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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดการนิเทศแบบช้ีแนะ

และการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู 2) เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศช้ีแนะ

แบบ PCOSR และพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู 3) เพื่อพัฒนาคูมือการใชและยืนยัน

รูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู และ 4) เพื่อ

ศึกษาผลการใชรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู 

โดยแบงการวิจัยเปน 5 ระยะ ไดแก ระยะท่ี 1 การศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดการนิเทศแบบช้ีแนะ

และการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู โดยการวิเคราะหเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ระยะท่ี 2 สรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR และ

พัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู โดยใชเทคนิคเดลฟายจากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 รอบ ระยะ

ท่ี 3 การยืนยันรูปแบบดวยการประเมินรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน

การจัดการเรียนรูของครูฯ โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระยะท่ี 4 การพัฒนาคูมือ     

ในการใชรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูฯ      

จากการสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ และ ระยะท่ี 5 การทดลองใชรูปแบบการนิเทศช้ีแนะ    

แบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กลุมตัวอยาง ครูผูสอน

ในกลุมสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรจํานวน 44 คน เครื่องมือท่ีใช ไดแก รูปแบบการนเิทศช้ีแนะแบบ 

PCOSR  และคูมือในการใชรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ 

คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที t-test 

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. ผลการศึกษาองคประกอบและตัวช้ีวัดการนิเทศแบบช้ีแนะและการพัฒนาสมรรถนะดาน

การจัดการเรียนรูของคร ูพบวา มี 2 องคประกอบหลัก 10 องคประกอบยอย และ 89 ตัวช้ีวัด  



 2. การสรางและพัฒนารูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนรูของครู โดยใชกระบวนการของเทคนิคเดลฟาย พบวา ผูเช่ียวชาญเห็นดวยอยูในระดับ

มากถึงมากท่ีสุด และมีความสอดคลองอยูในระดับมากทุกตัวช้ีวัด ซึ่งประกอบดวย 2 องคประกอบ

หลัก ไดแก 2.1) สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู มี 5 องคประกอบยอย ประกอบดวย (1) ดานการ

สรางและพัฒนาหลักสูตร (2) ดานการออกแบบการเรียนรู (3) ดานการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ (4) ดานการใชและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีมี และ (5) ดานการวัดและประเมินผล 2.2) 

การนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR มี 5 องคประกอบยอย ประกอบดวย (1) ดานการวางแผนการนิเทศ

แบบช้ีแนะ (2) ดานการสรางความรูความเขาใจการนิเทศแบบช้ีแนะ (3) ดานการปฏิบัติการนิเทศ

แบบช้ีแนะ (4) ดานการประเมินผลการนิเทศ และ (5) ดานการสะทอนผล   

 3. ผลการยืนยันรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการ

เรียนรูของครูฯ จากการประเมิน พบวา โดยรวมมีความเหมาะสม และมีความเปนไปได อยูในระดับ

มากท่ีสุด 

  4. ผลการพัฒนาคูมือในการใชรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ดานการจัดการเรียนรูของครฯู พบวา โดยรวมมีความเหมาะสม และความถูกตองอยูในระดับดีมาก  

  5. ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการ

จัดการเรียนรูของครูฯ พบวา 1) สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูกอนและหลังทดลองใชรูปแบบ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูกอนและหลังการใช

รูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูฯ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูหลังใชรูปแบบการ

นิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูฯ มีคาเฉล่ียสูงกวากอนใช

รูปแบบ 2) ความพึงพอใจของครูตอการรับการนิเทศแบบช้ีแนะกอนและหลังทดลองใชรูปแบบการ

นิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูฯ โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตอการรับการนิเทศช้ีแนะกอนและหลังทดลองใชรูปแบบฯ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูมีความพึงพอใจหลังใชรูปแบบฯ มีคาเฉล่ียสูง

กวากอนใชรูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูฯ

และ3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนท่ีเปนกลุมทดลองในการนํารูปแบบการนิเทศช้ีแนะแบบ 

PCOSR เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูฯ ไปใช โดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 3.29       

คิดเปนรอยละ 82.25 โดยผานเกณฑท่ีกําหนด คือ รอยละ 80 ในทุกโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
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Abstract 

The objectives of this research are as follows: 1) To study the components and 

indicators of guided supervision and the development of teachers' competency in learning 

management.2) To create and develop a PCOSR supervision model and develop teachers' 

competency in learning management. 3) To develop a manual and confirm the PCOSR 

supervision model to improve teachers' learning management competency. And, 4) To 

study the effect of using the PCOSR supervision model to develop teachers' competency 

in learning management. The research was divided into 5 phases as follows; Phase 1: A 

study of the components and indicators of guided supervision and the development of 

teachers' competency in learning management. By analyzing the document Related 

research and interviews with experts. Phase 2: Create and develop a PCOSR supervision 

model and develop teachers' competency in learning management. By using the Delphi 

technique from the experts for 3 rounds. Phase 3: Model confirmation by evaluating the 

PCOSR supervision model to improve teachers' learning management competency. by 

asking the opinions of experts. Phase 4: Development of a manual for using the PCOSR 

supervision model to develop teachers' competency in learning management. From asking 

the opinions of experts. And, Phase 5: PCOSR supervision model to improve learning 

management competency of teachers in mathematics learning subject group. Under The 

Secondary Education Service Area Office Bangkok 2. The sample group in this research was 

44 teachers in the mathematics subject group. The tools used in this research were the 

PCOSR supervision model and the PCOSR supervision model manual. The statistics used 

in the research were percentage, median, interquartile range, mean, standard deviation, 

and t-test. 



The results showed that: 

1. The results of a study on the components and indicators of the guideline 

supervision and the development of teachers' competency in learning management 

found that there were 2 main components, 10 sub-components and 89 indicators. 

2. Creation and development of a PCOSR supervision model to develop 

teachers' competency in learning management. Using the Delphi technique process, it 

was found that the experts agreed at the highest level. and are consistent at a high 

level in all indicators It consists of two main components: 2.1) Teacher's learning 

management competency consists of 5 sub-components: (1) curriculum creation and 

development; (2) learning design, (3) in terms of learning management that focuses on 

learners, (4) In terms of the use and development of innovative technology media, 

there are and (5) in terms of measurement and evaluation. 2.2) PCOSR Guidance 

Formation has 5 sub-components, comprising: (1) Guided supervision planning, (2) 

Guided supervision, (3) the practice of guidance supervision, (4) the evaluation of 

supervision, and (5) the reflection aspect. 

3. The results of confirmation of the PCOSR supervision model to improve 

teachers' learning management competency from the assessment, it was found that 

overall it was appropriate. And there is a possibility It's at the highest level. 

 4. The results of the development of a manual for using the PCOSR supervision 

model to develop teachers' competency in learning management found that, overall, 

it was appropriate. And the accuracy is at a very good level. 

  5. The results of using the PCOSR supervision model to improve the teachers' 

competency in learning management found that; 1) Competency in learning 

management before and after the model experiment Overall, it's at a high level. When 

comparing the teacher's learning management competency before and after using the 

PCOSR supervision model to improve the teacher's learning management competency. 

The difference was statistically significant at the .05 level. The teacher's learning 

management competency after using the PCOSR supervision model to improve the 

teacher's learning management competency. Has a higher mean than before using the 

model. 2) Teachers' satisfaction with receiving the guidance supervision before and 

after using the PCOSR-guided supervision model to develop teachers' competency in 



learning management. Overall, it's at a high level. When comparing the teachers' 

satisfaction with receiving the supervision before and after using the model was 

significantly different at the .05 level. The mean was higher than before using the 

PCOSR supervision model to develop teachers' learning management competency. 

And, 3) The learning achievement of schools that were experimental groups in applying 

the PCOSR supervision model to improve teachers' learning management competency 

had a mean score of 3.29, representing 82.25 percent, passing the specified criteria. is 

80 percent of all schools that are the sample group. 
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