
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

การนิเทศแบบ 4 ร.ทีส่่งเสริมการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active  Learning) 



การประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา
ภายใต้โครงการ Innovation For 

Thai Education (IFTE)  
ด้านการนิเทศการศึกษา ดร.เรวดี  เชาวนาสยั

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี)



ตอบโจทย์วัตถุประสงค์

ผลสัมฤทธิ์ต่ า

ระบบการนิเทศติดตาม
ที่มีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้
(Passive)

ปัญหา

ผลท่ีเกิดจากการส่งเสริมการจัด การเรียนรู้เชิงรุก

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูและผู้บริหาร

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน : ปัญหาความต้องการจ าเป็น1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ร.1
ร่วมวางแผน

ร.2
ร่วมปฏิบัติ

ร.4
ร่วมปรับปรุง 
พัฒนา ชื่นชม

ร.3
ร่วมตรวจสอบ
ประเมินผล

การนิเทศแบบ 4 ร.ที่ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้เชงิรุก 
(Active  Learning) 

สภาพปัญหาและความเป็นมา

แนวทางแก้ปัญหา
“กระบวนการนิเทศ 4.ร.”



นิยามศัพท์ : การส่งเสริม

“การช่วยเหลือ สนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ 4ร.”



นิยามศัพท์ :
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

“การจัดการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานจากทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและสร้างองค์ความรู้”



นิยามศัพท์ : กระบวนการนิเทศแบบ 4ร.

“การด าเนินการช่วยเหลือ แนะน าการจัดการเรียนรู้แก่ครูผู้สอน
ที่เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน”

ร1
ร่วมวางแผน

ร่วมปฏิบัติ

ร่วมตรวจสอบและประเมิน

ร่วมปรับปรุง พัฒนาและชื่นชม

ร1

ร2

ร3

ร4



ร.1 ร่วมวางแผน

ร่วมสร้างความตระหนัก

ร่วมก าหนดภารกิจ

ร่วมก าหนดผู้รับผิดชอบ

ร่วมก าหนดแนวทางด าเนินงาน

ร่วมกันวางแผน1.

2.

3.

4.

5.



ร.2 ร่วมปฏิบัติ

น าแผนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ

ร่วมกันนิเทศ สังเกตการสอน

ร่วมสะท้อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร

ร่วมกันแก้ไขและพัฒนา

ร่วมอ านวยความสะดวก

1.

2.
3.
4.
5.

6.

ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าระดับ

ผู้บริหาร
โรงเรียน

หัวหน้า
วิชาการ

เพื่อนครู
ในโรงเรียน

ครู บุคลากร
ในโรงเรียน



ร.3 ร่วมตรวจสอบและประเมินผล

ก าหนดกรอบ/ระยะเวลาประเมิน

จัดหา/จัดท าเครื่องมือประเมิน

ด าเนินการนิเทศติดตาม ประเมินผล

วิเคราะห์ข้อมูล

ก าหนดผู้ประเมิน 

สรุปผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล

1.

2.
3.
4.
5.

6.
น าผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนา7.

รอง
ผู้อ านวยการ

ผู้อ านวยการ

บุคลากร
ในโรงเรียน



พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร

เสริมแรงเพื่อพัฒนา 

PLC ผลการด าเนินงาน สรุปผลการนิเทศ

พัฒนางานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ปรับแต่งส่วนที่ด้อย เสริมแต่งส่วนที่เด่น

ร.4 ร่วมปรับปรุง พัฒนา ชื่นชม
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.



การด าเนินงาน 3 ขั้นตอน

การนิเทศโดยใช้กระบวนการ
นิเทศแบบ 4 ร.

 ร.1 ร่วมวางแผน
 ร.2 ร่วมปฏิบัติ
 ร.3 ร่วมตรวจสอบประเมิน
 ร.4 ปรับปรุง พัฒนา ชื่นชม

ก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

ของครูในสถานศึกษา

1.

2.
3.



 ผู้อ านวยการโรงเรียน
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน
 ศึกษานิเทศก์
 หัวหน้าวิชาการ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สนทนากลุ่ม (Focus Group)

ศึกษาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพ

สอบถามครูเกี่ยวกับการปฏิบัติและปัญหาการจัดการเรียนการสอน

ขั้นตอนที่ 1
ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
สภาพปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้

ของครูในสถานศึกษา 

1.

2.

3.

ด้านเตรียมการสอน
(7 ข้อค าถาม)

ด้านจัดกิจกรรม
การเรียนรู้

(7 ข้อค าถาม)

ด้านสื่อการเรียนรู้
(5 ข้อค าถาม) 

ด้านการวัดและ
ประเมินผล

(7 ข้อค าถาม) 
ประชุมคณะท างานเพื่อ

เสนอแนวทาง

มีมติก าหนดแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพ

ใช้กระบวนการนิเทศ 4ร.

ร.1 ร่วมวางแผน

ร.2 ร่วมปฏิบัติ

ร.3 ร่วมตรวจและประเมิน

ร.4 ร่วมปรับปรุง พัฒนา ชื่นชม

ประเด็นการสนทนากลุม่ 4 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 : การวางแผน
ประเด็นที่ 2 : การปฏิบัติ
ประเด็นที่ 3 : การตรวจสอบและประเมิน
ประเด็นที่ 4 : การปรับปรุง พัฒนาและชื่นชม



สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิด/ทฤษฎี/งานวิจัย/
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดรูปแบบการนิเทศแบบ 4ร. ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ศึกษา สืบค้นเอกสาร คู่มือ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 2
กระบวนการนิเทศแบบ 4ร.

1.
2.
3.

ร.1
ร่วมวางแผน

ร.2
ร่วมปฏิบัติ

ร.3
ร่วมประเมินผล

ตรวจสอบ

ร.4
ร่วมปรับปรุง 
พัฒนา ชื่นชม

1) ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ผู้บริหารและครู

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นต่าง ๆ

3) จัดท า/จัดท าเครื่องมือนิเทศ

4) ด าเนินการนิเทศติดตาม

วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผลิตสื่อนวัตกรรม

ศึกษาดูงาน

 แบบบันทึกผลการสังเกตการณ์
 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
 แบบประเมินความพึงพอใจ

1)ก าหนดผู้ประเมิน กรอบการ
ประเมินและระยะเวลา
ประเมิน
2) จัดท าเคร่ืองมือนิเทศ

3) ด าเนินการนิเทศติดตาม

4) วิเคราะห์ข้อมูล

5) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม

6) น าผลการนิเทศติดตาม



ร.1
ร่วมวางแผน

ร.2
ร่วมปฏิบัติ

ร.3
ร่วมประเมินผล

ตรวจสอบ

ร.4
ร่วมปรับปรุง 
พัฒนา ชื่นชม

4) ด าเนินการนิเทศติดตาม

1) ประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกให้ผู้บริหารและครู

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเด็นต่าง ๆ

3) จัดท า/จัดท าเครื่องมือนิเทศ

วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก

จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก

ผลิตสื่อนวัตกรรม
ศึกษาดูงาน

 แบบบันทึกผลการสังเกตการณ์
 แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
 แบบประเมินความพึงพอใจ1)ก าหนดผู้ประเมิน กรอบการประเมิน

และระยะเวลาประเมิน

2) จัดท าเคร่ืองมือนิเทศ

3) ด าเนินการนิเทศติดตาม

4) วิเคราะห์ข้อมูล

5) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม

6) น าผลการนิเทศติดตาม

 ร่วมปรับแต่งในส่วนด้อย 
 ร่วมชื่นชมในส่วนเด่น
 เสริมแรงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 PLC ผลการด าเนินงาน สรุปผล 

พัฒนา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 สร้างความตระหนัก
(1) ด้านสภาพแวดล้อม
(2) ด้านปัจจัย
(3) ด้านกระบวนการ

 ก าหนดแนวทางการ
พัฒนา
(1) ก าหนดเทคนิค 
(2) วิธีการสอน
(3) การใช้สื่อ
(4) ก าหนดแนวทาง

ด าเนินงาน 

4ร.



เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

(1) การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา

(2) การจัดการศึกษาของ สพป.นราธิวาส เขต  3

(3) แนวคิดการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา

(4) การบริหารแบบมีส่วนร่วม

(5) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

(6) หลักการและแนวคิดของศาสตร์พระราชา

(7) ความพึงพอใจ

ที่มาของการก าหนดกรอบแนวคิด



ขอบเขตการด าเนินการ

ประชากร เนื้อหา

เวลา พื้นที่

ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
จ านวน  35 คน

ปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566

การนิเทศแบบ 4 ร. (4 ร.Model) ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) ของครูโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สงขลา เขต 2

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

เขต 2



กรอบแนวคิดการด าเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
ก าหนดการนิเทศ

แบบ 4ร.
น าไปใช้

ด าเนินการนิเทศ
ประเมิน ปรับปรุง

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการนิเทศที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning)
2. ส ารวจ/ประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการนิเทศที่ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)

1. สังเคราะห์/วิเคราะหข์้อมลูที่ได้
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี 
งานวิจัย และการส ารวจ/ประเมิน
ความต้องการจ าเป็นในการนิเทศที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)
2. ก าหนดวิธีการนิเทศแบบ 4 ร.ที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)

ใช้กระบวนการนิเทศแบบ 
4 ร. ที่ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ของครู
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)



ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย S.D PNI

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล



(1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา



(2) ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ



ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ร.ที่ 1 ด้านการวางแผน (n=35)

ที่ รายการ X S.D. ระดับคุณภาพ

1. มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและส ารวจความต้องการเพื่อน ามาวางแผนด าเนินการนิเทศ 3.74 0.66 มาก

2. มีองค์ประกอบของคณะกรรมการนิเทศแบบ 4ร.ภายในสถานศึกษา 3.65 0.61 มาก

3. การแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษา 3.53 0.63 มาก

4. มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่คณะกรรมการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษา 3.72 0.63 มาก

5. มีการแจ้งนโยบายการนิเทศแบบ 4ร. 3.81 0.59 มาก

6. มีการน าปัญหาและความต้องการของครูมาประกอบการวางแผนการนิเทศแบบ 4ร. 3.47 0.86 ปานกลาง

7. มีการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษาเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการ 3.60 0.86 มาก

8. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 3.77 0.73 มาก

9. มีแนวทางการปฏิบัติงานของการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษา 3.63 0.77 มาก

10. มีกิจกรรมของการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษา 3.49 0.77 ปานกลาง

รวม 3.64 0.53 มาก



ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ร.ที่ 2 ด้านการปฏิบัติ (n=35)

ที่ รายการ X S.D. ระดับคุณภาพ

11. มีการเยี่ยมชั้นเรียนโดยคณะกรรมการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษา 3.53 0.70 มาก

12. การสังเกตการณ์สอนโดยคณะกรรมการนิเทศแบบ 4ร. ภายในสถานศึกษา 3.70 0.67 มาก

13. การจัดหาเอกสารและแหล่งความรู้ต่าง ๆ 3.33 0.87 ปานกลาง

14. การส่งเสริมให้ท่านเข้ารับการอบรม ประชุม และสัมมนาทางวิชาการ 3.79 0.68 มาก

15. การสาธิตการสอนโดยเพื่อนครู 3.14 0.60 ปานกลาง

16. การเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 3.60 0.86 มาก

17. การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 3.77 0.73 มาก

18. การจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 3.63 0.77 มาก

19. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปบทเรียนด้วยตนเอง 3.53 0.63 มาก

20. การจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม 3.72 0.63 มาก

21. การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 3.81 0.59 มาก

22. การให้ค าแนะน าและเสนอแนะแก่ผู้เรียนขณะปฏิบตัิกิจกรรม 3.74 0.66 มาก

รวม 3.61 0.70 มาก



ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ร.ที่ 3 ด้านการร่วมตรวจสอบและประเมิน (n=35)

ท่ี รายการ X S.D. ระดับคุณภาพ

23. การวัดผลและประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 4.48 0.70 มาก

24. การสร้างเกณฑ์การวัดและประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 4.52 0.67 มากที่สุด

25. การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 4.57 0.65 มากที่สุด

26. การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การตรวจชิ้นงาน ภาระงาน 
การสังเกตพฤติกรรม และการใช้แบบทดสอบ

4.56 0.61 มากที่สุด

27. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนักเรียนโดยผู้ปกครองและเพื่อนร่วมชั้น 4.25 0.69 มาก

28. การวัดและประเมินผลเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ 4.54 0.71 มากที่สุด

29. การบันทึกผลหลักการจัดการเรียนรู้เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 4.50 0.71 มาก

รวม 4.55 0.66 มากที่สุด



ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ร.ที่ 4 ด้านการร่วมปรับปรุง พัฒนาและชื่นชม (n=35)

ที่ รายการ X S.D. ระดับคุณภาพ

30. ร่วมชื่นชมในส่วนเด่น และเสริมแรงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4.48 0.70 มาก

31. PLC ผลการด าเนินงาน สรุปผล พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยศึกษานิเทศก์แกนน าและสมาชิก
เครือข่ายที่รับผิดชอบ

4.48 0.70 มาก

32. น าผลที่ได้จากการตรวจสอบนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาวิเคราะห์ สรุปผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

4.52 0.67 มากที่สุด

33. จัดกระท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.57 0.65 มากที่สุด

34. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบในแต่ละศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 4.51 0.61 มากที่สุด

35. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
(กตปน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

4.56 0.61 มากที่สุด

36. รายงานผลการด าเนินงานและน าผลงานเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ 4.54 0.60 มากที่สุด

37. ให้การยกย่องชมเชย เชิดชูเกียรติตามโอกาสที่เหมาะสม 4.54 0.60 มากที่สุด

รวม 4.49 0.65 มาก



ชอขอบคุณ 
ดร.เรวดี  เชาวนาสัย

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฏร์สามัคคี)


