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การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครศูิลปะในการจดัการเรียนรู้

เชิงรุก (Active Learning) สูศ่ตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพื้นที่
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ชื่อเรื่อง   การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี 

กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ปีท่ีศึกษา         พ.ศ. 2564-2565 
ชื่อผู้วิจัย         นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล 
ต าแหน่ง          ศึกษานิเทศกช์ านาญการ 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
บทคัดย่อ 

 
 การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการนิเทศเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของครูศิลปะในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  2) สร้าง
และตรวจสอบรูปแบบ การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   3) 
ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  และ 4) 
เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ ในการน าไปปฏิบัติของรูปแบบการนิเทศแบบ                
บูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
 ขั้นตอนการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการนิเทศ
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ของครูศิลปะในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   จ านวน 32 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบ การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี    โดยมี
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 7 คน ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน ตรวจรูปแบบ (Format) การใช้ภาษา (Wording) ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบ                
บูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  โดยครูศิลปะที่สมัครใจร่วมทดลองใช้รูปแบบ 
จ านวน 20 คน  และขั้นตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติของ
รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 



2 
 

Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  โดยครูผู้สอนศิลปะ
ที่ร่วมทดลองใช้รูปแบบ จ านวน 20 คน  ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  จ านวน 
32 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสภาพการจัดการเรียนรู้
ของครู  คูม่ือการนิเทศ  แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  แบบทดสอบความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรปู 
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการนิเทศเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะในด้านการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูศิลปะในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรีพบว่า สภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และความต้องการส่งเสริมสมรรถนะในด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูศิลปะ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2. ผลการสร้างและตรวจสอบสร้างและตรวจสอบรูปแบบ การนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 
3) กระบวนการนิเทศตามรูปแบบ มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 รู้คุณค่าในตน  ขั้นที่ 2 ก าหนดผลเพ่ือ
พัฒนา ขั้นที่ 3 น าพาเรียนรู้ ขั้นที่ 4 ก้าวสู่การฝึกฝน  ขั้นที่ 5 แสดงผลร่วมภาคภูมิใจ   4) การประเมินผล
การนิเทศ และ 5) เครื่องมือการนิเทศ  การตรวจสอบรูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริม
สมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ความถูกต้อง ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และความเป็นไปได้ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และการประเมินคู่มือการนิเทศแบบบูรณาการ
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  พบว่า ความถูกต้อง และความเป็นไปได้ของคู่มือ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี พบว่า  3.1 ผลการเรียนรู้โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ พบว่า ครูศิลปะมีความรู้ความ เข้าใจ
เกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน ซึ่งมีคะแนนหลัง  การ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3.2 ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครทูี่ร่วมทดลอง เขียนได้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของ
แผน สามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน มีรายละเอียดของข้อค าถาม ชัดเจนเป็นล าดับ
ขั้นตอน ครบทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนรู้ และผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มี



3 
 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  3.3 พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้หลังได้รับการนิเทศมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนร ู้ศิลปะ ในระดับ 3 ขึ้นไปมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีข้ึนไปผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
 4.  ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์ ในการน าไปปฏิบัติ ของ 
รูปแบบการนิเทศแบบบูรณาการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครูศิลปะในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) สู่ศตวรรษที่ 21 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  
 


