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บทนำ 

 

ความเป�นมาและความสำคัญ 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นท่ี

การศึกษา ดำเนินไปตามบทบาทอำนาจหน้าที ่ตามพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท่ีกำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือทำหน้าท่ีกำกับดูแลการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ เก่ียวกับ

การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเตรียมรับการนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป�นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อำนาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการใน

ระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของ

เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา  ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการ

ดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งการติดตาม 

(Monitoring) การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการ และการดำเนินงานของสถานศึกษาใน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การตรวจสอบ (Inspection) เพื่อการกำกับดูแลเพื่อปรับปรุง

พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกำหนดไว้และต้อง

มีการประเมินผล (Evaluation) การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ กับเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาโดยการให้คำปรึกษา แนะนำส่งเสริม 

สนับสนุนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้สถานศึกษามีผลการจัดการการศึกษาท่ีมีคุณภาพท้ังระบบ  
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป�นแนวทางในการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. เพื่อให้ได้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

 3. เพื่อเป�นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของ

สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 4. เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. เพื่อเป�นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน 

 6. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตาม

นโยบาย 

 7. เพื่อใช้เป�นแนวทางในการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและ

กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ท้ังในระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

 เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแนวนโยบายเชิงรุกรอบด้านในการดำเนินงานด้าน

วิชาการ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์  งานการบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป 

 เชิงคุณภาพ 

 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้รับ

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาตามแนวนโยบายเชิงรุกรอบด้านในการดำเนินงานด้าน

การบริหารงานวิชาการ งานบริหารการเงินและสินทรัพย์  งานการบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 กรอบแนวคิดในการพัฒนา 

 กรอบแนวคิดในการพัฒนาครั้งนี้ ได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ได้แก่ แนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพท่ีครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง กระบวนการนิเทศการศึกษา

แบบ PAOR กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE และกระบวนการนิเทศของ Harris กลุ่มนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงแนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพท่ีครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง 

 

 
ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PAOR 
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ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการบริหารการศึกษาเชิงรุก (Active Learning) 
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 คำจำกัดความ 

 การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การศึกษาความก้าวหน้าการบริหารการจัดการและการ

ดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกำกับ ดูแล เพื ่อปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจัด

การศึกษาและดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีก าหนดไว้ 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตาม

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพื ้นที ่การศึกษา และ

สถานศึกษาในสังกัดกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมถึงการศึกษา 

ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 

 การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมท้ัง

ป�ญหาอาจเกิดข้ึนจากการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

 การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาว่าอยู่ในระดับใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ หมายถึง การจัดกิจกรรม 

รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงาน               

การสร้าง จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการ

บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป�นการ

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คำแนะนำ ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา                  

สร้างเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการ

พัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆ 

 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้

ฝ�กปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนำไป

ปฏิบัติหรือใช้ประโยชน์ได้ 
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 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ

ชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป�นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน  

ท้ังระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

 ขอบข่ายภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 นางสาวนิรา  ขุนทองชมาตย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ   

มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล                

และนิเทศการศึกษา 

2. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน อำเภอภาชี               

รวมท้ังสิ้นจำนวน 17 โรงเรียน 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราห์ วิจัย เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงาน

และเผยแพร่ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

4. จัดทำแผนพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และปฏิทิน

การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ้งให้คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ผู้เกี ่ยวข้อง หน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทราบ 

5. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย รวบรวม ประมวล 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา และจัดทำสรุป              

และรายงานผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การดำเนินงานรวบรวม

เอกสาร หลักฐาน รายงานรูปเล่ม ในโครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา              

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

  6. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

7. งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะ             

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

 8.รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

9.รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกท่ีดีในการผลิตและบริโภคท่ีเป�นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10.รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาอำเภอภาชี 

11.รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนคุณภาพ 

12.รับผิดชอบการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

 13. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 

ความหมายของ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

ก.ต.ป.น. ย่อมาจากคำว่า คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาหมายถึงองค์คณะ 

บุคคลที่มีบทบาท อำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา เป�นประธานกรรมการ ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงาน

ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

บริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา   

เพ่ือเตรียมรับการนิเทศติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การตรวจสอบ (Inspection) หมายถึง การกำกับ ดูแล เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการบริหารการจดัการศึกษา

และดำเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตีค่า

ผลการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินไปตามมาตรฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีกำหนดไว้ โดยเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

การนิเทศการศึกษา (Supervision) หมายถึง ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา

ในสังกัด กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ นิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา โดยการ            

ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือปรับปรงุ พัฒนาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จึงมีจำนวน 9 คน  

 แนวคิดเกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีความสําคัญต่อการให้การสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ 

ตลอดจนให้แนวทางการจัดการศึกษาและการบริหารราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป�นไปอย่าง             

มีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2552  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงจัดทําโครงการติดตาม 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
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ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป�นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย

การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 และคณะกรรมการ               

ท่ีเก่ียวข้องสามารถปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ 

การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แนวทางการดําเนินงานยกระดับคุณภาพ            

งานวิชาการด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมศาสตร์และวิธีการทางการนิเทศการศึกษาจากเอกสารตำรา                 

ที่เผยแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงป�จจุบัน รวมถึงบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาซึ่งมีเป้าหมาย 

คือ คุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้คุณภาพ คุณภาพท่ีสำคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือประสิทธิผลการเรียนรู้

ของนักเรียน  

การติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เป�นกระบวนการปฏิบัติงาน

ร่วมกันระหว่างผู้ให้การติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.)กับผู้รับการการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่จะช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำให้

พัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษาและการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื ่อให้เกิดความงอกงามทางการศึกษา                 

ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป�นไปตามเป้าหมายของการศึกษา สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2530)  

ที่สรุปประเด็นสำคัญไว้ว่า การศึกษาเป�น กระบวนการทำงานร่วมกันของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของผู้เรียน เป�นต้น 

สรุปความหมายของการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.)                   

หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทำหน้าที่ กำกับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษาด้านวิชาการ 

การศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการศึกษาท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

 จุดมุ่งหมายของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

เพ่ือพัฒนาเป�นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภา

การศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาโดยนําแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานสํานักงานเขต

พ้ืนท่ี และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มากําหนดเป�นกรอบแนวทางและขอบข่ายในการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย  
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         1. คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 4 งาน ได้แก่ การบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน

บุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ  

2.คุณภาพการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

3. คุณภาพวิธีปฏิบัติงานท่ีเป�นเลิศของสถานศึกษา(Best Practice) 

 

 ทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง 

กฎกระทรวง กําหนดจํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศกษา ึ จํานวน 9 คน ประกอบด้วย 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20 วรรค 3 กําหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา              

ให้เป�นการศึกษาวิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหารและการดําเนินการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื ้นที ่การศึกษา เพื ่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ           

และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก โดยดําเนินการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา                    

และมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการ บริหารงานบุคคล               

และด้านบริหารท่ัวไป              

ท้ังนี้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

จัดการศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 2 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ส่วนที ่ 4                       

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ให้รายละเอียดของการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไว้ดังนี ้

 ข้อ 25 การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป�นการศึกษาวิเคราะห์

ว ิจ ัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการดําเนินการ โดยมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของหน่วยงาน                      

และสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน

ภายนอก 

ข้อ 26 ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ กําหนด จํานวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้
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นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 
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 (1) ส่งเสริมสนับสนุนการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเป�นแนวทางในการติดตาม 

ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (2) กําหนดแนวทางการศึกษา ว ิเคราะห์ว ิจ ัย การบริหารและการดําเนนการของหน่วยงาน                       

และสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำาเนินการตามแผนท่ีกําหนด 

 (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบรหารและการดำเนินการตามแผนและ                   

ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 (6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการ              

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 (8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ 27 ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการดังนี ้

 (1) มอบหมายศึกษานิเทศก์หรือข้าราชการอื่น ทําหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา              

ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 (2) จัดทําแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำป�ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาแล้วแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

 (3) ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา การบริหารการศึกษา                  

โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมการรับการนิเทศ

ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

 (4) รายงานผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

 ความจำเป�นของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 

การการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เป�นภารกิจของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในโลกป�จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว และการปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป�นไปด้วย
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ความเรียบร้อยและมีคุณภาพในการบริหารงานทั้ง 4 ภาระงานอันประกอบไปด้วย งานวิชาการ งานการเงิน 

งานบุคคล และงานบริหารงานท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

  1. การปฏิรูปการศึกษา การปรับนโยบายของรัฐบาล มีการปฏิรูปการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การทำงาน

ของครูในสภาพแวดล้อมท่ีกำลังเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านดิจิทัล  

  2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาจำเป�นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.)จะช่วยทำให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ สถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการเตรียมการ              

และดำเนินการด้วยความเคร่งครัดให้เป�นไปตามนโยบายเพ่ือให้เกิดคุณภาพท้ังต่อสถานศึกษา และผู้เรียน 

  3. การเจริญก้าวหน้าของศาสตร์วิชาความรู้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ พัฒนาเพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง 

แนวคิดในเรื ่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ ้นใหม่อยู ่ตลอดเวลา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล             

และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) จะช่วยทำให้สถานศึกษาไฝ่หาความรู้ทักษะท่ีทันสมัยอยู่เสมอ  

  4. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาเป�นสิ่งที่สังคมยอมรับว่าสามารถ

พัฒนางานได้การแก้ไขป�ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จำเป�นต้องได้รับ

การชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษา จากผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ จึงจะทำให้แก้ไขป�ญหาได้สำเร็จลุล่วง  

  5. การจัดการศึกษาของประเทศให้เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องมีการควบคุม              

ดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป�นกิจกรรมที่มีความ

จำเป�นต่อการพัฒนาการทำงานของสถานศึกษาเพื่อเป�นการตรวจสอบถึงคุณภาพการดำเนินงานตามเป้าหมาย

ของ กระทรวง และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให้เป�นไปอย่างมีคุณภาพ  

  7. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษามีความจำเป�นต่อการช่วยเหลือ

สถานศึกษาในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื ่องจากได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

  8. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา มีส่วนในการพัฒนาสถานศึกษา                

เป�นสถานที่แห่งการเรียนรู้ มีความทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยากร เทคโนโลยี              

ท่ีมีอยู่เสมอทำให้สถานศึกษาต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

สำหรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เป�นการติดตาม 

ตรวจสอบเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ และหากพบว่าการดำเนินงาน

การบริหารจัดการของสถานศึกษาไม่บรรลุผลตามที ่กำหนดคณะกรรมการจะมีวิธีการดำเนินการชี ้แนะ          
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แนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เป�นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) จึงมีความจำเป�นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลดังนี้  

1) มีความจำเป�นท่ีจะให้คำแนะนำการดำเนินงานทางวิชาการ งานการเงิน งานบุคคล และงานบริหาร

ท่ัวไปกับสถานศึกษาให้มีการการพัฒนาและดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ  

2) มีความจำเป�นต่อความเจริญงอกงามของสถานศึกษาเนื่องจากการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป�นการนิเทศ และตรวจสอบสถานศึกษาซ่ึงจะกระตุ้นการพัฒนาตนเอง

อยู่เสมอ ต้องยอมรับว่าผู้สอนได้รับการฝ�กฝน อบรม ศึกษา เล่าเรียนจนสำเร็จมากจากสถานศึกษาต่าง ๆ                 

มาเป�นอย่างดีแล้ว เมื่อได้ไปปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงและกาลเวลาผ่านไป และความก้าวหน้าทาง

วิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในด้านการการบริหารงานท้ัง 4  ด้าน  

3) มีความจำเป�นต่อการช่วยเหลือสถานศึกษา เป�นการชี้แนะ ช่วยเหลือ แนะนำแนวทางพัฒนาการ

บริหารการศึกษาได้เพราะมีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ท่ีครบพร้อมทุกๆด้าน จึงมีวิธีการท่ีหลากหลาย สามารถเลือก

ได้ตามภาวะนั้น ๆ  

4) มีความจำเป�นต่อการทำให้สถานศึกษาทันสมัยอยู่เสมอ ความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลก วิทยาการ

และงานด้านการศึกษาและด้านอื ่น ๆ เจริญรุดหน้าตลอดเวลา ซึ ่งเกิดจากงานวิจัยและข้อค้นพบในการ

ตั้งสมมติฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อสรุป ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาต่าง ๆ เป�นจำนวนมาก ดังนั้น                

จึงมีความจำเป�นที่จะต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเชิงวิชาการที่ก้าวหน้า                

ไปด้วยกัน  

 จุดมุ่งหมายภารกิจกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ

นิเทศการจัดการศึกษาของเขตสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

เพื่อพัฒนาเป�นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ่กําหนด                

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยนําแนวนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่ และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเป�นกรอบแนวทางและขอบข่าย

ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย  

 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 4 งาน ได้แก่ การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงาน

บุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานวิชาการ  

 คุณภาพการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
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 คุณภาพวิธีปฏิบัติงานท่ีเป�นเลิศของสถานศึกษา(Best Practice) 

 ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 

1.1 กำหนดขอบข่ายของข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป

ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา โดยศึกษาจากนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการ 

ประจำป�รายงานผลการปฏิบัติงาน จากกลุ่มต่างๆ ในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1.2 รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 

1.3 ตรวจสอบข้อมูลและสารสนเทศให้เป�นป�จจุบัน 

1.4 รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีเป�นข้อมูลและสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ถึงจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1.5 เผยแพร่ข ้อม ูลเป �นเอกสารและทางเว ็บไซต์ ในระบบเคร ือข ่ายและสถานศึกษาในเขต                        

พ้ืนท่ีการศึกษา 

2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

2.1 วิเคราะห์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ด้านวิชาการ

บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและบริหารท่ัวไป ให้เห็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

2.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ในแผนพัฒนาคุณภาพกรติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 

2.3 นำแผนพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มากำหนดวิธีการ 

เครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

3. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา            

(ก.ต.ป.น.) 

3.1 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

3.2 แจ้งแผนพัฒนาคุณภาพ เครื่องมือ วิธีการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ให้กลุ่มต่างๆ นำไปสู่การด าเนินการตามแผน 

3.3 ประสานงานกับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
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4. การตดิตาม ตรวจสอบ 

4.1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ ติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4.2 รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลจาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศ 

4.3 จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5. งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 

5.1 ดำเนินการให้มีฐานข้อมูลด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป                        

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.2 รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงาน

งบประมาณ และดา้นบริหารงานท่ัวไป ในระบบฐานข้อมูล 

5.3 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป�นป�จจุบัน 

5.4  เผยแพร่ข้อมูลในระบบเครือข่ายและ Internet 

5.5 รายงานผลการวิเคราะห์ ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

6.1  รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา                              

และสถานศึกษา 

6.2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครอบคลุม

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย/กลยุทธ์ จุดเน้นของกระทรวง สพฐ. และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

6.3 เสนอแผนยุทธศาสตร์ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

6.4 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อเสนอแผน                 

และเครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

6.5 ประสานงานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อดำเนินการ

ตามแผน 

6.6 ประสานและรวบรวมข้อมูลผลการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื ้นที ่การศึกษาและ

สถานศึกษาเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป�นระยะๆ 
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7.งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

7.1 รวบรวม ประมวล วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การบริหาร  

และการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

7.2 จัดทำสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

7.3 ประสานกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา เพื ่อนำผล                  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ไปจัดทำข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและ                

สถานศึกษานำไปพัฒนาการศึกษาต่อไป 

7.4 รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลทางด้านวิชาการของเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา 

7.5 จัดทำแผนพัฒนาและปฏิบัติการประจำป�ของกลุ่มนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายนโยบาย/กลยุทธ์ 

จุดเน้น และสภาพป�ญหาความต้องการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

7.7  จัดประชุมศึกษานิเทศก์เพ่ือดำเนินงานตามแผน และตามภารกิจงานจากทุกหน่วยงาน/ทุกส่วน 

8. ประสานงาน รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำป� 

งบประมาณ/ประจำป�การศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

8.1 งานประสานงานการติดตาม รวบรวมผลการดำเนินงานตามมาตรฐานเขตพื้นและการบริหาร

จัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำป�งบประมาณของกลุ่มนิเทศ เพ่ือส่งจัดกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง 

8.2 ปฏิบัติหน้าท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานหรือโครงการท่ีเก่ียวข้อง 

9. เผยแพร่รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  

 

 กิจกรรมการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ ต่อคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กิจกรรมที ่ใช้ในการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)             

เป�นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

  1. การให้คำปรึกษาแนะนำ และตรวจสอบ ประเมินการบริหารงานการศึกษา โดย การพบปะ นิเทศ

กำกับติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงอาจทำได้หลายวิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงาน

ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป�นการพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิธีการให้คำปรึกษาแนะนำ              

มีหลายวิธี เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำแบบไม่เป�นทางการ โดยใช้เวลาว่างพูดคุยกัน เช่น บอกวิธีแก้ป�ญหา
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โดยตรง เสนอข้อมูลและโอกาสให้ผู ้รับการนิเทศวิเคราะห์ป�ญหาเอง และแบบผสมผสานทั้งสองลักษณะ                  

หรือการให้คำปรึกษาแนะนำแบบเป�นทางการโคชชิ่ง (Coaching) ( C - Compliment (ชมเชย) Q - Question 

(สอบถาม) C - Correct (แก้ไข) และ D - Demonstrate (สาธิต)) 

  2. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา                              

นำยุทธศาสตร์นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากำหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา ครอบคลุมภาระงาน 4 ด้าน โดยอธิบายเป�นด้าน ได้แก่ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 

และการบริหารงานท่ัวไป 

 กระบวนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ ต่อคณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาทักษะการนิเทศการศึกษา 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 บูรณาการงานโดยนำยุทธศาสตร์

นโยบายจุดเน้นของชาติกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐาน 

การศึกษาขั้นพื้นฐานมากำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยมีขั้นตอน

การดำเนินงาน ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรอยุธยา เขต 1 ได้มีการดำเนินการ          

กำหนดแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 

เพื ่อร ่วมกันว ิเคราะห์ย ุทธศาสตร ์นโยบาย จ ุดเน ้นของชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธ ิการนโยบาย                          

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดเป�นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล     

และนิเทศการศึกษา ดังนี้ 

1.1 ด้านวิชาการ 

นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติประกอบด้วย 

   - การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนสุจริต 

- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย 

- โครงการการอ่านออก เขียนได้ 

- การดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางการเรียนของนักเรียน 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

- โครงงานอาชีพ (การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) 

 



18 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

 

นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 

   - พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

  - การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) 

   - การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล(DLIT/DLTV) 

- การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

- โครงการอาหารกลางวัน 

นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและการลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ประกอบด้าย 

   - การประกันคุณภาพการศึกษา 

  นโยบายท่ี 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย 

   - การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา 

   - ติดตามการดำเนินงานในสถานศึกษาท้ังระบบ 

 1.2 ด้านบริหารงานบุคคล 

  นโยบายท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 

- โครงการจัดทำแผนนโยบายท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร                       

จัดการศึกษา ประกอบด้วย การพิจารณาประเมินความดีความชอบ และการวางแผนอัตรากำลัง 

 1.3 ด้านบริหารงบประมาณ 

  นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและการลด

ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา ประกอบด้วย 

   - การจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

  นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ประกอบด้วย 

   - การจัดทำแผนปฏิบัติการ 

   - ระบบบัญชีของสถานศึกษา 

   - การจัดซ้ือจัดจ้าง 

   - การใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา 
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 1.4 ด้านบริหารท่ัวไป 

  นโยบายท่ี 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย์และของชาติประกอบด้วย 

- การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน ลูกเสือ ประชาธิปไตยในโรงเรียน                        

ค่านิยม๑๒ ประการ) 

 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและการลดความ

เหล่ือมล้ำทางการศึกษา ประกอบด้วย 

- การพัฒนางานแนะแนวในโรงเรียน (แนะแนวอาชีพ) 

 นโยบายท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  - การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

  - การประเมินความพร้อมในการเป�ดภาคเรียน 

 2. จัดทำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยนำผลการวิเคราะห์นโยบายจัดทำ                 

เป�นโครงการ/กิจกรรม และกำหนดเครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและนำเข้าสู่

คณะกรรมการพิจารณาแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือพิจารณา 

 3. นำแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการแผนติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

 4. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยใช้หลักการบูรณาการโดยองค์คณะบุคคล

ในการดำเนินการตามแผน 

 5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาต่อผู้เกี่ยวข้องกระบวนการในการนิเทศ

การศึกษา 
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 ภาระงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีรายละเอียดภาระงานท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนเิทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องและชุมชน 

3. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป�นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้   

ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนา

คุณภาพ   การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ขอบเขตของงาน 

  เป�นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริม    

และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1. วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เก่ียวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ

การศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

  2. ศึกษาสภาพป�ญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเร ียนรู้                      

ของสถานศึกษา 

  3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการ

เรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพป�ญหาความต้องการ 

  4. กำหนดวิธีการ แนวทางดำเนินการ เครื่องมือนิเทศ เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศ   

การจัดการเรียนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้าง พัฒนา แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

ระบบการนิเทศการศึกษา การนิเทศการบร ิหารจ ัดการศึกษา การนิเทศการจ ัดการเร ียนการสอน                           

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และดำเนินการนิเทศตามระบบ 
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  5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนา

ระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจดัการเรยีนการสอนในคราวต่อไป 

  6. สรุป รายยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้อง 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เครื่องมือท่ีใช้ 

 1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 

 2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ระบบการ

นิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 

 3. แบบประเมินผลโครงการนิเทศ 

 4. เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
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 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย 

  4. หลักการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

และชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 

  1. เพื ่อเป�นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที ่การศึกษา

สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน 

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย    

ตามนโยบาย 

 ขอบเขตของงาน 

  เป�นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชุมชม ท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเครือข่าย

บุคคล ครูแกนนำ ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

เครือข่ายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียน

ให้เป�นแหล่งเรียนรู้ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศ                   

ท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชุมชน 

  2. จัดทำแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 

โดยคำนึงถึงสภาพป�ญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 

  3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพ่ือสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการ

พัฒนา 

  4. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

   4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
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 4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูภาษาอังกฤษ ชุมนุมครูปฐมวัย ฯลฯ 

 4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 

 4.4 เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิป�ญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 

 4.5 เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ เครือข่าย

โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝ�น 

5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

6. นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชุมชนต่อไป 

7. สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการนิเทศการศึกษา 
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จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในป�จจุบัน งานด้านการศึกษามีความเจริญก้าวหน้ามากมายมีการ

เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น การปรับเปลี่ยนหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิด

และแนวการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาให้ทันต่อ

ยุคสมัย แต่ยังพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องอื่น ยังไม่สามารถ

ปรับเปลี่ยนวิธีการ การดำเนินงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขป�ญหาได้ จำเป�นต้องมีบุคลากรท่ี

สามารถเข้าไปช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมพัฒนาและแก้ไขป�ญหาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ บุคลากรที่ทำหน้าที่เป�นผู้นิเทศ 

หรือศึกษานิเทศก์ ซ่ึงมีหน้าท่ีนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมแก้ไขป�ญหาทางการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงาม

ทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเองได้ และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป�นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 

ดังนั้น การนิเทศการศึกษาจึงมีความสำคัญ ที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการ 

กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการนิเทศและสามารถนำมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  

ศาสตร์และวิธีการทางการนิเทศการศึกษาจากเอกสารตำราท่ีเผยแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงป�จจุบัน ให้นิยาม

หรือให้ความหมายการนิเทศ รวมถึงบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาแตกต่างกันไปตาม

ช่วงเวลา ป�จจุบันเม่ือพูดถึงคำว่านิเทศ (Supervision) หมายรวมถึงการนิเทศการศึกษาและนิเทศการสอน ซ่ึงมี

เป้าหมายหลักเดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้คุณภาพ คุณภาพที่สำคัญ คือ คุณภาพของนักเรียน

หร ือประส ิทธ ิผลการเร ียนร ู ้ของนักเร ียน ความหมายของคำว ่า การนิเทศการศึกษา (Educational 

Supervision) จึงมีความหมายกว้างกว่าการนิเทศการสอน (Supervision of Instruction หรือ Instructional 

Supervision) เพราะในการนิเทศการสอน คำว่า “การสอน” มีความหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการ

เรียนการสอนโดยตรง      การนิเทศการสอนจึงเป�นส่วนย่อย (Subset) ที ่สำคัญส่วนหนึ่งของการนิเทศ

การศึกษา หมายความว่า การนิเทศการศึกษาต้องมีการนิเทศการสอนรวมอยู่ด้วย จึงจะทำให้เกิดการปรับปรุง

และพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยตรงได้ เนื่องจากทั้งการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน             

มีทฤษฎีแนวทางการปฏิบัติ หลักการ แนวคิด เดียวกัน (สน สุวรรณ, 2556) 

ในการนิเทศการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีแผนการดำเนินงานเป�นลำดับ

ขั้นตอน ด้วยเหตุนี ้การนิเทศการศึกษาจึงเป�นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป�นกระบวนการที่ช่วยให้ครูพัฒนาการ                    

จัดกิจกรรมการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อม ในการ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะเป�นพลเมืองไทยและพลโลก 

2. ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
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นักการศึกษาให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) ตามความเชื่อและ

แนวคิดที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและ                 

แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละยุค เช่นเดียวกับแนวคิดการนิเทศการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เช่น                 

กูด (Good, 1973) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของฝ่ายการศึกษาที่ได้รับ

มอบหมายให้ทำหน้าที่นิเทศแนะนำครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอน ทำให้เกิดความ

เจริญงอกงามทางด้านวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยพัฒนาครูช่วยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เนื ้อหาและวิธ ีการสอน ช่วยเหลือและปรับปรุงการประเมินผลการเรียน ส่วน Harris (แฮร์ร ิส, 1985)                  

ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การที่บุคลากร ในโรงเรียนได้กระทำกับบุคคลหรือสิ่งอื ่นใด                   

เพื่อคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายทางการสอน

ของโรงเรียน นักการศึกษาในประเทศ เช่น ชารี  มณีศรี (2542) ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา              

คือ กระบวนการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น การร่วมมือกันระหว่างผู้เก่ียวข้องโดยใช้หลักประชาธิปไตย ในการ

นิเทศ   วัชรา เล่าเรียนดี (2550) ให้ความหมายว่า การนิเทศ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน 

ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนของครู ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายเพื ่อเป้าหมาย คือ คุณภาพ

การศึกษาและคุณภาพผู ้เรียน เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2564) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการ

ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกบัผู้รับการนิเทศ ที่จะช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำให้พัฒนาการเรียนการ

สอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของ

ผู้เรียนให้เป�นไปตามเป้าหมายของการศึกษา สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2530) ที่สรุปประเด็นสำคัญไว้ว่า 

การนิเทศการศึกษาเป�น กระบวนการทำงานร่วมกันของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซ่ึง

ผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของผู้เรียน เป�นต้น 

สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ ่งขึ ้น โดยใช้ทักษะ เทคนิคและวิธีการแนะนำ 

ช่วยเหลือของผู้นิเทศผ่านการมีส่วนร่วม การเคารพซึ่งกันและกันของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ  จัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

3. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

การกำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา จะเป�นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Glickmam 

and other (1990, 1995 , 1997, 2001, 2010) ได ้ก าหนดเป้าหมายของการนิเทศแบบพัฒนาการ 
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(Developmental Supervision) เพื่อการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน (Improved Student Learning) 

โดยผ่านการให้การนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำคัญต่อไปนี้ คือ 

1. การให้ช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) 

2. การพัฒนากลุ่ม (Group Development) 

3. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 

4. การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) 

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 

6. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงความแตกต่างกันในด้าน                

ต่าง ๆ (Building Community, Facilitating Change and Addressing Diversity) 

สงัด อุทรานันท์ (2530) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ว่า มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการ คือ  

1. เพื่อพัฒนาคน เป�นกระบวนการทำงานร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครู

และบุคลากรเหล่านั้น ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน 

2. เพื่อพัฒนางาน เป�นการพัฒนาที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที ่ผู ้เรียน ซึ่งเป�นผลผลิตจากการ           

จัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

3. เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์เป�นผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป�น

ผู้นำและผู้ตาม ซ่ึงไม่ใช่เป�นการทำงานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตรา 

4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งถือว่าขวัญและกำลังใจเป�นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคคลมีความ

ตั ้งใจทำงาน หากการนิเทศไม่ได้ทำการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู ้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษา                   

ย่อมประสบผลสำเร็จได้ยาก 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556) สรุปจุดมุ่งหมายการนิเทศไว้ว่า เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนา

งานในวิชาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวม

ในท่ีสุด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษา คือ  

1. เพื ่อให้โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดในแต่ละระดับ

การศึกษาและสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

2. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์  

3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน       

ต้นสังกัด โดยเป�นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 



27 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

4. เพ่ือช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการจัดการจัดการ

เรียนรู้ การปฏิบัติงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถคิดสร้างสรรค์งานหรือนวัตกรรมทาง

การศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และส่วนรวม 

5. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนและ

หน่วยงานต้นสังกัด 

4. ความจำเป�นของการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษา เป�นภารกิจของศึกษานิเทศก์ ที ่ดำเนินการเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยเฉพาะในโลกป�จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานต้น

สังกัด เช่น การปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มุ่งสู่สมรรถนะ และการปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน สถานศึกษา

จึงมีความจำเป�นท่ีต้องได้รับการนิเทศ ซ่ึงมีผู้กล่าวถึงความจำเป�นในการนิเทศการศึกษา ดังนี้ (อัญชลี ธรรมะวิธี

กุล, 2552) 

  1. การปฏิรปูการศึกษา การปรับนโยบายของรัฐบาล มีการปฏิรูปการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การทำงาน

ของครูในสภาพแวดล้อมท่ีกำลังเปลี่ยนแปลง ท้ังด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านดิจิทัล  

  2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาจำเป�นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม การนิเทศการศึกษาจะช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เกี ่ยวข้องกับการศึกษา คือ 

โรงเรียนหรือสถานศึกษา  

  3. การเจริญก้าวหน้าของศาสตร์วิชาความรู้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ พัฒนาเพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง 

แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยทำให้ครูมีความรู้

ทักษะท่ีทันสมัยอยู่เสมอ  

  4. การนิเทศการศึกษาเป�นสิ่งท่ีสังคมยอมรับว่าสามารถพัฒนางานได้การแก้ไขป�ญหาและอุปสรรคต่าง 

ๆ เพื ่อให้การจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้พ ัฒนาขึ ้น จำเป�นต้องได้ร ับการชี ้แนะหรือการนิเทศการศึกษา                              

จากผู้ชำนาญการโดยเฉพาะ จึงจะทำให้แก้ไขป�ญหาได้สำเร็จลุล่วง  

  5. การจัดการศึกษาของประเทศให้เป�นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องมีการควบคุม                    

ดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. การนิเทศการศึกษาเป�นกิจกรรมที่มีความจำเป�นต่อการพัฒนาการทำงานของครู แม้ว่าครูจะได้รับ

การฝ�กฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝ�กฝนตนเองอยู่เสมอในขณะท่ีทำงานในสถานการณ์จริง  

  7. มีความจำเป�นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากครู ต้องได้รับการ

พัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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  8. การพัฒนาครูให้ทันสมัย การนิเทศการศึกษามีความจำเป�นต่อการส่งเสริมให้ครูเป�นบุคคล แห่งการ

เรียนรู้ท่ีทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยากร เทคโนโลยีท่ีมีอยู่เสมอ 

สำหรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เป�นการนิเทศเพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   

การวัดและประเมินผล ทำให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่บรรลุผลตาม          

ท่ีกำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร การนิเทศจึงมีความจำเป�นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังนี้  

1) มีความจำเป�นท่ีจะให้บริการทางวิชาการแก่ครูท่ีมีอยู่เป�นจำนวนมากและมีความสามารถแตกต่างกัน 

ทั้งนี้ เนื ่องจากการจัดการเรียนการสอนเป�นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียน มีความยุ่งยากและ

ซับซ้อน จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนมาช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน เป�นการทำงาน

ท่ีร่วมมือกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาให้มีคุณภาพของผู้เรียน  

2) มีความจำเป�นต่อความเจริญงอกงามของผู้สอน เนื่องจากการนิเทศเป�นการช่วยเหลือผู้สอนให้ได้รับ

การฝ�กฝน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องยอมรับว่าผู้สอนได้รับการฝ�กฝน อบรม ศึกษา เล่าเรียนจนสำเร็จมากจาก

สถานศึกษาต่าง ๆ มาเป�นอย่างดีแล้ว เมื่อได้ไปปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงและกาลเวลาผ่านไป และ

ความก้าวหน้าทางวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอนมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง

ไปอย่างมาก หากผู้สอนไดรับการนิเทศ ช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จะสามารถพัฒนางาน

อาชีพของตนเองได้เป�นอย่างดี เกิดความเจริญงอกงามในอาชีพครูได้  

3) มีความจำเป�นต่อการช่วยเหลือผู้สอนในการลดภาระการเตรียมการสอนได้ การนิเทศเป�นการชี้แนะ 

ช่วยเหลือ แนะนำแนวทางพัฒนาการสอนของครูให้ตรงกับประเด็นป�ญหาของผู้เรียน ช่วยลดเวลาและภาระงาน

สอนได้เพราะการสอนมีวิธีการท่ีหลากหลาย สามารถเลือกได้ตามภาวะนั้น ๆ  

4) มีความจำเป�นต่อการทำให้ผู้สอนเป�นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลก 

วิทยาการและงานด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ เจริญรุดหน้าตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากงานวิจัยและข้อค้นพบใน

การตั้งสมมติฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อสรุป ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาต่าง ๆ เป�นจำนวนมาก ดังนั้น               

จึงมีความจำเป�นท่ีจะต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเชิงวิชาการท่ีก้าวหน้าไปด้วยกัน  

5) มีความจำเป�นต่อภาวะผู้นำทางวิชาชีพในระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป�นรูปแบบหนึ่งของ

วิธีการทำงาน โดยใช้สติป�ญญา (Intelligence) ผู้นำในการนิเทศการศึกษาต้องใช้สติป�ญญา 

วิธีการทำงานที่เป�ดกว้าง ยอมรับฟ�งในการนำพาผู้สอนให้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สร้างความเจริญ              

งอกงามในวิชาชีพในภาพรวม เนื่องจากการศึกษาจะบรรลุความสำเร็จได้ ต้องอาศัยผู้สอนเป�นจำนวนมากและ

จะต้องรวมพลังสร้างสรรค์ ซ่ึงการดำเนินการดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร็จได้ ต้องอาศัยการนิเทศการศึกษาเท่านั้น               

(สันติ บุญภิรมย์, 2552) 
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5. กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 

กิจกรรมท่ีใช้ในการนิเทศการศึกษา เป�นเครื่องมือท่ีช่วยให้การนิเทศให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศสามารถ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศนั้น ๆ เหมาะสมกับป�ญหาความต้องการและความจำเป�นใน

การพัฒนาผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

  1. การให้คำปรึกษาแนะนำ หมายถึง การพบปะ ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งอาจทำได้หลาย

วิธ ี โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อช่วยให้การปฏิบัติงานไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป�นการพัฒนางานให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ วิธีการให้คำปรึกษาแนะนำ มี2 วิธี คือ 

   วิธีท่ี1 การให้คำปรึกษาแนะนำแบบไม่เป�นทางการ โดยใช้เวลาว่างพูดคุยกัน เช่น เวลาว่างช่วง

รับประทานอาหารกลางวัน เป�นต้น วิธีนี้ผู ้นิเทศสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศได้หลายลักษณะ               

เช่น บอกวิธีแก้ป�ญหาโดยตรง เสนอข้อมูลและโอกาสให้ผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ป�ญหาเอง และแบบผสมผสาน

ท้ังสองลักษณะ 

   วิธีที ่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำแบบเป�นทางการ ใช้ขั ้นตอนของการนิเทศ แบบโคชชิ่ง 

(Coaching) เขียนเป�นสัญลักษณ์ คือ CQCD ย่อมาจากค าต่อไปนี้ C - Compliment (ชมเชย) Q - Question 

(สอบถาม) C - Correct (แก้ไข) และ D - Demonstrate (สาธิต) 

 2. การศึกษาเอกสารทางวิชาการ หมายถึง การมอบหมายเอกสารให้ผู้รับการนิเทศไปศึกษาค้นคว้า 

แล้วนำความรู้มาถ่ายทอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ สร้างความ

เข้าใจด้วยตนเอง  

3. การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมผู้สนใจในเรื่องราวเดียวกัน โดยกำหนดให้สนทนาใน

เรื่องที่กลุ่มสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนแก่ผู้รับการนิเทศ 

4. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้นิเทศพบปะ สังเกตการทำงานของครู ในชั้นเรียนเพ่ือ

สำรวจความต้องการพัฒนางาน ศึกษาป�ญหา ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาแนะนำ

แก่ครู เพ่ือกระตุ้นให้ครูมีการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขป�ญหาในการจัดการเรียนรู้ 

5. การศึกษาดูงาน หมายถึง การจัดให้มีกิจกรรมพาผู้รับการนิเทศ ครูและบุคลากรของโรงเรียน                   

ไปศึกษา เรียนรู้ ค้นคว้าและเพิ่มพูนประสบการณ์ในสถานที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พัฒนาตนและ

พัฒนางานให้มีคุณภาพ โดยข้ันตอนการนิเทศแบบศึกษาดูงาน มีดังนี้ 

   5.1 เลือกสถานท่ีศึกษาดูงาน ท่ีตรงกับป�ญหาและความต้องการพัฒนา 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

 5.3 วางแผน ประสานงาน กับสถานท่ีท่ีจะไปศึกษาดูงาน 
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   5.4 แจ้งให้หน่วยงานท่ีจะไปศึกษาดูงานบรรยายสรุปให้ฟ�ง 

   5.5 ควรใช้เวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษาดูงาน เรียนรู้ เพ่ิมประสบการณ์ 

5.6 สรุปความรู้ แนวความคิดท่ีได้ และวางแผนปรับปรุงงานต่อไป 

  6. การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู ้นิเทศ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื ่องการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ได้มาสังเกตพฤติกรรมการสอนในห้องเรียนของผู้รับการนิเทศในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  7. การประชุมนิเทศ หมายถึง การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู ้รับการนิเทศ เกี่ยวกับป�ญหาที่เกิดข้ึน                  

โดยผู้นิเทศได้ศึกษาแนวทางการแก้ป�ญหา แล้วมาแนะนำแก่ผู ้รับการนิเทศ หรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

ศึกษาและหาข้อสรุปในการแก้ป�ญหาท่ีเป�นประโยชน์ร่วมกัน 

  8. การนิเทศแบบผู้ขายสินค้า หมายถึง การที่ผู้นิเทศ ชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศเห็นความสำคัญและ

ความจำเป�นที่ต้องดำเนินการหรือแก้ไขป�ญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

(กรองทอง จิรเดชากุล, 2550)  

ทักษะและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 

ทักษะการนิเทศการศึกษา 

  ทักษะท่ีสำคัญในการนิเทศการศึกษาควรจะมีทักษะ 3 ด้าน ท่ีผสมกลมกลืนไป ได้แก่ ทักษะทางมนุษย์

(Human Skill) ท ักษะทางเทคน ิค (Technical Skill) และท ักษะทางการจ ัดการ (Managerial Skill)                

มีรายละเอียด ดังนี้ 

ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill)  

  ทักษะทางมนุษย์ เป�นความสามารถท่ีจะทำงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือระหว่างสมาชิก รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจผู้อื่น พัฒนางานกลุ่มและยอมรับความเปลี่ยนแปลง 

ลักษณะของผู้นิเทศการสอนที่มีทักษะทางมนุษย์ หรือมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ เป�นความ

เข้าใจถึงความรู้สึกของบุคคลอ่ืน เป�นการให้ความนับถือในความคิดของผู้อ่ืน การระมัดระวังตน การระวังความ

ประพฤติ และคำพูดของตนเองที่จะไม่ทำร้ายผู้อื่น ให้ความสำคัญกับทุกคน มีความจริงใจต่อผู้อื่น ชมเชยให้

เกียรติในผลงานของผู้อื่น มีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดี ต้อนรับผู้อื่นด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบ

ผู้อ่ืน ปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเสมอ 

ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill) ท่ีนำมาใช้ในการนิเทศการศึกษา ได้แก่  

1) การให้ความสำคัญและตอบสนอง ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2) การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละบุคคล  

3) เห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล  
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4) มีการรับรู้ท่ีชัดเจน  

5) สามารถสร้างความตระหนักและความผูกพันของครู ต่อเป้าหมายของสถานศึกษา 

6) ทักษะในการนำการอภิปราย การฟ�ง เพ่ือพัฒนางานได้อย่างราบรื่น  

7) การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 

8) การแก้ป�ญหาและความขัดแย้ง  

9) การเป�นแบบอย่างท่ีดีของครู 

ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill)  

  ทักษะทางด้านเทคนิค เป�นทักษะท่ีผสมระหว่างการนำความรู้และความสามารถในการทำงาน ในหน้าท่ี

ของตน ในเรื่องการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล ผู้นิเทศต้องมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการสอน

ในรายวิชาต่าง ๆ และต้องมีความช านาญในการสอนอย่างน้อย 1 วิชา ส่วนผู้นิเทศด้านทักษะอาชีพ ต้องมีความรู้

ด้านงานวิชาชีพท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ และต้องมีทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะนำมาใช้ในกระบวนการนิเทศ 

ได้แก่  

1) การตั้งเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีสอนและสื่อการสอน  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการสอน  

3) การสร้างและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ท่ีชัดเจน วัดได้ 

4) การนำงานวิจัยทางการศึกษามาใช้ในการนิเทศ 

5) การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการสอน  

6) การสาธิตการสอนและการฝ�กปฏิบัติการสอน  

 ทักษะทางการจัดการ (Managerial Skill)  

  ทักษะทางการจัดการ เป�นความสามารถของผู้นิเทศท่ีจะทำให้เกิดความร่วมมือของบุคคลในการทำงาน

ร่วมกัน การสร้างความก้าวหน้าและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเกิดผลผลิตและความสัมฤทธิ์ผล

ของงานตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ทักษะการจัดการของผู้นิเทศในบทบาทหน้าที่ผู้นิเทศ ได้แก่ ทักษะการ

วางแผน การจัดสายงาน การจัดองค์การ การควบคุม และการตัดสินใจ ทักษะทางการจัดการที่นำมาใช้ในการ

นิเทศการศึกษา ได้แก่  

1) ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน  

2) ประเมินค่าความต้องการของครูหรือผู้รับการนิเทศก่อนท่ีจะทำการนิเทศ 

  3) การเป�นผู้น าด้านการจัดการเรียนการสอน  

4) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา  

5) การวางแผนงานอยา่งมีระบบ  
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6) ความสามารถในการมอบหมายงาน  

7) การรู้จักใช้เวลาท่ีเหมาะสม  

8) การจัดสรรทรัพยากรให้ท่ัวถึง  

9) การลดความเครียดในการทำงาน  

เทคนิคการนิเทศการศึกษา 

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้นิเทศจำเป�นต้องมีความรู้ด้านเทคนิควิธีการ นิเทศในหลายส่วน 

อาทิเช่น 

 1. เทคนิคการสังเกตและการวิเคราะห์การสอน (Instruction Analysis and Observation) 

 2. เทคนิคการสื่อสารความหมาย (Communication Skill) และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

(Interpersonal Skill) การใช้ภาษาพูด (Verbal) และภาษาท่าทาง (Overbal) 

 3. เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

 4. เทคนิคการจัดการทำงานกลุ่ม (Group Processing Management)  

(วัชรา เล่าเรียนดี, 2556) 

เทคนิคการสังเกตการสอน  

  การสังเกตการสอน เป�นกระบวนการนิเทศที่จัดให้บุคคลหนึ่งเป�นผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ที่มีความรู้ความ

เข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนรู้มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผู้รับการนิเทศ) โดยเป�นการทำงานร่วมกัน

ระหว่างผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) กับผู้ถูกสังเกต (ผู้รับการนิเทศ) ในการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง 

ๆ เป�นต้น เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงและพิจารณากำหนด ยุทธวิธีการสอนและพัฒนาพฤติกรรมการ

สอนของครู (ผู้รับการนิเทศ) ซ่ึงมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งข้ึน และส่งเสริมให้เกิดความ

เชี่ยวชาญ       ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การสังเกตการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ ดังนี้ 

  1. เพื่อสังเกต รวบรวมพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ตามที่กำหนดไว้ 

เช่น เทคนิคหรือวิธีการสอนของครู การจัดการผู้เรียน ประโยชน์ของสื่อและอุปกรณ์ พฤติกรรมตอบสนองของ

ผู้เรียน และอ่ืน ๆ เป�นต้น 

2. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้สอนสนใจ และมี

การอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนา เช่น การปรับปรุงวิธีการสอน การปรับปรุง พฤติกรรมการ

บรรยาย   การปรับปรุงกระบวนการสอน การใช้กิจกรรม สื่อ เครื่องมือหรือคำถาม หรือคำสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติ

กิจกรรมต่าง ๆ เป�นต้น 



33 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

 3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4. เพ่ือกำหนดวิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ท่ีสามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนในครั้งต่อไป 

  ข้ันตอนการสังเกตการเรียนการสอน 

  การสังเกตการเรียนการสอน มีข้ันตอนโดยสรุป 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

  ขั ้นที ่  1 ขั ้นก ่อนการสังเกต (Pre-observation orientation session) คือ การที ่คร ูผ ู ้สอน                    

(ผู้รับการนิเทศ) และผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ร่วมวางแผน ประชุม อภิปรายและแสดงความเห็นในข้อตกลง ท่ีกำหนด

ไว้ ทำความเข้าใจเรื่องที่จะสอน จุดประสงค์ของการสังเกตการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องการสังเกตหรือลักษณะ

การจัดการเรียนการสอน เทคนิคหรือวิธีการสอน ธรรมชาติของวิชา นักเรียน ห้องเรียน เป�นต้น รวมถึงการทำ

ความเข้าใจหรือแก้ไขป�ญหา ข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการสังเกต การที่ทั้งสองฝ่ายทำ

ความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียดเท่าไร จะช่วยทำให้ป�ญหาท่ีอาจจะเกิดในข้ันการสังเกตการเรียนการ

สอนลดน้อยลง ทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศการสังเกตการเรียนการสอนให้เป�นไปอย่างรายรื่น และเข้าใจตรงกัน 

รวมท้ังการอธิบาย สร้างความเข้าใจแบบสังเกตและประเด็นสังเกต ผลการสังเกตเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้

ของผู้สอน 

  ข้ันท่ี 2 ข้ันการสังเกต (The observation) คือ ข้ันตอนการท่ีผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) อธิบาย จุดประสงค์

การสังเกตการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนหรือผู้ถูกสังเกต (ผู้รับการนิเทศ) ผู้สังเกตนั่งประจำที่ตามที่กำหนด

และตกลงไว้ จากนั้นผู้ถูกสังเกตเริ่มปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามปกติ โดยผู้สังเกต เริ่มการสังเกตการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน โดยบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลลงในเครื่องมือท่ีเตรียมไว้ (เช่น แบบสังเกต 

ลักษณะการเรียนการสอนในประเด็นต่างๆ แบบันทึกรายการสอน เป�นต้น) ซ่ึง ผู้สังเกตต้องปฏิบัติตามข้อตกลง

ในที่ประชุมกันอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ต้องแสดงถึงความเคารพและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้ตกลงไว้ในที่ประชุม ความ

เป�นกัลยาณมิตรในการนิเทศอย่างแท้จริง 

  ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการสังเกต (Post-observation) คือ การท่ีท้ังผู้สังเกต(ผู้นิเทศ) และผู้ถูกสังเกต(ผู้รับ

การนิเทศ) อภิปราย ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลที ่เก็บรวบรวมบันทึกไว้ในเครื ่องมือสังเกต มา

ประกอบการอภิปราย ควรตระหนักและระลึกถึงจุดประสงค์ในการสังเกตในแต่ละครั้ง อีกทั้ง ผู้ถูกสังเกตต้อง

เตรียมอธิบายถึงความรู้สึกท่ีถูกสังเกตในขณะจัดการเรียนการสอน ท่ีผ่านมา และควรระบุถึงจุดด้อยหรือข้อควร

ปรับปรุงในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน แล้วนำประเด็นป�ญหามาร่วมหาวิธีปรับปรุงแก้ไข 

ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม เพ่ือนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน ครั้งต่อไป นอกจากนี้ บรรยากาศใน

การประชุมอภิปรายหลังการสังเกต จะไม่ใช่การประเมินหรือตัดสินการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกต แต่

จะเป�นการสร้างความเชื่อใจ เคารพซ่ึงกันและกัน และปรารถนาดีต่อกัน โดยการท่ีผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ควรกล่าว

แต่สิ่งท่ีสร้างสรรค์ของผู้ถูกสังเกต (จุดดีของกิจกรรมการเรียนการสอน) จากนั้นกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตสำรวจดูว่า
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ยังมีการสอนส่วนใดของตนเอง ที่ยังไม่พอใจหรือยังมีป�ญหาและมีความต้องการที่จะแก้ไขหรือพัฒนาประเด็น

ป�ญหานั้นๆ ให้ดีข้ึน แล้วนำเสนอความคิดเห็นนั้นออกมา เพ่ือให้ผู้สังเกตได้รับทราบแล้วพยายามค้นหาแนวทาง

ช่วยเหลือเพ่ือพัฒนา เป�นข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

  วิธีสังเกตการสอน แบ่งได2้ วิธีคือ 

  1. การสังเกตแบบมีส ่วนร่วม (Participant Observation) คือ การที ่ผ ู ้ส ังเกตทำตัวเป�นสมาชิก                        

ในห้องเรียน และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด แบ่งได3้ แบบ คือ 

   1) แบบมีส่วนร่วมสมบูรณ์ (Complete Participant) 

2) แบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกต (Participant as Observation) 

   3) แบบไม่มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observation as Participant) 

 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) คือ การที่ผู้สังเกตทำการสังเกต

โดยไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน กล่าวคือ ไม่ได้ท าการสอนและไม่ได้เรียนเหมือนผู้เรียนแบ่งได้                

2 แบบ คือ 

   1) สังเกตโดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 

2) สังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 

ส่ิงท่ีต้องสังเกตในขณะทำการสังเกตการสอน 

1. พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

   2. การจัดการในชั้นเรียน เทคนิควิธีท่ีครูสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 

  3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชั้นเรียน ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับ

นักเรียน 

  4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนของนักเรียน เช่น การถามและตอบคำถาม การพูดคุย

สนทนา การทำงานท่ีได้รับมอบหมาย 

   5. ความแตกต่างในด้านสถานท่ีสภาพแวดล้อมและฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน 

   6. ความแตกต่างของบทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังแบบถาวรและแบบชั่วคราว 

   7. ความแตกต่างด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล เวลา สถานท่ี 

เทคนิคท่ีใช้ในการสังเกตการสอน 

   1. สังเกตและจดบันทึกสิ่งท่ีมองเห็นในทุกข้ันตอนได้อย่างรวดเร็ว 

   2. สังเกตและจดบันทึกเหตุการณ์ท่ีสะดุดตา หรือจุดเด่น 

3. สังเกตและจดบันทึกสิ่งท่ีขัดแย้งหรือสิ่งท่ีแปลกใหม่ท่ีเกิดข้ึน 
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หลักในการสังเกตการสอน 

   1. ต้องรอบรู้ในสิ่งท่ีจะสังเกต โดยศึกษาข้อมูลนั้น ๆ มาก่อนล่วงหน้า 

   2. มีจุดมุ่งหมายการสังเกตท่ีแน่นอน มีขอบเขตเรื่องและระยะเวลาการสังเกตชัดเจน 

 3. มีระบบในการสังเกตท่ีดีมีความตั้งใจ ไม่สังเกตแต่เพียงผิวเผิน 

   4. ทำให้ผลการสังเกตเป�นเชิงปริมาณ เพ่ือสะดวกต่อการแปลความหมายและนำไปใช้ 

  5. บางเรื่องต้องทำการสังเกตหลายครั้งเพ่ือหาข้อสรุป 

   6. วางตัวเป�นกลางไม่ลำเอียง บันทึกเหตุการณ์ตามการรับรู้หรือตามท่ีสังเกตได้จริง 

  ข้อแนะนำท่ีผู้สังเกตการสอนควรปฏิบัติ 

   1. ควรกำหนดเพียงหนึ่งประเด็น หรือหนึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่อการสังเกต 1 

ครั้ง เช่น สังเกตการณ์ใช้คำถามของผู้เข้ารับการฝ�ก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เป�นต้น 

   2. ทำหน้าท่ีเป�นผู้สังเกตเท่านั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการสอนแต่อย่างใด 

3. บันทึกข้อมูลท่ีเป�นจริงในฟอร์มการสังเกตเท่านั้น 

   4. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้ถูกสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนภาพการ

จัดการเรียนการสอน ฝ่ายผู้ถูกสังเกตอาจเป�นฝ่ายเริ่มก่อนหรือหลังก็ได้ ท้ังนี้ ประเด็นสำคัญ อยู่ท่ีว่าฝ่ายผู้สังเกต

ควรใช้คำพูดที่ใช้วิธีการสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกตเหมือนกระจกเงา ให้ผู้สังเกตเห็น

ภาพเหตุการณ์ในขณะสอนได้อย่างชัดเจน ว่าตนเองได้ ทำอะไรในชั้นเรียนบ้างนับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการ

สังเกต    และผู้สังเกตควรดึงจุดที่เกิดขึ้นใน ชั้นเรียนมากล่าวเท่านั้น แล้วกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตคิดหาวิธีแก้ไข

ป�ญหาในจุดท่ียังเป�นป�ญหา หรือไม่พอใจในการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียนของตนเอง และผู้สังเกตไม่ควร

แนะนำวิธี การที่ควรจะเป�นตามความคิดเห็นของตนเอง ทั้งยังเป�นการฝ�กให้ผู ้เข้ารับการฝ�กผู้ถูกสังเกตได้                     

ใช้ความคิดทบทวน ค้นหาวิธีการที่เหมาะสมตมสภาพชั้นเรียนที่ตนเองเข้าใจที่สุด เพื่อให้พบแนวทางการ

แก้ป�ญหาท่ีดีท่ีสุดด้วยตนเอง วิธีการนี้ไม่ทำลายความรู้สึกผู้ถูสังเกต และไม่เกิดความรู้สึกอคติต่อผู้สังเกต ซ่ึงเป�น

การทำงานร่วมกันภายใต้บรรยากาศ    ท่ีส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 

  คุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้สังเกต และผู้ถูกสังเกตการสอน 

  การสังเกตการสอน เป�นการทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดพัฒนาของการจัดการเรียนการสอน 

อภิปรายข้อมูลย้อนกลับ สะท้อนภาพข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต ท่ีส่งเสริมบรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ไว้วางใจกัน 

ก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกต ท้ังสองฝ่ายจึงควร มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน 3 ประการ 

ได้แก่ 
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  ประการท่ี 1 ความเคารพซ่ึงกันและกัน (Respect) ผู้สังเกตต้องมีความเข้าใจยอมรับและให้เกียรติผู้ถูก

สังเกต ทั้งทางด้านความคิดและท่าทางที่แสดงออก โดยยอมรับความแตกต่างในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 

ปราศจากการประเมิน การตัดสิน และการมีอคติ 

  ประการที่ 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ผู้สังเกตยอมรับฟ�งทุกสิ่งทุกอย่าง ในขอบเขตหรือ

ประเด็นของการแสดงความคิดเห็น ต้องมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ถูกสังเกตท่ีกำลังประสบป�ญหา ในอาชีพ

การสอนและมีความพยายามท่ีจะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมท่ีสุด ดังนั้น ผู้สังเกตควรปฏิบัติตัวให้อีกฝ่ายรู้สึก

ผ่อนคลาย สบายใจมากกว่าการคาดหวัง หรือคาดคั้นในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือถูกต้องที่สุดในการหาหนทาง

แก้ป�ญหาการจัดการเรียนการสอน  

  ประการที่ 3 ความซื่อสัตย์ (Honesty) ผู้สังเกตแสดงความเคารพและความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกสังเกต

ด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง ไร้สิ่งเคลือบแคลงสงสัยในความจริงใจนี้ ทำให้ผู้ถูกสังเกตนับถือ ศรัทธาผู้สังเกต 

และ      มีความสุขในการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เป�นเพียงพฤติกรรมการเสแสร้งว่าเคารพและเห็นอกเห็นใจ               

อันเป�นสาเหตุหลัก และสำคัญอันยิ่งใหญ่ต่อการบั่นทอนและทำลายความสัมพันธ์ท่ีดี และความสามัคคีระหว่าง

เพ่ือนร่วมงานในการทำงานเพ่ือพัฒนาอาชีพร่วมกัน  

เทคนิคการส่ือสาร (communication) 

  การนิเทศเป�นการใช้ทั้งศิลป์และศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ควรมีทักษะและเทคนิคในการ

สื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพ่ือใช้ได้ในทุกโอกาสและทุกช่องทางอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถทำ

เรื่องยากให้เป�นเรื่องง่าย เช่น มีทักษะในการพูด การเขียน การผลิตสื่อและใช้สื่อท่ีสอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องท่ี

นิเทศการสื่อสาร คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม เป�นกระบวนการท่ี

เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป�นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 

(two-way Communication) ผู ้ส ื ่อสารที ่ด ีจึงต้องเป�นทั ้งผู ้ส่งสารที ่ด ี และผู ้ร ับสารที ่ด ีในเวลาเดียวกัน

องค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร อาจใช้วิธีทางตรง เช่น การพูด การอธิบาย การสนทนา หรือติดต่อสื่อสาร

โดยใช้อุปกรณ์อ่ืน มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ  

1. ผู้ส่ง คือผู้ทำหน้าท่ีกระจายข้อมูล เริ่มต้นในการสื่อสาร 

2. สาร คือ ข้อมูล ข้อความ ข้อเท็จจริง เนื้อหาสาระท่ีจะถูกส่งไปยังผู้รับ 

3. สื่อ คือ ตัวกลางในการนำสารไปยังผู้รับ เป�นช่องทางในการนำสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ 

4. ผู้รับ คือ ผู้ท่ีรับข้อมูลจากผู้ส่งโดยผ่านตัวกลาง คือ สื่อ 

 ป�จจัยท่ีมีผลต่อการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของผู้ส่งและผู้รับสาร: ผู้ส่งและผู้รับสารต้องมี

ความพร้อมท้ังด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติป�ญญา 2) สภาพของสื่อสื่อท่ีดีควร มีลักษณะง่าย   

สั ้นไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาและท่าทางที ่เข้าใจกัน บนพื ้นฐานทางสังคมประเพณี วัฒนธรรมที ่คล้ายๆ กัน                   
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3) กระบวนการสื่อสาร ในรูปของเสียง คำพูด หรือภาษากาย ควรแสดงออกมาโดยชัดเจน สามารถส่ง และรับ

สารได้ไม่ยาก เหมาะสมกับเนื้อหา เหตุการณ์ และโอกาส และ 4) สัมพันธภาพท่ีดีต่อกันของผู้ส่งและผู้รับสื่อ  

ทักษะในการส่ือสารท่ีดี 

1. attending คือ การตั้งใจ ให้ความสำคัญต่อการส่งและรับสื่อ เช่น การพูดอย่างตั้งใจ การแสดงความ

สนใจ การสบตา การแสดงท่าท่ีกระตือรือร้น สนใจ แสดงความเข้าใจ เป�นต้น 

2. Paraphasing คือ การพูดทวนการสะท้อนคำพูด เป�นการแสดงความสนใจและความต้องการที่จะรู้

เพ่ิมเติม 

3. Reflection of feeling คือ การสะท้อนอารมณ์ท่ีอีกฝ่ายแสดงออกมา ให้ผู้นั้นเข้าใจ 

4. Summarizing คือ การสรุปความ ประเด็นท่ีสำคัญเป�นระยะ เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกัน 

5. Probing คือ การซักเพ่ิมเติมประเด็นท่ีสนใจ เพ่ือหาความชัดเจนเพ่ิมข้ึน 

6. Self disclosure คือ การแสดงท่าทีเป�ดเผยเป�นมิตรของผู้ส่งสาร โดยการแสดงความคิดเห็นหรือ

ความรู้สึกของตน ท่ีไม่ใช่การขัดแย้ง หรือตำหนิ 

7. Interpretation คือ การอธิบายแปรความหมายในประสบการณ์ท่ีอีกฝ่ายแสดงออกเพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ รู้ในสิ่งท่ีมีอยู่นั้นมากข้ึน 

8. Confrontationคือ การนำประเด็นที่ผู้ส่งสารพูดหรือแสดงออกด้วยท่าทาง ที่เกิดจากความขัดแย้ง 

สับสน ภายในของผู้ส่งสารเองกลับมา ให้ผู้ส่งสารได้เผชิญกับความขัดแย้ง สับสนที่มีอยู่ในตนเอง เพื่อนำไปสู่

ความเข้าใจในตนเองเพ่ิมข้ึน (ธนู ชาติธนานนท์, 2552) 

เทคนิคการพูดท่ีดี 

การนิเทศการศึกษา ต้องใช้การพูดเป�นทักษะและเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ โดย

การพูดท่ีดีมีลักษณะดังนี้  

1. ฝ�กลีลาการพูด ฝ�กใช้น้ำเสียงให้น่าฟ�ง  

2. พูดชื่นชม หลีกเลี่ยงการพูดตำหนิ  

3. ไม่ควรพูดให้คนอ่ืนรู้สึกอับอาย  

4. หลีกเลี่ยงคำหยาบ หรือด่าทอ  

5. ไม่พูดวกวน เล่นลิ้น เล่นสำนวน  

6. พูดในเรื่องท่ีผู้ฟ�งชื่นชมยินดี ชอบใจ ถูกใจ และสบายใจ  

7. อย่าพูดผูกขาดคนเดียว 

  8. หลีกเลี่ยงการดุด่า บ่นว่า ใช้การแนะนำหรือการเล่าให้ฟ�ง 

9. ให้ความสนใจผู้ฟ�ง โดยท่ัวถึง และตลอดเวลาของการสนทนา 
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เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback giving) 

กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการโค้ชและการเป�นพี่เลี้ยง (Coaching & 

Mentoring) จำเป�นต้องมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับท่ีมีคุณภาพ หรือเรียกว่า ทักษะการให้ฟ�ดแบค (Feedback) 

เป�นกระบวนการในการบอกถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึน และมีการสะท้อนข้อมูลกลับท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข

ให้ดีขึ้น เป�นการสะท้อนถึงกระบวนการ การกระทำ พฤติกรรม ที่เป�นรูปธรรม รวมถึงการสะท้อนด้วยข้อมูล 

ตัวเลข สถิติและสิ่งที่เป�นป�ญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ ่งขึ ้น ลักษณะของการให้ข้อมูล

ย้อนกลับ (Feedback ) ท่ีดีมีดังนี้ 

1. เป�นการให้ข้อมูลท่ีให้ประโยชน์ต่อผู้รับ สร้างบรรยากาศให้เป�นมิตร เกิดความไว้วางใจต่อกัน 

2. ผู้ให้ Feedback ต้องมีเป้าหมายและประเด็นที่ชัดเจนว่าจะ Feedback เพื่อให้เกิดการพัฒนา         

ไม่ใช่เพ่ือทำลายความม่ันใจของผู้รับ ไม่ใช้ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อส่วนตัว 

3. ให้ Feedback ในส่วนทักษะ กระบวนการ ที่เป�นรูปธรรมและพฤติกรรมที่สามารถ ปรับปรุงและ

พัฒนาได้จริง 

4. การให้ Feedback สรุปประเด็นข้อมูลท่ีควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้ึน 

5. หลังจาก Feedback มีการติดตามผล หากมีพัฒนาท่ีดีข้ึน ควรชื่นชม ให้กำลังใจ 

6. สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่กดดัน ใช้น้ำเสียงและท่าทางที่เป�นมิตร ตรงประเด็นที่ตั้งเป้าหมาย สามารถ

แสดงลักษณะการใหF้eedback ได้ดังนี้ 
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เทคนิคการจัดการทำงานกลุ่ม 

การทำงานกลุ่มหรือการทำงานเป�นทีม นับว่าเป�นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ที่สามารถ

นำมาใช้ในกิจกรรมการนิเทศการศึกษา เพราะจะช่วยให้ได้เรียนรู้บทบาทหลายอย่าง เช่น การบริหารจัดการ 

การเป�นผู้นำ การสื่อสาร และการแก้ป�ญหาได้เป�นอย่างดีเทคนิคการจัดการทำงานกลุ่มที่ควรนำมาปรับใช้

เพื่อให้การนิเทศการศึกษา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่น่าพึงพอใจ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด                 

มีดังนี้ 

1. กำหนดเป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจน ในการนิเทศการศึกษาที่ต้องใช้การทำงานกลุ่มหรือกระบวนการ

ทำงานเป�นทีม ควรจะใช้เวลาพอสมควรในการประชุมตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการ และใครควรมีบทบาท

อย่างไรบ้าง ทิศทางและเป้าหมายของการนิเทศจะเป�นไปอย่างไร 

2. ม่ันใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม การนิเทศท่ีใช้กระบวนการทำงานกลุ่ม อาจมีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีให้

สมาชิกตามความเหมาะสมกับงานและลักษณะของบุคคล เช่น อาจมีคนกลางเป�นผู้ที ่คอยประณีประนอม 

(Compromiser) มีผู้สนับสนุนผลักดัน (Encourager) ผู้ที่คอยตรวจสอบและประเมินผล (Evaluator) มีผู้นำ

(Leader) ผู้จดบันทึก (Recorder) ผู้ท่ีสรุปผล (Summariser) เป�นต้น 

3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการทำงานกลุ่ม เช่น เจ้าอารมณ์เหวี ่ยง 

ฉ ุนเฉ ียวมากเก ินไป หร ือแสดงความไม่พอใจต่อส ิ ่งต ่าง ๆ อย ู ่ เสมอ ไม ่เคารพและให้ เก ียรต ิผ ู ้ อ่ืน                       

ชอบวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่ให้คำแนะนำใด ๆ ทำให้คนอ่ืนเสียสมาธิ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจส่วนรวม ไม่ค่อย

รับฟ�งผู้อ่ืน และมักจะพูดแทรก พูดมากเกินไป 

7. การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป�นกระบวนการสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ช่วยให้

ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การนิเทศช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ศักยภาพของครู ความรู้ความเข้าใจของครู เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

พัฒนาการของผู้เรียน ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลของ

ผู้เรียน การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป�นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยผู้นิเทศอาจ

เป�นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน

และรวมถึงครูทุกคน สำหรับผู้รับการนิเทศก็คือครูผู้สอนหรือผู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้นิเทศจะ

ช่วยตรวจสอบว่าผู ้ร ับการนิเทศได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้                  

ของผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของผู ้เรียน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้มีส่วนร่วม ฝ�กทักษะ ฝ�กปฏิบัติทั ้งใน
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สถานการณ์จำลองและสภาพจริง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซ่ึงเป�นลักษณะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นั่นเอง 

ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามครูผู้สอนให้

ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ คิดวิเคราะห์ และแก้ป�ญหา 

รวมท้ัง เป�นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและ

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านความรู้ ความคิด คุณลักษณะ                  

และทักษะกระบวนการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

  1. กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 

ส่งผลต่อผู้เรียนในระบบการศึกษา จำเป�นต้องมีการพัฒนาเพื่อเท่าทันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้น การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการลงมือ

ปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ ผู้เรียนจะไม่เป�นเพียงผู้รับ (Passive Learning) แต่จะ

ได้เรียนรู ้จากการกระทำและการแสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป�นผู ้ออกแบบ

กระบวนการจัดการเรียนรู้และเป�นผู้อำนวยการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องไม่ตั้งตนเป�น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้

ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียนด้วยกันการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป�นการก้าวข้ามการเรียนรู้ตาม “สาระวิชา” ไปสู่การ

เรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills)” โดยครูเป�นผู้ออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะการเป�น

โค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2560: 1) 

ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จึงเป�นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำองค์

ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียน

สามารถพัฒนานวัตกรรม          มีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม                     

ซ่ึงภารกิจในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู เป�นบทบาทสำคัญของศึกษานิเทศก์  

กระบวนการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ เป�นกลไกลสำคัญในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธี                

จัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้เป�นครูยุคใหม่ การนิเทศช่วยให้ผู้สอนและบุคลากรทางการ

ศึกษา     ที่เกี ่ยวข้องได้พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้

ความสามารถ คุณลักษณะและทักษะที่จำเป�นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการให้ความรู้แก่ผู้สอนโดยไม่มีการนิเทศ 

กำกับ และติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้สอนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ๆ ยากมาก ผู้นิเทศต้องอาศัยวิธีการท่ี

หลากหลาย และวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาตนเอง พัฒนางานใน

วิชาชีพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสูดต่อผู้เรียน คือ การนิเทศชั้นเรียน โดยการสังเกต

การสอน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนใน
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ศตวรรษที่ 21 เป�นการพัฒนาผู้เรียนเป�นรายบุคคลที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ

นิเทศและความร่วมมือของผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  

กระบวนการในการนิเทศการศึกษา มีนักการศึกษาหลายท่านได้นำเสนอกระบวนการในการนิเทศไว้

หลายท่าน ซ่ึงมีความหมายและความสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้  

กระบวนการนิเทศการศึกษา เป�นการออกแบบและวางแผนของการนิเทศการศึกษาที ่ผ ู ้น ิเทศ                        

ได้จัดลำดับไว้อย่างต่อเนื ่อง มีลำดับขั ้นตอนในการดำเนินงานชัดเจน มีเหตุผลและสามารถดำเนินการ                        

ได้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ เนื ่องจากการนิเทศการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา 

ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษา มุ่งให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

ป�ญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษาสามารถนำรูปแบบและแนวคิดต่าง ๆ มาปรับ

ประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดรูปแบบในการนิเทศท่ีหลากหลายตามสภาพและบริบทของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศสามารถ

วางแผนและออกแบบการนิเทศได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงในท่ีนี้ ได้นำเสนอวงจรคุณภาพ PDCA หรือท่ีเรียกว่า

วงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือวงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ มาประยุกต์ใช้

เพ่ือให้เกิดกระบวนการนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ

กำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ป�ญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan การจัดอันดับ

ความสำคัญของ เป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ

ผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ

ลักษณะ การดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ

สูญเสียต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผนอาจประกอบด้วยการมีโครงสรา้ง

รองรับการดำเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ดำเนินการ (เช่น มีการประชุม

ของคณะกรรมการ มีการจัดการเรียนการสอน มีการแสดงความจำนงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) 

และมีผลของการดำเนินการ (เช่น รายชื่อนักศึกษาท่ีรับในแต่ละป�) 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนอาจประกอบด้วยการ

ประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของการ

ดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถทำได้เองโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
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แผนการดำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป�นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จำเป�นต้องต้ังคณะกรรมการ อีกชุดมา

ประเมินแผน หรือไม่จำเป�นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินท่ียุ่งยากซับซ้อน 

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบด้วย การนำ

ผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งท่ีดีอยู่แล้ว

ให้ดียิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดำเนินการใหม่ท่ีเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ ในป�ต่อไป 
 

จากการนำวงจรคุณภาพมาปรับประยุกต์ใช้เป�นกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู ้เชิงรุก                       

ซ่ึงสามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 5 ข้ันตอน ดังภาพต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDCA 

PLAN    วางแผน 

DO    ดำเนินการ 

Check  ประเมินผล 

Action ปรับปรุง/พัฒนา 
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ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษา 

 

จากภาพ เป�นการเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา 5 ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนได้มีการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป�นการนิเทศที่ส่งเสริมให้ครูเป�นผู้อำนวยการการเรียนรู้

และคอยแนะนำการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเตรียมการนิเทศ 

1.1 ทบทวนความรู้เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

1.2 สำรวจข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศ สภาพป�ญหาและความต้องการจำเป�นในการนิเทศ 

โดยอาจเป�นป�ญหาและความต้องการเฉพาะของสถานศึกษา ป�ญหาเก่ียวกับผู้เรียน ข้อมูลหรือป�ญหาเก่ียวกับครู

ผู้รับการนิเทศ เช่น ข้อมูลบริบทโรงเรียน บริบทของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจของครูเกี่ยวกับการจัดทำแผน

จัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ รายวิชาที่ทำการนิเทศ การวิเคราะห์

มาตรฐาน และตัวชี้วัด การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรยีนรู้ 

ลักษณะและวิธีการสอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน การใช้ตำราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการ

สอน การรายงานผลการเรียน การสอนซ่อมเสริม วิธีและการใช้เครื่องมือประเมินผลการนิเทศ โดยผู้นิเทศต้อง

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แยกแยะป�ญหา พร้อมท้ังจัดลำดับความสำคัญและแนวทางแก้ไขเพ่ือนำมาใช้ใน

การนิเทศ  

   1.3 สร้างความเข้าใจ โดยอธิบายถึงความสำคัญและความจำเป�นของการจัดการเรียนรู้เชงิรุก 

(Active Learning) ให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจ และตระหนักถึงการดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งจะ

ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากกว่า และนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive 

Learning เพราะกระบวนการเรียนรู ้เช ิงรุก สอดคล้องกับการทำงานของสมองที ่เกี ่ยวข้องกับความจำ                     

โดยสามารถเก็บและจำสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ครูผู้สอน สิ่งแวดล้อม การ

เรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง   จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผล

การเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณ    ที่มากกว่า ผู ้นิเทศต้องสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับครูด้วยการ 

Coaching, Mentoring และ Supporting หรือเทคนิคอื่น ๆ ที่เหมาะสม ผู้นิเทศควรเป�นผู้ชี้แนะอย่างใกล้ชิด 

เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) ดังนี้ 
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หัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งเน้นท่ีกระบวนการจัดกิจกรรม และผล

ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดใน

ระดับสูง (higher-order thinking) ไม่เพียงแต่ฟ�ง แต่ผู้เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถามคำถาม อภิปรายร่วมกัน 

และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความรู้เดิม และความต้องการของผู้เรียนเป�นสำคัญ ซึ่งเป�นการส่งเสริม

ทักษะพ้ืนฐานท่ีสำคัญของผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ การพูด-

การฟ�ง (talking and listening) การเขียน (writing) การอ่าน (reading) และการสะท้อนคิด (reflection) 

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.4 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้รับการนิเทศ โดยการนัดหมายกับผู้รับการนิเทศ

ร่วมกันวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศล่วงหน้า ก่อนที่จะดำเนินการนิเทศการสอนในชั้น

เรียนจริง (การสังเกตการสอน) การตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ในประเด็น ต่อไปนี้ 

1.4.1 องค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 

และการวัดและประเมินผล  

1.4.2 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกันระหว่าง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและ

ประเมินผล 
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1.4.3 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กับตัวชี้วัดสามารถวัดพฤติกรรมได้อย่างชัดเจน  

1.4.4 กิจกรรมการเรียนรู้นำไปสู่การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  

1.4.5 กิจกรรมการเรียนรู้เป�ดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติมากกว่าการ

บรรยาย หรือให้ความรู้ของผู้สอน  

1.4.6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  

1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม อภิปรายร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนนำไปสู่

การสร้างองค์ความรู้  

1.4.8 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  

1.4.9 เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการท่ีผู้สอนกำหนด 

1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามผลที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ

และผู้รับการนิเทศ พร้อมท้ังนัดหมายการนิเทศชั้นเรียน (การสังเกตการสอน) ในครั้งต่อไป 

2. การวางแผนการนิเทศ  

หลังจากวิเคราะห์สภาพป�ญหาความต้องการ และเตรียมข้อมูลเพียงพอสำหรับการนิเทศแล้วผู้นิเทศ

ควรวางแผนการนิเทศโดยการกำหนดจุดมุ่งหมาย กำหนดทางเลือก วางแผนและออกแบบการนิเทศ และจัดทำ

สื่อ เครื่องมือนิเทศ  

2.1 กำหนดจุดมุ ่งหมายของการนิเทศ หลักในการกำหนดจุดมุ ่งหมายของการนิเทศ คือ                  

เป�นการกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีความเป�นไปได้โดยพิจารณาจากความ

พร้อมของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ กิจกรรมและวิธีการนิเทศ ทรัพยากรที่ใช้ในการนิเทศ และสอดคล้องกับ

ป�ญหา เนื้อเรื่องหรือประเด็นในการนิเทศ  

2.2 กำหนดทางเลือก และออกแบบการนิเทศ เพื่อให้การนิเทศบรรุเป้าหมาย จึงควรมีการ

กำหนดรูปแบบ วิธีการนิเทศ ให้เหมาะสมเพ่ือดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ โดยอาจใช้วิธีการนิเทศวิธีใดวิธีหนึ่ง 

หรือใช้หลายวิธีก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความถนัดของผู้นิเทศ และความพร้อมของผู้รับการนิเทศ                  

ผู ้นิเทศต้องศึกษาข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ และเลือกวิธีการที ่มีความเป�นไปได้สูงสุด                       

มาออกแบบการนิเทศเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้ การระบุทางเลือกคือการหาทางแก้ป�ญหาหรือหาวิธีการพัฒนา

ให้ดียิ่งขึ้น ผู้นิเทศจึงต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้ทางเลือกในการนิเทศท่ีดีที่สุด เพื่อช่วยในการแก้ป�ญหาหรือ

พัฒนาผู้รับการนิเทศ  

การกำหนดทางเลือก หรือวิธีการนิเทศที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ

นิเทศ มีการวางแผนด้วยการประชุมเตรียมการนิเทศ สร้างคณะนิเทศเป�นทีมงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ

ร่วมกันกำหนดประเด็น เนื้อหาที่จะนิเทศ กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ กำหนดวิธีการและกิจกรรมในการ
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นิเทศการศึกษาที่เหมาะสม เช่น Platform Online Face to Face การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้          

การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การชี้แนะและการเป�นพี่เลี้ยง 

Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ 

Clip Video การ Conference การใช ้  Video Line YouTube Facebook Live Zoom Meeting การใช้

นวัตกรรม Online รูปแบบต่างๆ เป�นต้น ทั้งนี้ อาจใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  

การออกแบบแผนการนิเทศ เป�นขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการนิเทศ กำหนดวันเวลา 

หัวข้อ ประเด็นที่จะนิเทศ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือเฉพาะ

ประเด็นที่ต้องการนิเทศ หรือแผนนิเทศรายโรงเรียน โดยอาจมีองค์ประกอบ วันที่นิเทศ โรงเรียนครูผู้รับการ

นิเทศ ประเด็นหรือหัวข้อการนิเทศ กิจกรรม วิธีการ เทคนิค กระบวนการนิเทศที่ใช้ สื่อและเครื่องมือนิเทศ 

ฯลฯ  

2.3 จัดทำสื่อและเครื่องมือนิเทศ สื่อและเครื่องมือสำหรับใช้ในการนิเทศ มีความสำคัญอย่าง

ยิ่งต่อการปฏิบัติงาน ช่วยส่งเสริมในการถ่ายทอดสาระของการนิเทศให้ตรงกันระหว่างผู้นิเทศ (ศึกษานิเทศก์) 

และผู้รับการนิเทศ (ครูผู้สอน) ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนิเทศในแต่ละครั้ง โดยอาจเป�นสื่อเพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ และเป�นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

คุณภาพ     การนิเทศ สิ่งท่ีต้องตระหนักในการสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ได้แก่ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

เก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการได้จริง และสรุปรายงานผลตามประเด็นที่ต้องได้ เครื่องมือที่จำเป�นต้องใช้ในการ

นิเทศทุกครั้ง คือ แบบบันทึกการนิเทศ ซึ่งผู้นิเทศจะใช้เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนิเทศในแต่ละครั้ง 

(คล้ายกับการบันทึกหลังการสอนของครูในแผนจัดการเรียนรู้) อาจจัดทำเป�นแบบบันทึกสั้น ๆ หรือจัดทำแบบ

บันทึกข้อมูลภาคสนาม (field note) ของผู้นิเทศ หรือแบบฟอร์มท่ีกำหนดร่วมกันของคณะนิเทศ เพ่ือนำข้อมูล

ไปใช้ในการการรายงานผล 

2.4 กำหนดปฏิทินการนิเทศ และการกำหนดระยะเวลา ผู ้น ิเทศรวบรวมสารสนเทศ                        

ที่เกี่ยวข้องและกำหนดปฏิทินการนิเทศโดยก าหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ให้ชัดเจน               

อาจกำหนดว่าจะดำเนินการนิเทศเป�นรายภาคเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ

มีโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาเรื่องที่ได้รับการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการ

นิเทศครั้งก่อน 

2.5 ประสานการนิเทศ จัดทำหนังสือราชการ เพื่อแจ้งปฏิทินการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศและ

ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า การประสานงานระหว่างผู้นิเทศกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับการนิเทศ เพื่อให้

เตรียมความพร้อมรับการนิเทศตามกำหนดการนิเทศในแต่ละครั้ง 
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3. การดำเนินการนิเทศ  

เป�นขั้นตอนที่ผู้นิเทศเข้าพบผู้รับการนิเทศ ผ่านกิจกรรมการนิเทศ โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการที่ผู้นิเทศ

นำมาใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซ่ึงผู้นิเทศ

สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับการนิเทศ

และผู้เรียน ดังนั้น ผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ รูปแบบหรือ วิธีการนิเทศ

อย่างชัดเจนก่อนการนิเทศ และดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

3.1 ชี้แจงขั้นตอนการนิเทศ ทำความเข้าใจถึงสิ ่งที่จะนิเทศว่า มีขั ้นตอนการดำเนินการ

อย่างไร และจะมีวิธีการทำให้การนิเทศครั้งนี้มีคุณภาพสูงสุด ต่อผู้บริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของ

โรงเรียน/หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี

หัวหน้างานวิชาการ/ครูผู้นิเทศ/หัวหน้าสายชั้น และผู้รับการนิเทศอ่ืน ๆ  

3.2 การสังเกตช้ันเรียน การสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน โดยผู้นิเทศใช้ทักษะ การสังเกต 

การฟ�ง จับประเด็น พิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรม การใช้สื่อ การใช้คำถาม ตลอดจนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ระหว่างครูกับผู้เรียน การสังเกตชั้นเรียนผู้นิเทศต้องใช้เทคนิควิธีการหลากหลาย เช่น เทคนิคการสอน

แนะ (Coaching Techniques) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การนิเทศตามสถานการณ์ การนิเทศแบบชี้แนะ

สะท้อนคิดและเป�นพี่เลี้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) การนิเทศแบบสนทนากลุ่ม เป�นต้น ซ่ึง

ขณะที่สังเกตการสอน ผู ้นิเทศควรบันทึกข้อค้นพบอย่างละเอียด หรือใช้วิธีการบันทึกวิดิโอ เพื ่อนำมา

ประกอบการสะท้อนผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายหลังจากการดำเนินการสังเกตเสร็จสิ้น 

3.3 การสะท้อนผลการนิเทศช้ันเรียน เป�นกิจกรรมการนิเทศท่ีผู้นิเทศต้องใช้ทักษะการพูดคุย

ตั้งคำถาม ให้ผู้รับการนิเทศทบทวน พิจารณาไตร่ตรองการจัดการเรียนรู้ของตนเอง คำถามที่ดีควรเป�นคำถาม

ปลายเป�ด (Open Question) ให้ผู้ถูกถามได้แสดงความคิดเห็น เช่น การถามว่าการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้

บรรลุจุดประสงค์หรือไม่อย่างไร ในการสอนครั้งนี้คิดว่า ควรแก้ไขอย่างไรบ้าง คำถามนี้จะสามารถดึงความ

คิดเห็นของผู้รับการนิเทศออกมา เป�นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศควรให้

ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่วนผู้รับการนิเทศควรนำข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ หากจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนหลายกลุ่ม ควรนำแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกัน สำหรับกรณีท่ีผู้รับการ

นิเทศมีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มเดียว ให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับเป�นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 
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4. การประเมินผลการนิเทศ 

เป�นขั ้นตอนที่ผู ้นิเทศประเมินผลการนิเทศว่าเป�นอย่างไร มีป�ญหาหรืออุปสรรคที ่ทำให้           

การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ ควรปรับปรงุ แก้ไขอยา่งไร โดยผลจากการนิเทศประกอบด้วยผลการ

ตรวจสอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ พิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู้ และผลการตรวจสอบการ            

จัดกระบวนการเรียนรู้ พิจารณาจากการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจรรมในชั้นเรียน ผู้นิเทศและผู้รับ

การนิเทศควรร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้ หาจุดเด่นเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจผู้รับการนิเทศ หาจุดที่ควร

พัฒนาเพ่ือวางแผนในการปรับปรุงในครั้งต่อไป  

5. การสรุป รายงานผล ปรับปรุง และพัฒนา 

เป�นกิจกรรมที่ผู ้นิเทศนำข้อมูลที ่เป�นผลจากการนิเทศมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ

รายงานผลการนิเทศ ของผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป�น

รายบุคคลอย่างเป�นระบบ พร้อมท้ังเสนอประเด็นป�ญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงความพึงพอใจในการ

ในการนิเทศ     เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับไว้เป�นประโยชน์ในการนิเทศครั้งต่อไป ท้ังนี้รูปแบบการสรุปและ

รายงานขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำผลของการนิเทศไปใช้ เช่น ในลักษณะของบทคัดย่อ รูปแบบงานวิจัย 

หรือ จัดทำเป�นสารสนเทศ เป�นต้น 

 เครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

     เครื่องมือนิเทศการศึกษา 

  สื ่อและเครื ่องมือ (Tools and Media) มีความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาอย่างมาก           

เป�นองค์ประกอบหลักของการนิเทศ เป�นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของการนิเทศให้ตรงกันระหว่างผู้นเิทศ 

และผู้รับการนิเทศ ช่วยเก็บรายละเอียดที่ผู ้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ สามารถเก็บข้อมูลมา

เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น เพื่อเป�นแนวทางในการพัฒนา และสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้รับ

การนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการนิเทศ ช่วยให้การนิเทศ ติดตามการบริหารโรงเรียน และ

การจัดการเรียนการสอน ดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได้ให้แนวคิดหลักในการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการนิเทศการศึกษา และ

ข้อเสนอแนะการนำไปใช้เพ่ือพัฒนานวัตกรรมของผู้นิเทศ ดังนี้ 
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แนวคิดหลักการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

1. งานนิเทศการศึกษาเป�นงานพฒันาวิชาชีพ มุ่งพัฒนาให้ครูทุกคนสามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือ

ทำเอง พัฒนาใหดีขึ้นเองได้อยู่เสมอ การให้ผู้นิเทศมีภาพงานตลอดแนวของการสร้างนวัตกรรมพัฒนาครูก็

เพ่ือให้ผู้นิเทศเป�นนักพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างแท้จริง 

2. การสร้างนวัตกรรมพัฒนาครูควรมีแนวคิดหลัก ดังนี้ 

1) มุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพ้ืนฐานให้ครูเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยเชื่อว่าผู้เรียน

ทุกคนเรียนรู้ได้ พัฒนาได้และคำนึงผลท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเรียนแป�นสำคัญ 

2) เสนอแนะวิธีการที่ผู้นิเทศสามารถจะส่งเสริมช่วยเหลือครูดีแสดงพฤติกรรมสำคัญที่ส่งผล

ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรอบด้าน 

3) พัฒนารูปแบบการประเมินให้เป�นแบบการประเมินตนเองและการประเมินอย่างสร้างสรรค์ 

3. การพัฒนาวิชาชีพของผู้นิเทศจำเป�นตองฝ�กให้ศึกษานิเทศก์ นำนวัตกรรมไปทดลองใช้ในการนิเทศ

กับครูให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของครูได้อย่างแท้จริง ผู้นิเทศสามารถดัดแปลง พัฒนาจนสามารถ

สร้างนวัตกรรมของตนเอง เพ่ือพัฒนาครูในความรับผิดชอบได้อยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการใช้นวัตกรรมการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

1.การพัฒนาตนเพื่อพัฒนางาน เกิดจากการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานในภาวะปกติด้วยตนเอง 

ประเมินตนเอง ปรับปรุงงานและพัฒนาให้ผลงานมีคุณภาพสูงข้ึนอยูเสมอด้วยตนเอง 

2. รูปแบบกระบวนการพัฒนางาน เป�นรูปแบบกระบวนการท างานโดยผู้นิเทศนำนวัตกรรม ไปใช้

พัฒนาครูในภาวะงานปกติของผู้นิเทศ ให้เป�นนวัตกรรมที่ชวยเหลือและส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงพฤติกรรม

สำคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้รอบด้านของนักเรียนอย่างแท้จริง 

3. นวัตกรรมการนิเทศเป�นกิจกรรมหรือวิธีการท่ีมีความหมายสำหรับผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มุ่งเน้น

ให้ท้ัง 2 ฝ่ายได้ประเมินตนเองเพ่ือไปพัฒนางานในภาวะปกติของแต่ละฝ่ายในอนาคตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพ่ือพัฒนาเป�นชุดนวัตกรรมของผู้นิเทศ  

เมื่อศึกษานิเทศก์นำสื่อ เครื่องหรือนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับครูผู้รับการนิเทศ ควรมีการ

บันทึกผลการใช้ ประเมินผลการใช้ แล้วปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้นิเทศ ครูผู้รับ

การนิเทศ และบรรยากาศของการนิเทศ สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

เป๊นการพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้ในการปฏิบัติการนิเทศในภาวะปกติด้วย

ตนเอง โดยการนำนวัตกรรมไปใช้จริงกับผู้รับการนิเทศ มีการบันทึกผลการใช้ประเมินผลการใช้แล้วปรับปรุงพัฒนา

ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้รับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีข้ึน ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ี

กำหนด 
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ความหมายของส่ือและเครื่องมือการนิเทศการศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2554) ได้ให้ความหมายของสื่อและเครื่องมือการนิเทศ

การศึกษาไว้ ดังนี้ 

สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ ่งที่ช่วยในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา เพื่อแก้ไขป�ญหาและ

พิจารณาการทำงานของครู เช่น บทเรียนด้วยตนเอง สไลด์ วิดีโอเทป วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เป�นต้น 

เครื่องมือนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งท่ีผู้นิเทศใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู

เพื่อให้ผู้นิเทศได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของครู ที่มาของป�ญหา ความต้องการ และวางแผนแก้ป�ญหาได้

ถูกต้อง เครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมินค่า แบบ

สังเกตพฤติกรรม เป�นต้น 

ประโยชน์ของส่ือและเครื่องมือการนิเทศ 

1. สื ่อ เครื ่องมือนิเทศช่วยทำให้การนิเทศบรรลุว ัตถุประสงค์ของการนิเทศ สะดวก รวดเร็ว 

ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เช่น การนิเทศโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที ่ 21 ร ูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การนิเทศผ่านระบบ 

Conference การใช้ Video call Line YouTube Facebook Live เป�นต้น 

2. สื่อ เครื่องมือนิเทศใช้ประโยชน์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ป�ญหา พัฒนาตรวจสอบ 

ติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลของการด าเนินงานและการนิเทศ จึงควรเป�นเครื่องมือที่มีคุณภาพ 

ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นป�ญหาความต้องการ และเป�นประโยชน์ในการแก้ป�ญหา ปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อาจจำแนกได้  

1. สื่อและเครื่องมือในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การนิเทศในชั้นเรียน /     

การสังเกตการสอน 

2. สื่อและเครื่องมือตรวจสอบ ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา / การจัดกิจกรรมการเรียน    

การสอน/ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ  

3. สื่อ เครื่องมือการนิทศทางไกล ซ่ีงผู้นิเทศสามารถเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆ แพลตฟอร์ม

หรือแอพพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้เป�นสื่อ เครื่องมือในการปฏิบัติงานนิเทศ เช่น Google Apps forEducation 

Microsoft Teams Facebook Line รวมถึงโปรแกรมการสื ่อสารออนไลน์ที ่ใช้ในการประชุมทางไกล เช่น 

Microsoft Teem Google Meet โปรแกรม Zoom เป�นต้น  
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เครื่องมือนิเทศการศึกษาทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์ 

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกใน

สถานศึกษา ผู้นิเทศสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์             

ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนทางไกล ที่มีการเสนอแนะให้จัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ On-site (การจัดการ

เรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน) On-air (การจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทาง

หลัก    โดยส่งสัญญาณครูผู้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล) On-demand (การจัดการเรียนการสอน

ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกต่าง ๆ เรียนผ่านเว็บไซต์ DLTV / DLIT / OBEC Content Center) On-Line (การจัดการ

เรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์Video Conference 

Google Meet Microsoft Team หรือ Zoom Meeting) และ On-hand (การจัดการเรียนการสอนโดยจัดส่ง

เอกสารให้เรียนที่บ้านสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเรียนทางไกล

รูปแบบอ่ืน ๆ    ในการนิเทศการศึกษาผู้นิเทศสามารถเลือกใช้สื่อ เครื่องมือในการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศ

ออนไลน์ผ ่าน     แอฟพลิเคชัน หรือโปรแกรมสำเร ็จร ูปออนไลน์ เช ่น LINE ZOOM Meeting Skype 

Microsoft Teem Google Meet ฯลฯ โดยมีรายละเอียดเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. LINE เป�นแอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมพูดคุย (แชท/Chat) ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ังในโทรศัพท์มือถือ

ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้

สามารถนำมาใช้ในนิเทศรายบุคคล การนิเทศโดยการประชุมกลุ่มย่อยตั้งค่าคุยกันเป�นกลุ่มแชท ส่งรูป ส่ง

ไอคอน            ส่ง Sticker ส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

2. ZOOM Meeting เป�นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อการติดต่อสื่อสารแบบวิดีโอคอลและแชท หรือ

ประชุมทางไกล รวมถึงการแชร์ไฟล์ต่าง ๆ บริการเครือข่ายการประชุมผ่านคลาวด์ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้

หลายร้อยคนพร้อมกัน อาทิ ผู้ที่ทำงานจากบ้าน (Work From Home) หรือนักเรียนที่เรียนจากบ้าน (Learn 

From Home) หรือครูสอนออนไลน์ (Online Teaching) หรือการนิเทศโดยประชุมแบบกลุ่มย่อย 

3.  Skype คือ โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความ พร้อมเสียง และ

ภาพจากกล้อง Webcam โดยจะเป�นการสื่อสารกันแบบ Real Time ลกัษณะจะคล้ายกับการ วีดีโอคอลตามแอป

พลิเคชันต่างๆ  แต่จะมีข้อดีกว่าในเรื่องของคุณภาพของภาพ และเสียง ซึ่ง Skype จะให้สัญญาณที่คมชัดกว่า

อย่างเห็นได้ชัดและนอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์แล้วป�จจุบันโปรแกรม Skype ยังสามารถใช้งานได้บน

สมาร์ทโฟนด้วย ใช้งานได้ในหลาย 

4. Microsoft Teams (เรียกสั้น ๆ ว่า Teams) คือ เครื่องมือ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป�นสื่อกลางใน

การทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตาม ข่าวสาร การ
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ติดตามงานหรือโครงการต่างๆ เป�นต้น โดยเป�นเหมือนศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ ในตัวระบบ 

Office 365 รองรับการประชุมพร้อมกันได้สูงสุด 250 คน (for Education) และไม่จำกัดเวลาในการประชุม

รองรับระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Desktop 

5. Google Meet คือ แอปพลิเคชั ่นส าหรับการประชุมทางวิดีโอที ่ใช้ง่าย จาก Google ใช้เป�น

เครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมด้วยวิดีโอ ท่ีมีความละเอียดสูง รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 

คนต่อ 1 ห้อง เข้าถึงได้ง่ายด้วยเว็บบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถแชร์ลิงก์ให้ทุกคนเข้าร่วมประชุม

ได้ง่าย รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android รวมถึงสามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ 

ไฟล์ และข้อความต่าง ๆ ได้ 

 

 
นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีหลักในการนิเทศ เพื่อแนะนำช่วยเหลือให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป�นการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งอาจใช้รูปแบบการนิเทศการสอนในชั้นเรียน เพื่อให้เห็นกระบวนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครูและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชา การนิเทศอาจเริ่มจากการตรวจสอบแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีจะใช้สอน ทำความเข้าใจกับครูผู้สอน ทำการสังเกตการสอน การสรุปผลการสังเกตการสอนและ

ให้ข้อมูลย้อนกลับต่อครูผู้สอน 
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เครื่องมือท่ีใช้ 

  1. แบบสำรวจความต้องการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 

  2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สถานศึกษา หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและชุมชน 

  3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  3. หลักการสร้างเครือข่าย 

  4. หลักการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเครือข่าย 

 

 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้อย 

นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายดูแล

รับผิดชอบ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด อำเภอภาชี 

จำนวน 2 กลุ่มโรงเรียน จำนวนท้ังสิ้น 17 โรงเรียน ดังนี้ 

 

 

ท่ี 

 

อำเภอ 

 

กลุ่มโรงเรียน 

 

โรงเรียน 

1 ภาชี กลุ่มภาชีสราญรมย์ 1. โรงเรียนวัดเจริญธรรม 

2 วัดโคกสังข์"ประชานุกูล" 

3. โรงเรียนวัดโคกกรวด 

4. บ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 

5. โรงเรียนวัดมาบโพธิ ์

6. โรงเรียนวัดผดุงธรรม 

7. โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 

8. โรงเรียนวัดหนองนาง 

9. โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 
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2 ภาชี กลุ่มภาชีระพีพัฒน์ 1. โรงเรียนวัดหนองเป้า 

2. โรงเรียนวัดอุทการาม 

3. วัดหนองบัว 

4. โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 

5. โรงเรียนวัดภาช ี 

6. โรงเรียนวัดนาอุ่น 

7. โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 

8. โรงเรียนวัดพระแก้วโสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 

2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ขอบเขตของงาน 

  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวังน้อย 

จำนวน 2 กลุ่ม โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มภาชีสราญรมย์ กลุ่มภาชีรพีพัฒน์ รวมทั้งสิ้น 17 โรงเรียน เป�นงานที่มุ่ง

ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ

แบบกัลยาณมิตร ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการ

พัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1. ศึกษานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

  2. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในกลุ่ม

โรงเรียนท่ีรับผิดชอบท้ัง 2 กลุ่ม โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มภาชีสราญรมย์ กลุ่มภาชีรพีพัฒน์ 

   2.1 จัดทำปฏิทินการนิเทศเพ่ือขออนุญาตปฏิบัติการนิเทศ 

   2.2 จัดทำเครื่องมือการนิเทศ 

   2.3 ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่องมือท่ีกำหนด 

   2.4 สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
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  3. เมื่อสิ้นภาคเรียนจัดให้มีการสรุปผลการดำเนินการนิเทศ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  

ของกลุ่มโรงเรียน เพ่ือนำผลการนิเทศไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

เครื่องมือท่ีใช้ 

  1. แบบสำรวจสภาพป�ญหาและความต้องการเก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษา 

  2. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

  3. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

  3. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 

  4. การจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 

Flow Chart การปฏิบัตงิาน 

 

 

ศึกษานโยบาย จุดเนน และเปาหมายของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
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 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของสถานศึกษาใน

สังกัดให้มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูให้จัดประสบการเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนได้

อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

4. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน

ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ขอบเขตของงาน 

  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป�นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ การจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้บรรลุตามเป้าหมายและได้มาตรฐานการศึกษา 

รวมถึงส่งสริม  สนับสนุนในสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามความพร้อมของ

สถานศึกษา 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 1. ศึกษาสภาพป�ญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 2. วิเคราะห์ ตรวจสอบการดำเนินเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

 3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกัด 

 4. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและโรงเรียนในสังกัด 

 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนและเผยแพร่ผลงานการศึกษา  

 6. สรุปรายงานผล นำข้อมูลท่ีได้รับมากำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน

ต่อไป 
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 ส่งเสริม สนับสนุน โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล                      

และโรงเรียนส่ิงแวดล้อมเพ่ือการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่อส่งเสริมให้ผู้บรหิารมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักการนโยบายการบริหารจัดการ

ให้โรงเป�นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และสร้างศักยภาพแก่ผู ้เรียน แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป�น

รูปธรรมและยั่งยืน 

ขอบเขตของงาน 

  สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนในหลักการบริหารครบทั้ง 4 ด้าน                  

อันประกอบไปด้วย หลักการบริหารงานวิชาการ  หลักการบริหารงานบุคคล หลักการบริหารงานงานการเงิน 

และหลักการบริหารงานท่ัวไป ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถภายใต้บรรยาการของ

ความร่วมมือ ท้ังผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน  

 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  1. ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการขับเคลื่อนโครงการ 

  2. สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ

ด้าน และสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนะเชิงบวกต่อการพัฒนาโรงเรียน 

  3. สร้างความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาโรงเรียนตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการ 

  4. สร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ ในทุกด้าน และประสบ

ความสำเร็จตามตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ 

  5. สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ภายใต้บรรยากาศของความ

ร่วมมือร่วมใจท้ังบุคลากรภายใน และภายนอกโรงเรียน 

  6. นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนในสังกัด 

  7. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในสงักัดประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนของ สพฐ. 

  8. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน กิจกรรมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนของ สพฐ. 

  9. สรุปและรายงานการดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่ีประสบผลสำเร็จ 
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