทศที่พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสาร  แนวคิด  
ทฤษฏี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีผลงานดีเด่นและด าเนินการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (expert judgment)  แล้วให้ศึกษานิเทศก์
น าไปใช้ในการนิเทศครูในโรงเรียน จ านวน 43 แห่ง  เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จน
ประสบผลส าเร็จในการพัฒนา  ท าให้ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  มีระดับคุณภาพตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปเพ่ิมมากขึ้น  และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศ  สามารถยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานได้  มีจ านวน 5 
ประเด็นหลัก  คือ  1) การวางแผนการนิเทศ (Planning)  2) การสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศ 
(Environment)  3) การน าเข้าสู่การปฏิบัติการนิเทศ (Leading)  4) การประเมินผลการนิเทศ 
(Appraising)  และ 5) การสะท้อนผลและปรับปรุงการนิเทศ (Refection and Improvement)  
                 4.1 การวางแผนการนิเทศ (Planning-P)  หมายถึง  การที่ศึกษานิเทศก์กับครูผู้สอน 
และผู้บริหารโรงเรียน  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน                      
แล้วตัดสินใจด าเนินการ  โดยมีการสื่อความหมายกิจกรรม  การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  และการสร้าง
แรงจูงใจ  ให้ครูและบุคคลในโรงเรียนร่วมกันด าเนินงานในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไปเพ่ิมมากขึ้น 
                4.2 การสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศ  (Environment-E) หมายถึง ปัจจัยและ
องค์ประกอบทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอน  และผู้บริหารโรงเรียน  ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิต  ซึ่งสามารถส่งผลให้ความรู้สึกด้านจิตใจ และการปฏิบัติงานโน้มเอียง หรือเปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้าน
บวกและด้านลบตามสภาพนั้นๆ  มีทั้งด้านกายภาพ  เช่น  สื่อ  เครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์การนิเทศ การจัด
ห้องเรียนเอ้ือต่อการนิเทศ  พฤติกรรมของครูในการร่วมกิจกรรมการนิเทศ  แหล่งเรียนรู้  และเอกสาร
คู่มือการนิเทศส าหรับครูผู้สอน  ด้านสังคม  เช่น  ความสัมพันธ์ของผู้นิเทศ ครูผู้สอน  และผู้บริหาร
โรงเรียน  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานของครูผู้สอน  ก าลังใจ  ก าลังความคิด  ก าลังกายในการท างาน  
รวมถึงการจัดสวัสดิการ  การสร้างความรู้สึกที่ดีต่องาน และจิตใจ  อารมณ์  สังคมของผู้เกี่ยวข้อง  และ
ด้านการจัดกิจกรรม  เช่น  การทุ่มเทร่วมกัน  การช่วยกันแก้ไขปัญหา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ              
การสื่อสารที่ดีต่อกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในโรงเรียน  ท าให้การนิเทศมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 4.3 การน าเข้าสู่การปฏิบัติการนิเทศ (Leading-L)  หมายถึง  การที่ศึกษานิเทศก์ได้
ด าเนินการนิเทศ และให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ แนะน า  แก่ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน  ในโรงเรียน
หน่วยทดลอง จ านวน 43 แห่ง  โดยการสร้างความเข้าใจในคณะท างาน  สร้างแรงจูงใจในการท างาน  
การเร้าความสนใจในการท างาน  กระตุ้นให้ท างาน  และอ านวยความสะดวกในการท างาน                          
การสนับสนุนริเริ่มการท างานใหม่ๆ  การสร้างนวัตกรรมสื่อสาร  การแนะน าการท างาน  การแสดง
ตัวอย่างในการท างาน   การบอกขั้นตอนการท างาน  การสาธิตการท างาน  รวมถึงการสร้างข้อตกลง  
การให้บริการ  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  การสะท้อนผลการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานตาม
รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
               4.4 การประเมินผลการนิ เทศ (Appraising-A)  หมายถึง  การด าเนินการของ
ศึกษานิเทศก์ร่วมกับครูผู้สอน และผู้บริหารโรงเรียน  ในการรวบรวมข้อมูล  การตรวจสอบความก้าวหน้า  
การวัดพฤติกรรมในการท างาน  การก าหนดระดับคุณค่า  การตีค่าและตัดสินคุณค่า  การพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์  ตัดสินใจในคุณค่าของงานเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  รวมถึงการวิจัยผลงานของสมาชิกจาก
การนิเทศตามรูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ใน
โรงเรียนหน่วยทดลอง จ านวน 43 แห่ง  เพ่ือวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลรายงาน  และใช้ใน              
การก าหนดแนวทางปรับปรุง  และพัฒนารูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                4.5 การสะท้อนผลและปรับปรุงการนิเทศ (Refection and Improvement-R)  
หมายถึง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอน  และผู้บริหารโรงเรียน  ในโรงเรียนที่เป็น
หน่วยทดลอง 43 แห่ง  ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  และได้ปฏิบัติงานโดยน าเสนอผลการประเมิน  วิธีการเผชิญกับ
สถานการณ์จริง  การเข้าใจในงาน  การแก้ไขปัญหา  การเรียนรู้จากประสบการณ์  การพินิจ พิเคราะห์ 
ตรึกตรองใคร่ครวญในงานอย่างลึกซึ้ง  การสงสัยใคร่รู้   การค้นหาค าตอบ  การตั้งค าถามย้อนหลัง                  
การทบทวนในงาน  รวมถึงการพิจารณา  การแสวงหาค าตอบ  การใช้เหตุผลพัฒนางาน  เพ่ือน าไปสู่            
การพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
             5. ค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู ้เ ร ียน   หมายถึง   พฤติกรรมที ่ผู้ เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 แสดงออก
และปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม  และเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา               
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ทั้ง 8 ประการ  ประกอบด้วย  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต                  
3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการท างาน  7) รักความเป็นไทย  8) มีจิตสาธารณะ  
ซึ่งมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
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             6. กิจกรรมนิเทศ  หมายถึง  การวิเคราะห์ก าหนดกิจกรรมปฏิบัติการนิเทศตามรายการของ
รูปแบบ  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการนิเทศที่สถานศึกษาใช้ในทางปฏิบัติจริง  จ าแนกเป็นกลุ่มกิจกรรม 
2 กลุ่ม  คือ  1) ลงมือปฏิบัติได้ทันที (Action: A) จ านวน 32 กิจกรรม  2) กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ              
อย่างเป็นกระบวนการ หรือมีขั้นตอน (Process: Pr)  จึงจะบรรลุผลส าเร็จได้ จ านวน 25 กิจกรรม  
เพ่ือให้การนิเทศครูผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ได้รับการนิเทศ  
บรรลุผลในทางปฏิบัติได้  รวมถึงมีความสะดวกในการน าไปสู่การนิเทศ และการประเมินผลส าเร็จของ
งาน หรือน าไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป 
             7. ผู้เรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียน จ านวน 43 แห่ง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
3.2 สัญลักษณ์ในคู่มือ 
              สัญลักษณ์ในรายการกิจกรรมนิเทศ 
                       A   หมายถึง  ลงมือปฏิบัติได้ทันที (Action: A) 
                       Pr  หมายถึง  ต้องปฏิบัติอย่างเป็นกระบวนการหรือมีข้ันตอน (Process: Pr) 
 
 
 
1. เตรียมการ 
            1.1 จัดท าปฏิทินการทดลองส าหรับผู้วิจัยและสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยทดลอง 
            1.2 ท าหนังสือแจ้งโรงเรียนหน่วยทดลอง เพ่ือขอความร่วมมือในการวิจัย  
            1.3 ก าหนด วันเวลา ในการด าเนินการทดลองให้รับทราบ 
            1.4 จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน และครูรับผิดชอบงานงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานตามคู่มือ 
2. การทดลองตามคู่มือ 
            2.1 น าคู่มือมอบให้คณะศึกษานิเทศก์ เพ่ือใช้ประกอบการด าเนินการนิเทศ 
            2.2 ติดตามตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะในช่วงการทดลองตามปฏิทิน 
            2.3 เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะตามรายละเอียดของคู่มือ 
           2.4 จัดประชุมและจัดเก็บข้อมูลหลังเสร็จสิ้นการทดลอง 
           2.5 สะท้อนผลการทดลองขั้นต้นกลับสู่โรงเรียนหน่วยทดลองเพ่ือกระตุ้นการปฏิบัติ 
3. น าผลการทดลองไปวิเคราะห์ข้อมูล 
           3.1 วิเคราะห์ข้อมูล 
           3.2 ตรวจสอบร่องรอยการปฏิบัติงานจริงภาคสนาม 
           3.3 สรุปผลการประเมินปฏิบัติการเชิงสถิติ 
           3.4 มอบเกียรติบัตรชื่นชมจากการพิจารณาของคณะท างาน 
           3.5 ควบคุมและผดุงสภาพการพัฒนาของโรงเรียน 
 
 

4. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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            การด าเนินงานตามคู่มือนี้  ผู้ใช้คู่มือซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์น าไปด าเนินการนิเทศในหน่วย
ทดลองที่เป็นโรงเรียนโดยมีวิธีการด าเนินการตามคู่มือ ดังนี้ 
              1. จัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเข้าใจตรงกันในการพัฒนา 
นิเทศตามคู่มือนี้ 
              2. ให้มีการแต่งตั้งทีมนิเทศและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
              3. เมื่อมีการปฏิบัติตามกิจกรรมใดๆ ให้ผู้ปฏิบัติใส่เครื่องหมาย   ในช่องสี่เหลี่ยม    
             4. ให้ผู้นิเทศบันทึกการนิเทศและเก็บร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ และผู้วิจัย 
เก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศ 
            5. เมื่อสิ้นระยะเวลาการทดลอง ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิจัยมาวิเคราะห์ผล 
            6. ระยะเวลาในการทดลอง คือ 1 ปีการศึกษา 
             7. การติดตามผลการวิจัยตามปฏิทินแต่ละครั้งขอให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศได้น า เสนอ
ข้อมูลและแสดงร่องรอยหลักฐานต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามคู่มือนี้ 
 
 
 
  
 ประเด็นหลักท่ี 1 การวางแผนการนิเทศ 
 

ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมนิเทศ 

1.1 การบริหาร
จัดการนิเทศ 

1. มีการก าหนดจุดประสงค์และ
เป้าหมายการนิเทศร่วมกันระหว่าง
ศึกษานิเทศก์ ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนอย่างเป็นทางการชัดเจน 

 1. จัดกิจกรรมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง (A) 
 2. แต่งตั้งกรรมการร่วมนิเทศ (A) 
 

 
ค าอธิบาย 
        จากตัวอย่างแสดงว่า  ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศได้ด าเนินการปฏิบัติหรือจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม
ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง (A) และแต่งตั้งกรรมการร่วมนิเทศ (A) ในการนิเทศครั้งนั้น 

 

 

 

 

 

6. ตัวอย่างการปฏิบัตติามคู่มือ
ฯ 
 
 

5. ค าชี้แจง 
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          1. คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา
ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

          2. โรงเรียนที่เป็นกลุ่มทดลองได้รับการนิเทศจากคณะผู้นิเทศ และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนและ
ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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ส่วนที่ 2 
แนวคิดเกี่ยวกบัคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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                แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 
              ในเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
พุทธศักราช 2551  ซึ่งมี 8 ประการนี้  เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องเร่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
ได้รับรู้  เข้าใจ  เห็นคุณค่าและมีจิตส านึกท่ีจะประพฤติปฏิบัติตน  ให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรก าหนดเพื่อการด ารงชีวิตที่ดี มีความหมายและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 
              จากสถานการณ์ปัจจุบัน  การพัฒนาประเทศมุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก  ก่อให้เกิด
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  การเติบโตทางด้านวัตถุอย่างเห็นได้ชัด  แต่ความเจริญนั้นก็มิได้
เป็นไปอย่างยั่งยืน  การพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  โดยขาดความสมดุลกับ
การพัฒนาทางด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของคนในประเทศจ านวนมาก  ผลของความเจริญดังกล่าวเป็นที่มาของปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ทุกวัน  กลายเป็นปัญหาที่เป็นผลพวงของการพัฒนาทางวัตถุอย่างขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ     
มีนักวิชาการ  นักการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความส าคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ว่าเป็น
พฤติกรรม ความคิด จิตใจ ความรู้สึกของบุคคลที่แสดงออกทางด้านกาย วาจา ใจ  อันบ่งบอกถึงสิ่งที่พึง
ปฏิบัติที่ดีที่เหมาะสม  การมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องและสังคม 
อันมีผลจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้  การฝึกอบรม  การส่งเสริมที่เน้นและปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้เกิดขึ้น
ในตัวบุคคลทุกคน  ส่งผลต่อพฤตินิสัยที่ดีงาม  ความมั่นคงด้านจิตใจ  และความสงบสุขตนเอง สังคม 
ประเทศชาติและพลโลก จึงควรมีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชนของประเทศอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาจิตใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไป
ในทิศทางที่เหมาะสม  ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติสุขในสังคมได้อย่างแท้จริง  ซึ่งในแต่ละภาคเรียน หรือ              
ปีการศึกษา  ครูผู้สอนต้องจัดให้มีการวัดและประเมินผลรวมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาและการส่งต่อในแต่ละช่วงชั้น  เพ่ือทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของ
นักเรียน  และน าไปก าหนดแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  เพ่ือเป็นการสร้างเอกลักษณ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในการด ารงชีวิตของ
นักเรียนให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน ท้องถิ่นและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
              ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545  ในมาตราที่ 23 , 24  และมาตราที่ 26  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสรุปได้ว่า  ต้องเน้น
ความส าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม   การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้
เกี่ยวกับตนเอง ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย  
ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  โดยต้องผสมผสานสาระความรู้เหล่านั้นให้
ได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกวิชา และให้สถานศึกษาจัดการประเมินนักเรียน โดยพิจารณาพัฒนาการของนักเรียน                 
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ความประพฤติ  การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ  ควบคู่ไปในกระบวนการ
เรียนการสอน  ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับ  และกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายปฏิรูปการศึกษา  
โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้  มุ่งม่ัน  โดยค านึงถึงการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน  ครอบคลุมทั้งด้าน
พฤติกรรม  ด้านจิตใจ  และด้านปัญญา  ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ทักษะ              
การด ารงชีวิต  สร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตส านึกในคุณค่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
ความสมานฉันท์  สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย  ซึ่งในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดสิ่งที่พึง
ประสงค์ในตัวผู้เรียนไว้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  โดยมุ่งพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา  และประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  
โดยยึดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ก าหนดไว้ 8 ประการ  ดังนี้  1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต  3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้                       
5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการท างาน  7) รักความเป็นไทย  8) มีจิตสาธารณะ  ทั้งนี้เป็น                 
ความมุ่งหวังที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องและโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนและครู  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนได้
ร่วมมือกันปลูกฝัง  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม และ             
อัตลักษณ์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมต่อไป 
              ดังนั้น คุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความส าคัญต่อนักเรียนในการด ารงชีวิตประจ าวัน  ซึ่งต้อง
เน้นทั้งความรู้และคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล  โดยด าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการ
ความรู้  จัดกิจกรรม  ทักษะปฏิบัติด้านต่างๆ ควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่ดี  เช่น  ความรู้เกี่ยวกับตนเอง  ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                  
ภูมิปัญญาไทย  ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  โดยต้องผสมผสานสาระ
ความรู้เหล่านั้นให้ได้สัดส่วนสมดุลกัน  รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม และนักเรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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กรอบแนวคิดคู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน           

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ  กรอบความคิดคู่มือฯ  

1. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับประเด็น

หลักการนเิทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
4. การวางแผนนิเทศ   
5. การสร้างสภาพแวดล้อม 
การนิเทศ  
6. การน าเข้าสู่การปฏิบตัิ          
การนิเทศ  
7. การประเมินผลการนเิทศ  
8. การสะท้อนผลและ
ปรับปรุงการนเิทศ  

9. แนวคิดเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพ 

10. แนวคิดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียน 

11. กลยุทธ์จุดเน้นของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

12. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 
 
คู่มือการนิเทศที่
มีประสิทธิภาพ
เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1 

             ประเด็นหลัก 
1. การวางแผนการนิเทศ   
2. การสร้างสภาพแวดล้อมการนิเทศ  
3. การน าเข้าสู่การปฏิบตัิการนเิทศ  
4. การประเมินผลการนเิทศ  
5. การสะท้อนผลและปรับปรุง 
    การนิเทศ  
 

รายการ 43 รายการ 
 

กิจกรรมนิเทศ 57 กิจกรรม 

1.  กิจกรรมที่ ล งมือปฏิบั ติ ได้ทันที 

(Action: A)  จ านวน 32 รายการ 

2. กิจกรรมที่ต้องปฏิบตัิอย่างเป็น

กระบวนการ หรือมีขั้นตอน (Process: 

Pr) จ านวน 25 รายการ  

                                
 

 

            ประเด็นย่อย 12 ประเด็น 
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ส่วนที่ 3  
แนวทางด าเนินการตามคู่มือการนิเทศที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                    

โรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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แนวทางด าเนินการตามคู่มือการนิเทศที่มีประสิทธภิาพ 
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 

 
 
 

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมการนิเทศ 
1. การ
วางแผน 
การนิเทศ 

1.1 การ
บริหารจัดการ
นิเทศ 

1. มีการก าหนดจุดประสงค์และ
เป้าหมายการนิเทศร่วมกันระหว่าง
ศึกษานิเทศก์ ครูและผู้บริหารโรงเรียน
อย่างเป็นทางการชัดเจน 

1. จัดประชุมร่วมกัน
ของผู้เกี่ยวข้อง (A) 
2. แต่งตั้งกรรมการร่วม
นิเทศ (A) 

  2. มีการรับฟังความคิดเห็นจากครู 
ผู้บริหารโรงเรียน ในการก าหนดขั้นตอน
ปฏิบัติการนิเทศร่วมกันตามบริบทและ
สภาพจริงในเชิงพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

3. เปิดรับข้อคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้อง (A) 
4. ร่วมกันก าหนด
ขั้นตอนนิเทศ (A) 

  3. มีการชี้แจง สร้างความเข้าใจและ
อธิบายขั้นตอนการนิเทศส าหรับ
ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหารโรงเรียน
อย่างชัดเจน  

5. จัดท าปฏิทินนิเทศ(A) 
6. ประชุมกลุ่มย่อย
วิเคราะห์ขั้นตอนนิเทศ(Pr) 

  4. มีการประชุม ปรึกษาหารือ กระตุ้น 
จูงใจศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหาร
โรงเรียนให้ร่วมกันจัดกิจกรรมการนิเทศ
ทุกภาคเรียน 

7. ร่วมวิพากษ์การจัด
กิจกรรมให้ข้อเสนอแนะ 
(Pr) 

  5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหา
และสะท้อนผลประเด็นการนิเทศ
ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

8. ตั้ง Clinic การนิเทศ 
(A) 
 

 1.2  การ
ออกแบบ
กิจกรรมนิเทศ 

6. ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ ครู และ
ผู้บริหารโรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนร่วมกับนักเรียน เพ่ือการยอมรับ
ตามความเหมาะสม 

9. ร่วมกันให้
ข้อเสนอแนะการท า
กิจกรรมผู้เรียน (A) 

  7. มีการสร้างและใช้สื่อ นวัตกรรม 
อุปกรณ์ ประกอบการนิเทศสอดคล้อง
กับเป้าหมายการนิเทศอย่างเพียงพอ

10. จัดคลังสื่อบริการ 
โรงเรียน คร ูและนักเรียน 
(Pr) 
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เหมาะสม 
    
 (ต่อ)  
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมการนิเทศ 
 
 
 
 
 

 8. มีการก าหนดกิจกรรมนิเทศโดยให้
ผู้น านักเรียนมีส่วนร่วมออกแบบและจัด
กิจกรรมในเชิงพ้ืนที่จริงทุกภาคเรียน 
9. มีการน าเสนอกิจกรรมและผลการ
นิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือออกแบบ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคเรียน 

11. ตั้งผู้น านักเรียนร่วม
การพิจาณากิจกรรมนิเทศ 
(A) 
12. ประชุมปฏิบัติการ
ออกแบบการนิเทศ (Pr) 

2. การสร้าง          
สภาพ 
แวดล้อม 
การนิเทศ 

2.1 กายภาพ
ทางการนิเทศ 

10. ก าหนดให้โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม 
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นอย่างเหมาะสม 

13. ตรวจสอบ 
เสนอแนะการใช้สื่อ
อุปกรณ์ (Pr) 

  11. จัดให้มีคู่มือ เอกสาร องค์ความรู้
การนิเทศในหลายรูปแบบไว้ศึกษาและ
น ามาประยุกต์ ใช้ในการนิเทศร่วมกัน       
ได้อย่างเหมาะสม 

14. น าเสนอองค์ความรู้
เพ่ือการเรียนรู้ผ่านระบบ 
Digital และเอกสาร (A) 

  12. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับครูและ
ผู้เรียนเสริมสร้างการนิเทศพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
อย่างเพียงพอ 

15. น าเสนอชุดฝึก 
คลิปวิดีโอและอ่ืนๆ 
ส าหรับบุคลากรได้เรียนรู้ 
(A) 

 2.2 กิจกรรม
สัมพันธ์ใน
การนิเทศ 

13. มีการจัดการความรู้ (KM) ด้าน        
การนิเทศระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ                 
การนิเทศ เพ่ือพัฒนางาน สร้างขวัญ
ก าลังใจ และความรู้สึก ที่ดีต่องาน           
ทุกภาคเรียน 

16. คัดเลือก ยกย่อง 
ครู ผู้บริหารโรงเรียน 
นักเรียนดีเด่น (Pr) 

  14. มีการติดตามให้ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะและตรวจสอบติดตาม
ระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ  

17. ร่วมปฏิบัติการ
พัฒนา และแก้ปัญหา 
ขณะปฏิบัติการนิเทศ (Pr) 
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 (ต่อ)  
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมการนิเทศ 
  15. มีการรวมกลุ่มผู้นิเทศ ครู ผู้บริหาร

โรงเรียนในลักษณะ Social Media เพ่ือ
ความเป็นเอกภาพในการสื่อสารและการ
พัฒนาการนิเทศร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 

18. จัดกลุ่ม Line และ 
Facebook ใช้สื่อสาร
เรียนรู้ (A) 

  16. จัดให้มีศูนย์บริการสายตรง         
การนิเทศและผู้รับผิดชอบ ให้ค าปรึกษา 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอย่างชัดเจน 

19. เปิดรับและให้
ค าปรึกษาการนิเทศแบบ 
hotline สายตรง (A) 

 2.3 
พฤติกรรม
การนิเทศที่
พึงประสงค์ 

17. มีการก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 
พัฒนาร่วมกันของศึกษานิเทศก์ ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 

20. สร้างรูปแบบ          
การพัฒนา การแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน ปฏิบัติ
ได้ (Pr) 

  18. มีการก าหนดแนวทางการนิเทศ
ข้อตกลงและผลที่ต้องการในการนิเทศ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง 

21. จัดท าข้อตกลง               
(Agreement) ในการ
พัฒนาผู้เรียนร่วมกัน (A) 

  19. ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม             
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุน                 
การบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นอย่างชัดเจน 

22. จัดสนทนากลุ่มเพ่ือ
การเรียนรู้ (Pr) 
23. จับคูบ่ัดดี้
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(A) 

  20. มีการก าหนดกิจกรรมนิเทศที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิต การเผชิญ
สถานการณ์และการแก้ปัญหาใน
โรงเรียนร่วมกันของศึกษานิเทศก์ ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนอย่างสมดุล 

24. เลือกสถานการณ์
จริงในโรงเรียนเป็น
กรณีศึกษา (Case study) 
(Pr) 

3. การน าเข้า
สู่การปฏิบัติ 

3.1 การเป็นที่
ปรึกษาที่ดี 

21. มีการให้ค าปรึกษาแนะน า เทคนิค
แปลกใหมส่ าหรับผู้รับการนิเทศในการ

25. น าเสนอนวัตกรรม
แก่ผู้รับการนิเทศในการ
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การนิเทศ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนอย่างชัดเจน 

พัฒนาผู้เรียน (A) 

(ต่อ)  
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมการนิเทศ 
  22. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ

ครูในเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ ในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามหลักสูตรตลอดปี 

26. ประชุมทบทวน
เนื้อหาการนิเทศกับเนื้อหา
การพัฒนาผู้เรียนให้
ตรงกัน (A) 

  23. มีการสนับสนุน กระตุ้นจูงใจให้ครู
ติดตาม ให้ค าแนะน าช่วยเหลือนักเรียน
ในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

27. ให้ครูน าเสนอผล
การจัดกิจกรรมต่อผู้เรียน 
(A) 
28. ครูมีการบันทึก
ข้อเสนอแนะและการ
ช่วยเหลือนักเรียน (A) 

 3.2 การ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรม 

24. มีการให้บริการและสนับสนุนการ
ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ รวมถึงสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนสามารถตรวจสอบได้ 

29. มีการแนะน าสื่อ
ส าหรับจัดกิจกรรมแก่ครู 
(A) 
30. น ามอบสื่อให้ครู
สนับสนุนกิจกรรมบาง
โอกาส (A) 

  25. จัดให้มีการสาธิตการจัดกิจกรรม
ผู้เรียน โดยศึกษานิเทศก์และครูต้นแบบ
เป็นตัวอย่างในการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้แก่ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ทุกภาคเรียน 

31. จัดมหกรรมสาธิต
การนิเทศ การจัดกิจกรรม
นักเรียนแก่ครู (Pr) 

  26. มีการช่วยเหลือครูและผู้บริหาร
โรงเรียนในการแก้ไขปัญหาและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่มอย่างเหมาะสม  

32. จัดกิจกรรมเสวนา
แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการนิเทศ (Pr) 

  27. มีการร่วมออกแบบการจัดการ
เรียนรู้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน โดยให้ครู ผู้บริหารโรงเรียน
และตัวแทนนักเรียนมีส่วนร่วมอย่าง
เหมาะสมทุกภาคเรียน  

33. จัดตู้รับข้อ 
เสนอแนะกิจกรรมจาก
นักเรียน (A) 
34. จัดให้นักเรียนร่วม
ออกแบบกิจกรรมพัฒนา
นิเทศ (A) 
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 (ต่อ)  
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมการนิเทศ 
 3.3 การ

พัฒนาความรู้ 
และทักษะ 

28. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาการจัดกิจกรรม พัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ส าหรับศึกษานิเทศก์ ครูและผู้บริหาร
โรงเรียนทุกภาคเรียน 

35. จัดกิจกรรมพบปะ
ระหว่างสมาชิก เพ่ือการ
เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
(A) 

  29. จัดให้ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหาร
โรงเรียน และตัวแทนนักเรียน ร่วมกัน
จัดกระท าข้อมูลสารสนเทศ และก าหนด
แนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนไว้อย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบได้ 

36. ร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศ และ
น าเสนอสมาชิก (Pr) 

  30. มีการคืนข้อมูลย้อนกลับผลการ
นิเทศแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง และร่วม
ออกแบบปรับปรุงพัฒนางานการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ร่วมกันอย่างเป็นกระบวนการที่ชัดเจน 

37. มีการคืนข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้องและ
สถานศึกษาเพ่ือเรียนรู้ (A) 

  31. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมพูนองค์ความรู้ให้แก่ครู ในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนตามความต้องการทุกภาคเรียน 

38. ประชุมแบบ In-
house Training เพ่ิมพูน
ความรู้สมาชิก (Pr) 

4. การ
ประเมินผล 
การนิเทศ 

4.1 การ
จัดท าข้อมูล
และ
สารสนเทศ 

32. มีการใช้เครื่องมือในการประเมิน
และเก็บรวบรวมข้อมูลการนิเทศ           
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามปฏิทินที่ก าหนด 
สอดคล้องกับประเด็นนิเทศและ
กลุ่มเป้าหมายตลอดปี  

39. จัดการประเมินงาน
โดยมีเครื่องมือด าเนินการ
เป็นหลัก (A) 
40. การเลือกเครื่องมือ
ประเมินสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย (Pr) 

  33. มีการตรวจสอบ วิเคราะห์
ความก้าวหน้าการนิเทศการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกครั้งก่อนการนิเทศครั้งต่อไปตลอดปี 

41. จัดรายงาน
ความก้าวหน้าต่อ
ผู้บังคับบัญชา (A) 
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 (ต่อ)  
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมการนิเทศ 
  34. มีการน าผลการประเมินมาออกแบบ 

ปรับปรุงการนิเทศการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกัน
ระหว่างศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหาร
โรงเรียนทุกภาคเรียน 

42. ตั้งคณะกรรมการ
น าผลประเมินมาปรับปรุง
การนิเทศ (Pr) 

 4.2  การ
ตัดสินคุณค่า
ของกิจกรรม 

35. มีการจัดล าดับคุณภาพของ
ผลสัมฤทธิ์การนิเทศจากการประเมิน  
แต่ละประเด็นและออกแบบการพัฒนา
ร่วมกัน โดยผู้เกี่ยวข้องหลังการสรุปผล
การประเมินทุกครั้ง 

43. ตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้
หลักเกณฑ์ชัดเจน (Pr) 
44. ประชุมปรับปรุง
งานใหม่จากข้อมูล
สารสนเทศ (P) 

  36. มีการตรวจสอบผลกระทบจากการ
นิเทศท่ีมีต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งเป็นทางการ
และช่องทางอ่ืนๆ น าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทุกภาคเรียน 

45. การรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
หลายช่องทาง (A) 

  37. มีการจัดกระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      
ผู้เกี่ยวข้องในระดับโรงเรียนและระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาการนิเทศ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนทุกภาคเรียน 

46. จัดกิจกรรม PLC 
ระดับโรงเรียน (Pr) 
47. จัดกิจกรรม PLC 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Pr) 

5. การ
สะท้อนผล
และปรับปรุง
การนิเทศ 

5.1 การ
สะท้อนผล
การนิเทศ 

38. มีการแจ้งผลการนิเทศทันทีหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมการนิเทศ เพ่ือให้ครู
และผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมสร้าง
ข้อตกลงพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 
ทุกครั้ง 

48. จัดท าบันทึกและ
แจ้งผลการนิเทศให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที (A) 

  39. มีการน าเสนอผลการประเมิน
ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินใน
ภาพรวม และก าหนดแนวทางปรับปรุง
กิจกรรมการนิเทศพัฒนาคุณลักษณะอัน

49. ผู้รับผิดชอบน าผล
การประเมินมาปรับปรุง
พัฒนางาน (Pr) 
50. เลือกผลการ
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พึงประสงค์ของผู้เรียนทุกภาคเรียน ประเมินมาประยุกต์ใช้และ
ปรับปรุงกิจกรรม (Pr) 

 (ต่อ)  
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย รายการ กิจกรรมการนิเทศ 
  40. มีการน าเสนอผลการนิเทศต่อ

ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือรับฟังข้อวิพากษ์ 
ข้อเสนอแนะและน าองค์ความรู้ไป 
พัฒนากิจกรรมการนิเทศพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ตามความเหมาะสม 

51. เชิญผู้เชี่ยวชาญมา
รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ
การจัดกิจกรรม (A) 
52. บันทึกกิจกรรมการ
นิเทศผ่านระบบ School 
notes เสนอผู้บังคับบัญชา
(A) 

 5.2 การ
ปรับปรุง            
การนิเทศ 

41. มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยทบทวน
ปรับปรุงกิจกรรมการนิเทศ โดย
ผู้เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญการนิเทศ 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการนิเทศอย่างเป็น
ทางการ 

53. จัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
พบกลุ่มย่อยรับการสอน
งาน (Coaching)              
อย่างใกล้ชิด (Pr) 

  42. มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน         
ที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือการเรียนรู้
ร่วมกันส าหรับผู้สนใจ และเป็น
แบบอย่างในการพัฒนาการนิเทศ           
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และเผยแพร่ทุกภาคเรียน  

54. จัดเวทีให้น าเสนอ
ผลงานที่เป็น Best 
Practice (Pr) 
55. จัดให้เผยแพร่
ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ
ผ่านช่องทางอ่ืนๆ (A) 

  43. มีการร่วมกันศึกษาและเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์จากสถานการณ์จริงที่พบเห็น
ในลักษณะต่างๆ เพ่ือแสวงหาเหตุผล
และปรับปรุงพัฒนางานร่วมกันอย่าง
ต่อเนื่อง 

56. จัดให้ร่วมเรียนรู้กับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม
สถานการณ์ (A) 
57. ร่วมกันสังเคราะห์
งาน ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาต่อยอดการนิเทศ 
(Pr) 

5 
ประเด็นหลัก 

12 
ประเด็นย่อย 

43         
รายการ 

57 
กิจกรรมการนิเทศ 
(กิจกรรม A=32 ,     
           Pr=25) 

บันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก 
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ก. รายช่ือโรงเรียนหน่วยทดลองท่ีใช้รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จ านวน 43 แห่ง 

 

ที ่ โรงเรียน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
1 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 49 32 26 107 
2 วัดดอนเมือง 19 12 18 49 

3 ไทยรัฐวิทยา ๖๖ (บ้านนาเนียน) 15 17 17 49 
4 วัดน้อมถวาย 27 26 27 80 

5 บ้านท่าไม้ลาย 17 18 13 48 
6 บ้านนาแซะ 12 11 8 31 

7 บ้านท่ามะปริง 20 14 23 57 
8 บ้านดอนไทรงาม 40 33 31 104 

9 วัดหาดทรายแก้ว 29 22 19 70 
10 วัดดอนรวบ 24 23 22 69 

11 อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนมิิตร 93 77 92 262 
12 ชุมชนวัดหาดพันไกร 21 17 14 52 

13 ชุมชนบ้านนาชะอัง 9 10 14 33 
14 วัดพิชัยยาราม 84 115 88 287 

15 วัดดอนทรายแก้ว 12 9 17 38 
16 บ้านหัวถนน 10 12 5 27 
17 บ้านทุ่งมะขาม 20 11 15 46 

18 วัดหัวกรูด 15 14 17 46 
19 ชุมชนบ้านถ้ าสิงห์ 21 14 7 42 

20 บ้านเขาชันโต๊ะ 10 11 12 33 
21 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา 12 18 21 51 

22 บ้านคลองสูบ 13 14 20 47 
23 บ้านเขาบ่อ 21 8 12 41 
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                (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 รวม 
24 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) 15 25 17 57 
25 ประชานิคม 4 34 37 56 127 
26 บ้านคันธทรัพย์ 38 41 36 115 
27 บ้านเนินทอง 32 30 26 88 
28 บ้านธรรมเจริญ 28 13 15 56 
29 บ้านร้านตัดผม 49 39 40 128 

30 บ้านทรายขาว 26 27 19 72 
31 บ้านงาช้าง 18 15 15 48 
32 ประชานิคม 2 38 32 61 131 
33 ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) 32 30 26 88 

34 ชุมชนประชานิคม 124 93 81 298 
35 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี 106 83 67 256 
36 บ้านหาดใน 3 9 7 19 
37 บ้านหินแก้ว 10 14 6 30 

38 บ้านบางจาก 14 10 13 37 
39 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ 20 18 11 49 
40 ไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) 23 19 14 56 

41 บ้านสะพลี (บางกอกโพสต์ศึกษา) 20 18 11 49 
42 วัดบางแหวน 27 29 22 78 
43 ไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 3 9 7 19 
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ข. แบบสรุปผลการจัดกิจกรรมการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ของศึกษานิเทศก์ 
ชื่อโรงเรียน........................................................เครือข่ายสถานศึกษา..................................... 

          ชื่อผู้บริหารโรงเรียน.........................................................................สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 
 

 
ประเด็นหลัก 

จ านวน 
ประเด็น

ย่อย 

จ านวน
รายการ 

จ านวน
กิจกรรม 
นิเทศ 

จ านวน 
กิจกรรมที่
นิเทศจริง
ตามคู่มือ 

ร้อยละ
กิจกรรมที่
นิเทศจริง
ตามคู่มือ 

ประเด็นหลักท่ี 1 การวางแผน                       
การนิเทศ 

2 9 12   

ประเด็นหลักท่ี 2 การสร้าง
สภาพแวดล้อมการนิเทศ 

3 11 12   

ประเด็นหลักท่ี 3 การน าเข้าสู่           
การปฏิบัติการนิเทศ 

3 11 14   

ประเด็นหลักท่ี 4 การ
ประเมินผลการนิเทศ 

2 6 9   

ประเด็นหลักท่ี 5 การสะท้อน
ผลและปรับปรุงการนิเทศ 

2 6 10   

รวม 12 43 57   
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