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บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ และมีความสามารถ    

ในการที ่จะปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงต่างๆ และการศึกษาเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์           
ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย และพัฒนาประเทศในทุกๆด้านทั้งในปัจจุบันและอนาคต  การจัดการศึกษา  
เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเป็นการศึกษาที่ทำให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคน
ได้รับการพฒันาอย่างเต็มท่ี ทำให้เป็นคนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพึ่งตนเองและ
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง.2545) 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ้ที ่ตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 กำหนดให้มีการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการ   
ที่เน้นลงมือปฏิบัติ การสะท้อนความคิด ทบทวนไตร่ตรอง โดยเน้นการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะอาชีพ
ทักษะชีวิต และนำมาใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้จริง ปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นครูยุคใหม่ จัดการเรียน       
การสอนเพื ่อส่งเสริมผู ้เร ียนให้เกิดทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที ่ 21 ครูต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อ               
การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่และปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน         
ที่สำคัญ คือ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
กระตุ ้นให้ผู ้เร ียนเกิดกระบวนการคิดขั ้นสูง (Highter Order Thinking ด้วยการวิเคราะห์ ประเมินค่าและ
สร้างสรรค์ ไมไ่ด้เป็นแต่ผู้ฟัง ผู้เรียน ต้องอ่าน เขียน ตั้งคำถามและถามอภิปรายร่วมกันและลงมือปฏิบัติจริง 

แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกวัย ได้การได้รับการศึกษา   
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต ปรับตัว สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ โดยมีกิจกรรม
ปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ เป็นผู้มี
ความรู้ มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ เชื่อมโยงความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่ เป็นพลเมืองที่
ตื่นรู้ ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learing และครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนแบบ Active Learning 

กระบวนการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์เป็นผู ้น ิเทศ ต้องมีความรู้ มีทักษะ เทคนิคและวิธ ีการ            
ที่หลากหลาย เพ่ือให้ภารกิจการนิเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยเหลือครูผู้รับการนิเทศให้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงผู้สนับสนุนให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการ
จัดการเรียนการสอนแก่ครูผู ้รับการนิเทศอย่างต่อเนื ่อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตรงตามเป้าหมาย           
ที่กำหนดไว้ 
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การนิเทศเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้จากรูปแบบเดิม Passive 
Learning เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอน
การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รวมถึงต้องรู้จักข้อมูล
พ้ืนฐานของครูและผู้เรียนเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 

จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านประสิทธิภาพ ที่กำหนดให้มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติของโรงเรียนในสังกัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคะแนน
ร้อยละเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนของครู อีกทั้งก ารนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษายังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างมาก เช่น อัตรากำลังของผู้นิเทศ  ผู้นิเทศขาดความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศ ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง มีภาระงานมาก ขาดแรงจูงใจและ
สนับสนุน เป็นต้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้ออกแบบรูปแบบเพื่อการนิเทศการจัดการศึกษา RUAMJAI 
AYA1 Model Supervisory Process เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการนิเทศเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูให้เป็นครู
ในยุคใหม่ เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ และเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 2. เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

 3. เพื ่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของ
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 4. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

 6. เพ่ือให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย 

 7. เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ื อพัฒนาหลักสูตร การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งในระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
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เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 ครูทุกคนและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ได้รับการนิเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน     
โดยใช้ RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process 

 เชิงคุณภาพ 

 RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถใช้
ในการนิเทศและพัฒนาครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กรอบแนวคิดในการพัฒนา 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนาครั้งนี้ ได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ แนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพที่ครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง กระบวนการนิเทศการศึกษา
แบบ PAOR กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE และกระบวนการนิเทศของ Harris กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงแนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพที่ครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมม่ิง 
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ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PAOR 
 

 

 

ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE 
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 จากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพที่        
ครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง (Edward Deming,1950) กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PAOR 
ของ Kemmis & McTaggart  กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท์ (2530) และ
กระบวนการนิเทศของ Harris (1985)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้นำมาสังเคราะห์เป็น AYA1 Model Supervisory Process 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  (Actual and Need) 
2. การสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกัน (Inform and Plan together)   
3. การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ (Design and Create) 
4. การปฏิบัติการนิเทศและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  
   (Usually Supervision and Encouragement) 
5. การประเมินผล รายงานผล และเผยแพร่ผลการนิเทศ (Evaluate and Reflect Excellent) 
6. การพัฒนาให้ยั่งยืน (Sustainable Development) 

 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcer) และนิเทศแบบให้คำ
ชี้แนะ (Coaching) เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เอกสารแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เอกสารศาสตร์และศิลป์การนิเทศการศึกษา เอกสารแนวทางการนิเทศบูรณาการ และประสบการณ์
ปฏิบัติงานนิเทศของศึกษานิเทศก์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นประเด็นย่อย ผ่านการระดมความคิดและสรุปร่วมกัน
เป็นหัวใจการปฏิบัติงานของการนิเทศการเรียนการสอน เรียกว่า “การนิเทศร่วมใจ” RUAMJAI สรุปได้ 7 ประการ 
ได้แก่ 

 R  : Reflection Thinking ร้อยรัดความรู้/สะท้อนความคิด 
U  : Unity    มีความสามัคคี ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา 
A  : Academic   มีความเป็นนักวิชาการ 
M  : Making   มีความแข็งขันทำหน้าที่ 
J : Joining   มีส่วนร่วม พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และชื่นชมยินดี 
A : Attitude  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร 
I : Improvement  มีการพัฒนาตนเอง กระบวนการ วิธีการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

 สรุปภาพรวมกรอบแนวคิดการพัฒนาการนิเทศการศึกษาด้วย RUAMJAI AYA1 Model Supervisory 
Process เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน จากการระดม
ความคิดจากการประชุมวางแผนการนิเทศของศึกษานิเทศก์ นำมาเชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกับวงจรเชิงระบบ 
ยกร่างเป็น RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งเน้นสู่การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู ้สอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่นักเรียน ครู 
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังแผนภาพ 
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RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
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คำจำกัดความ 
 การนิเทศการจัดการศึกษา หมายถึง การช่วยเหลือ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมถึงการศึกษา ค้นคว้า 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ 
 การติดตามการจัดการศึกษา หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน รวมทั้ง
ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือจะหาแนวทางแก้ไข โดยยึดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
 การประเมินผลการจัดการศึกษา หมายถึง การตีค่าผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ว่าอยู่ในระดับใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
  การส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้  หมายถึง การจัดกิจกรรม 
รูปแบบ แนวทาง เทคนิค วิธีการ ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบแนวทางในการดำเนินงาน การสร้าง 
จัดหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษาและครู ในการพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่เป็นการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 ระบบการนิเทศ หมายถึง นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการให้คำแนะนำ ชี้แนะ ส่งเสริม อบรม พัฒนา สร้าง
เสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้รับการนิเทศทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอนและการพัฒนา
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ วิธีสอน กิจกรรมที่ครูผู้สอนจัดให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะ สามารถนำไปปฏิบัติ
หรือใช้ประโยชน์ได้ 
 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชน หมายถึง การจัดระบบการนิเทศที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของบุคคลและหน่วยงาน ทั้ง
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
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ขอบข่ายภาระกิจที่ได้รบัมอบหมาย 

นางพันทิพย์ ผาก่ำ ตำแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 2. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 กลุ่มโรงเรียน 
ได้แก่ กลุ่มวังชลสินธุ์ กลุ่มมหาจุฬา และกลุ่มวังคชสาร อำเภอวังน้อย รวมทั้งสิ้นจำนวน 27 โรงเรียน 
 3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราห์ วิจัย เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา เพื่อการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 ให้สถานศึกษานำไปพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 4. จัดทำแผนนิเทศ พัฒนาเครื่องมือการนิเทศการศึกษาและปฏิทินการนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลการนิเทศของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานทุกระดับและสถานศึกษาในสังกัดทราบ 

 5. ส่งเสริมพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศการสอนและส่งเสริมเครือข่ายการนิเทศการศึกษา
และกิจกรรมการนิเทศแนวใหม่ 
 6. รายงานผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ประกอบด้วย รวบรวม ประมวล วิเคราะห์
ข้อมูลจากเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา และจัดทำสรุปและรายงาน
ผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

 7. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 8. งานส่งเสริม พัฒนา ให้บริการและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและเลื่อนวิทยฐานะในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 9. งานนโยบายเกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาษาภาษาอังกฤษ 

 10. งานโครงการประชาคมอาเซียน 

 11. งานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 12. งานโครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 13. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

 14. โครงการคุณธรรม สพฐ. 
 15. โครงการครูพระสอนศีลธรรม 

 16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน งานด้านการศึกษามีความเจริญก้าวหน้ามากมายมีการ

เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน เช่น การปรับเปลี่ยนหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  แนวความคิดและ
แนวการจัดการเรียนการสอนใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัย 
แต่ยังพบว่า บุคลากรที่เก่ียวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ 
การดำเนินงานให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือ 
แนะนำ ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่
นิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำ ร่วมแก้ไขปัญหาทางการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพึ่งตนเอง
ได้ และนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น การนิเทศการศึกษาจึงมี
ความสำคัญ ที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศ
การศึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องการนิเทศและสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  
ศาสตร์และวิธีการทางการนิเทศการศึกษาจากเอกสารตำราที่เผยแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ให้นิยาม

หรือให้ความหมายการนิเทศ รวมถึงบทบาทหน้าที่ และการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาแตกต่างกันไปตาม
ช่วงเวลา ปัจจุบันเมื่อพูดถึงคำว่านิเทศ (Supervision) หมายรวมถึงการนิเทศการศึกษาและนิเทศการสอน ซึ่งมี
เป้าหมายหลักเดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษาและตัวบ่งชี้คุณภาพ คุณภาพที่สำคัญ คือ คุณภาพของนักเรียนหรือ
ประสิทธิผลการเรียนรู้ของนักเรียน ความหมายของคำว่า การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) จึงมี
ความหมายกว้างกว่าการนิเทศการสอน (Supervision of Instruction หรือ Instructional Supervision) เพราะ
ในการนิเทศการสอน คำว่า “การสอน” มีความหมายที่มุ ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยตรง      
การนิเทศการสอนจึงเป็นส่วนย่อย (Subset) ที่สำคัญส่วนหนึ่งของการนิเทศการศึกษา หมายความว่า การนิเทศ
การศึกษาต้องมีการนิเทศการสอนรวมอยู่ด้วย จึงจะทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการ
สอนโดยตรงได้ เนื่องจากทั้งการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนมีทฤษฎีแนวทางการปฏิบัติ หลักการ 
แนวคิด เดียวกัน (สน สุวรรณ, 2556) 

ในการนิเทศการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีแผนการดำเนินงานเป็นลำดับขั้นตอน 
ด้วยเหตุนี้การนิเทศการศึกษาจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูพัฒนาการ  จัดกิจกรรม      
การเรียนรู้และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อม  ในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
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2. ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
นักการศึกษาให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) ตามความเชื่อและ

แนวคิดที่สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการจัดการศึกษาในแต่ละยุค เช่นเดียวกับแนวคิดการนิเทศการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กูด (Good, 
1973) กล่าวว่าการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของฝ่ายการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้ทำ
หน้าที่นิเทศแนะนำครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอน ทำให้เกิดความเจริญงอกงามทางด้าน
วิชาชีพทางการศึกษา ช่วยพัฒนาครูช่วยเหลือและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา เนื้อหาและวิธีการสอ น 
ช่วยเหลือและปรับปรุงการประเมินผลการเรียน ส่วน Harris (แฮร์ริส, 1985) ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา 
หมายถึง การที่บุคลากร ในโรงเรียนได้กระทำกับบุคคลหรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือคงไว้หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการบรรลุเป้าหมายทางการสอนของโรงเรียน นักการศึกษาในประเทศ เช่น ชารี  
มณีศรี (2542) ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น การร่วมมือกัน
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องโดยใช้หลักประชาธิปไตย ในการนิเทศ วัชรา เล่าเรียนดี (2550) ให้ความหมายว่า การนิเทศ 
หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมกันระหว่างผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ 
เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย
เพื่อเป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2564) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา 
คือ กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ที่จะช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษา แนะนำให้
พัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2530) ที่สรุปประเด็น
สำคัญไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็น กระบวนการทำงานร่วมกันของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น 

สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ทักษะ เทคนิคและวิธีการแนะนำ ช่วยเหลือ
ของผู้นิเทศผ่านการมีส่วนร่วม การเคารพซึ่งกันและกันของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ   
จัดการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 

3. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
การกำหนดจุดมุ ่งหมายของการนิเทศการศึกษา จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนักการศึกษาหลายท่านได้น าเสนอไว้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ Glickmam and 
other (1990, 1995, 1997, 2001, 2010) ได้ก าหนดเป้าหมายของการนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental 
Supervision) เพ่ือการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน (Improved Student Learning) โดยผ่านการให้การนิเทศ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำคัญต่อไปนี้ คือ 

1. การให้ช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) 
2. การพัฒนากลุ่ม (Group Development) 
3. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) 
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4. การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development) 
5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
6. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่คำนึงถึงความแตกต่างกันในด้าน 

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

สงัด อุทรานันท์ (2530) ได้กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ว่า มีจุดมุ่งหมายสำคัญ 4 ประการ คือ  
1. เพ่ือพัฒนาคน เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ครูและ

บุคลากรเหล่านั้น ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
2. เพื ่อพัฒนางาน เป็นการพัฒนาที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู ่ที ่ผู้ เรียน ซึ ่งเป็นผลผลิตจากการ           

จัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3. เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ

และผู้ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นการทำงานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตรา 
4. เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งถือว่าขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บุคคลมีความตั้งใจ

ทำงาน หากการนิเทศไม่ได้ทำการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาย่อมประสบ
ผลสำเร็จได้ยาก 

วัชรา เล่าเรียนดี (2556) สรุปจุดมุ่งหมายการนิเทศไว้ว่า เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนางาน
ในวิชาชีพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาโดยรวมในท่ีสุด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีจุดมุ่งหมายการนิเทศการศึกษา คือ  
1. เพื่อให้โรงเรียน บุคลากร และนักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดในแต่ละระดับการศึกษา

และสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
2. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์  
3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารและจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน        

ต้นสังกัด โดยเป็นไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
4. เพื่อช่วยเหลือ ชี้แนะและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการจัดการจัดการ

เรียนรู้ การปฏิบัติงานและการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถคิดสร้างสรรค์งานหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และส่วนรวม 

5. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนและ
หน่วยงานต้นสังกัด 
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4. ความจำเป็นของการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจของศึกษานิเทศก์ ที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะใน

โลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับเปลี่ยนนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด เช่น การ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรที่มุ่งสู่สมรรถนะ และการปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน สถานศึกษาจึงมีความจำเปน็ที่
ต้องได้รับการนิเทศ ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความจำเป็นในการนิเทศการศึกษา ดังนี้ (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) 
  1. การปฏิรูปการศึกษา การปรับนโยบายของรัฐบาล มีการปฏิรูปการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การทำงาน
ของครูในสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านการศึกษาและเทคโนโลยีด้านดิจิทัล  
  2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม การนิเทศการศึกษาจะช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือ โรงเรียน
หรือสถานศกึษา  
  3. การเจริญก้าวหน้าของศาสตร์วิชาความรู้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ พัฒนาเพิ่มข้ึนโดยไม่หยุดยั้ง แนวคิด
ในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยทำให้ครูมีความรู้ทักษะ      
ที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
  4. การนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับว่าสามารถพัฒนางานได้การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จำเป็นต้องได้รับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษา จากผู้ชำนาญการ
โดยเฉพาะ จึงจะทำให้แก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วง  
  5. การจัดการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องมีการควบคุม ดูแลด้วย
ระบบการนิเทศการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

6. การนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาการทำงานของครู แม้ว่าครูจะได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ทำงานในสถานการณ์จริง  
  7. มีความจำเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องจากครู ต้องได้รับการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
  8. การพัฒนาครูให้ทันสมัย การนิเทศการศึกษามีความจำเป็นต่อการส่งเสริมให้ครูเป็นบุคคล แห่งการ
เรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิทยากร เทคโนโลยีที่มีอยู่เสมอ 

สำหรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เป็นการนิเทศเพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน   
การวัดและประเมินผล ทำให้ทราบว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่บรรลุผลตาม          
ที่กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร การนิเทศจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลดังนี้  

1) มีความจำเป็นที่จะให้บริการทางวิชาการแก่ครูที่มีอยู่เป็นจำนวนมากและมีความสามารถแตกต่างกัน 
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาผู้เรียน มีความยุ่งยากและซับซ้อน 
จึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนมาช่วยครูในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น เป็นการทำงานที่ร่วมมือ
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาให้มีคุณภาพของผู้เรียน  
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2) มีความจำเป็นต่อความเจริญงอกงามของผู้สอน เนื่องจากการนิเทศเป็นการช่วยเหลือผู้สอนให้ได้รับการ
ฝึกฝน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ต้องยอมรับว่าผู้สอนได้รับการฝึกฝน อบรม ศึกษา เล่าเรียนจนสำเร็จมากจาก
สถานศึกษาต่าง ๆ มาเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อได้ไปปฏิบัติการสอนในสถานการณ์จริงและกาลเวลาผ่านไป และ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการและแนวคิดใหม่ ๆ โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอนมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างมาก หากผู้สอนไดรับการนิเทศ ช่วยเหลือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จะสามารถพัฒนางานอาชีพ
ของตนเองได้เป็นอย่างดี เกิดความเจริญงอกงามในอาชีพครูได้  

3) มีความจำเป็นต่อการช่วยเหลือผู้สอนในการลดภาระการเตรียมการสอนได้ การนิเทศเป็นการชี้แนะ 
ช่วยเหลือ แนะนำแนวทางพัฒนาการสอนของครูให้ตรงกับประเด็นปัญหาของผู้เรียน ช่วยลดเวลาและภาระงาน
สอนได้เพราะการสอนมีวิธีการที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ตามภาวะนั้น ๆ  

4) มีความจำเป็นต่อการทำให้ผู ้สอนเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ ความเจริญก้าวหน้าของสังคมโลก 
วิทยาการและงานด้านการศึกษาและด้านอื่น ๆ เจริญรุดหน้าตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากงานวิจัยและข้อค้นพบในการ
ตั้งสมมติฐานต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อสรุป ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องมีผู้ให้ความช่วยเหลือครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ในเชิงวิชาการท่ีก้าวหน้าไปด้วยกัน  

5) มีความจำเป็นต่อภาวะผู้นำทางวิชาชีพในระบอบประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบหนึ่งของ
วิธีการทำงาน โดยใช้สติปัญญา (Intelligence) ผู้นำในการนิเทศการศึกษาต้องใช้สติปัญญา 

วิธีการทำงานที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังในการนำพาผู้สอนให้พัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน สร้างความเจริญงอกงาม 
ในวิชาชีพในภาพรวม เนื่องจากการศึกษาจะบรรลุความสำเร็จได้ ต้องอาศัยผู้สอนเป็นจำนวนมากและจะต้องรวม
พลังสร้างสรรค์ ซ ึ ่งการดำเนินการดังกล่าวจะบรรลุผลสำเร ็จได้ ต้องอาศัยการนิเทศการศึกษาเท่านั้น               
(สันติ บุญภิรมย์, 2552) 

5. กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
กิจกรรมที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การนิเทศให้บรรลุเป้าหมาย ผู้นิเทศสามารถ

เลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศนั้น ๆ เหมาะสมกับปัญหาความต้องการและความจำเป็นในการ
พัฒนาผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
  1. การให้คำปรึกษาแนะนำ หมายถึง การพบปะ ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานไปถึงจุดหมายปลายทางได้เป็นการพัฒนางานให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ วิธีการให้คำปรึกษาแนะนำ มี2 วิธี คือ 
   วิธีที่1 การให้คำปรึกษาแนะนำแบบไม่เป็นทางการ โดยใช้เวลาว่างพูดคุยกัน เช่น เวลาว่างช่วง
รับประทานอาหารกลางวัน เป็นต้น วิธีนี้ผู้นิเทศสามารถให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศได้หลายลักษณะ เช่น 
บอกวิธีแก้ปัญหาโดยตรง เสนอข้อมูลและโอกาสให้ผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ปัญหาเอง และแบบผสมผสานทั้งสอง
ลักษณะ 
   วิธ ีที ่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำแบบเป็นทางการ ใช้ขั ้นตอนของการนิเทศ แบบโคชชิ่ง 
(Coaching) เขียนเป็นสัญลักษณ์ คือ CQCD ย่อมาจากค าต่อไปนี้ C - Compliment (ชมเชย) Q - Question 
(สอบถาม) C - Correct (แก้ไข) และ D - Demonstrate (สาธิต) 
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 2. การศึกษาเอกสารทางวิชาการ หมายถึง การมอบหมายเอกสารให้ผู้รับการนิเทศไปศึกษาค้นคว้า แล้ว
นำความรู้มาถ่ายทอด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้ สร้างความเข้าใจด้วย
ตนเอง  

3. การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมผู้สนใจในเรื่องราวเดียวกัน โดยกำหนดให้สนทนาในเรื่อง
ที่กลุ่มสนใจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนแก่ผู้รับการนิเทศ 

4. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผู้นิเทศพบปะ สังเกตการทำงานของครู ในชั้นเรียนเพื่อสำรวจ
ความต้องการพัฒนางาน ศึกษาปัญหา ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ครู 
เพ่ือกระตุ้นให้ครูมีการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ 

5. การศึกษาดูงาน หมายถึง การจัดให้มีกิจกรรมพาผู้รับการนิเทศ ครูและบุคลากรของโรงเรียน ไปศึกษา 
เรียนรู้ ค้นคว้าและเพ่ิมพูนประสบการณ์ในสถานที่ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ได้พัฒนาตนและพัฒนางานให้
มีคุณภาพ โดยขั้นตอนการนิเทศแบบศึกษาดูงาน มีดังนี้ 
   5.1 เลือกสถานที่ศึกษาดูงาน ที่ตรงกับปัญหาและความต้องการพัฒนา 
   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน 

 5.3 วางแผน ประสานงาน กับสถานที่ท่ีจะไปศึกษาดูงาน 
   5.4 แจ้งให้หน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงานบรรยายสรุปให้ฟัง 
   5.5 ควรใช้เวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงาน เรียนรู้ เพ่ิมประสบการณ์ 

5.6 สรุปความรู้ แนวความคิดท่ีได้ และวางแผนปรับปรุงงานต่อไป 
  6. การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้ผู้นิเทศ ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ได้มาสังเกตพฤติกรรมการสอนในห้องเรียนของผู้รับการนิเทศในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  7. การประชุมนิเทศ หมายถึง การให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้รับการนิเทศ เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึน โดยผู้นิเทศ
ได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา แล้วมาแนะนำแก่ผู ้รับการนิเทศ หรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ศึกษาและหา
ข้อสรุปในการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
  8. การนิเทศแบบผู้ขายสินค้า หมายถึง การที่ผู้นิเทศ ชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศเห็นความสำคัญและความ
จำเป็นที่ต้องดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (กรองทอง 
จิรเดชากุล, 2550)  
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6. ทักษะและเทคนิคการนิเทศการศึกษา 
ทักษะการนิเทศการศึกษา 

  ทักษะที่สำคัญในการนิเทศการศึกษาควรจะมีทักษะ 3 ด้าน ที่ผสมกลมกลืนไป ได้แก่ ทักษะทางมนุษย์
(Human Skill) ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) และทักษะทางการจัดการ (Managerial Skill) มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill)  
  ทักษะทางมนุษย์ เป็นความสามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิผล และสร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมือระหว่างสมาชิก รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจผู้อื่น พัฒนางานกลุ่มและยอมรับความเปลี่ยนแปลง 
ลักษณะของผู้นิเทศการสอนที่มีทักษะทางมนุษย์ หรือมีมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจ เป็นความเข้าใจ
ถึงความรู้สึกของบุคคลอ่ืน เป็นการให้ความนับถือในความคิดของผู้อ่ืน การระมัดระวังตน การระวังความประพฤติ 
และคำพูดของตนเองที่จะไม่ทำร้ายผู้อ่ืน ให้ความสำคัญกับทุกคน มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน ชมเชยให้เกียรติในผลงาน
ของผู้อื่น มีอารมณ์ขันมองโลกในแง่ดี ต้อนรับผู้อื่นด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม มีคุณธรรม ไม่เอาเปรียบผู้อื ่น ปรับปรุง
บุคลิกภาพของตนเสมอ 

ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill) ที่นำมาใช้ในการนิเทศการศึกษา ได้แก่  
1) การให้ความสำคัญและตอบสนอง ต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล  
2) การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของแต่ละบุคคล  
3) เห็นความสำคัญ เห็นคุณค่าของแต่ละบุคคล  
4) มีการรับรู้ที่ชัดเจน  
5) สามารถสร้างความตระหนักและความผูกพันของครู ต่อเป้าหมายของสถานศึกษา 
6) ทักษะในการนำการอภิปราย การฟัง เพ่ือพัฒนางานได้อย่างราบรื่น  
7) การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 
8) การแก้ปัญหาและความขัดแย้ง  
9) การเป็นแบบอย่างที่ดีของครู 

ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill)  
  ทักษะทางด้านเทคนิค เป็นทักษะที่ผสมระหว่างการนำความรู้และความสามารถในการทำงาน ในหน้าที่ของ
ตน ในเรื่องการสอน หลักสูตร การวัดและประเมินผล ผู้นิเทศต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนใน
รายวิชาต่าง ๆ และต้องมีความช านาญในการสอนอย่างน้อย 1 วิชา ส่วนผู้นิเทศด้านทักษะอาชีพ ต้องมีความรู้ด้าน
งานวิชาชีพทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ และต้องมีทักษะและเทคนิคต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในกระบวนการนิเทศ ได้แก่  

1) การตั้งเกณฑ์ในการเลือกใช้วิธีสอนและสื่อการสอน  
2) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการสอน  
3) การสร้างและเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่ชัดเจน วัดได้ 
4) การนำงานวิจัยทางการศึกษามาใช้ในการนิเทศ 
5) การพัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลการสอน  
6) การสาธิตการสอนและการฝึกปฏิบัติการสอน  



16 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางพันทิพย์ ผาก่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 ทักษะทางการจัดการ (Managerial Skill)  
  ทักษะทางการจัดการ เป็นความสามารถของผู้นิเทศที่จะทำให้เกิดความร่วมมือของบุคคลในการทำงาน
ร่วมกัน การสร้างความก้าวหน้าและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเกิดผลผลิตและความสัมฤทธิ์ผลของ
งานตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ทักษะการจัดการของผู้นิเทศในบทบาทหน้าที่ผู้นิเทศ ได้แก่ ทักษะการวางแผน 
การจัดสายงาน การจัดองค์การ การควบคุม และการตัดสินใจ ทักษะทางการจัดการที่น ำมาใช้ในการนิเทศ
การศึกษา ได้แก่  

1) ความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน  
2) ประเมินค่าความต้องการของครูหรือผู้รับการนิเทศก่อนที่จะทำการนิเทศ 

  3) การเป็นผู้น าด้านการจัดการเรียนการสอน  
4) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนและการศึกษา  
5) การวางแผนงานอย่างมีระบบ  
6) ความสามารถในการมอบหมายงาน  
7) การรู้จักใช้เวลาที่เหมาะสม  
8) การจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง  
9) การลดความเครียดในการทำงาน  

(Mann, 1965) 

เทคนิคการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนนั้น ผู้นิเทศจำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิควิธีการ 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) 
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เทคนิคการสังเกตการสอน  
  การสังเกตการสอน เป็นกระบวนการนิเทศที่จัดให้บุคคลหนึ่งเป็นผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการจัดการเรียนรู้มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผู้รับการนิเทศ) โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง   
ผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) กับผู้ถูกสังเกต (ผู้รับการนิเทศ) ในการสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอน พฤติกรรมของผู้เรียน ประสิทธิภาพของบทเรียน การมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ปรับปรุงและพิจารณากำหนด ยุทธวิธีการสอนและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 
(ผู้รับการนิเทศ) ซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการสอนให้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญ       
ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การสังเกตการเรียนการสอนมีจุดประสงค์ ดังนี้ 
  1. เพื่อสังเกต รวบรวมพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ตามที่ก ำหนดไว้ 
เช่น เทคนิคหรือวิธีการสอนของครู การจัดการผู้เรียน ประโยชน์ของสื่อและอุปกรณ์ พฤติกรรมตอบสนองของ
ผู้เรียน และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

2. เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้สอนสนใจ และมีการ
อภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนา เช่น การปรับปรุงวิธีการสอน การปรับปรุง พฤติกรรมการบรรยาย   
การปรับปรุงกระบวนการสอน การใช้กิจกรรม สื่อ เครื่องมือหรือคำถาม หรือคำสั่งให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นต้น 
  3. เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะการสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือกำหนดวิธีการหรือเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนในครั้งต่อไป 

  ขั้นตอนการสังเกตการเรียนการสอน 
  การสังเกตการเรียนการสอน มีข้ันตอนโดยสรุป 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นก่อนการสังเกต (Pre-observation orientation session) คือ การที่ครูผู้สอน (ผู้รับการ
นิเทศ) และผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ร่วมวางแผน ประชุม อภิปรายและแสดงความเห็นในข้อตกลง ที่กำหนดไว้ ทำความ
เข้าใจเรื่องที่จะสอน จุดประสงค์ของการสังเกตการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องการสังเกตหรือลักษณะการจัดการเรียน
การสอน เทคนิคหรือวิธีการสอน ธรรมชาติของวิชา นักเรียน ห้องเรียน เป็นต้น รวมถึงการทำความเข้าใจหรือ
แก้ไขปัญหา ข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการสังเกต การที่ทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจในประเด็น
ต่าง ๆ อย่างละเอียดเท่าไร จะช่วยทำให้ปัญหาที่อาจจะเกิดในขั้นการสังเกตการเรียนการสอนลดน้อยลง ทั้งยัง
ส่งเสริมบรรยากาศการสังเกตการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างรายรื่น และเข้าใจตรงกัน รวมทั้งการอธิบาย สร้าง
ความเข้าใจแบบสังเกตและประเด็นสังเกต ผลการสังเกตเทียบกับแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
  ขั้นที ่2 ขั้นการสังเกต (The observation) คือ ขั้นตอนการที่ผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) อธิบาย จุดประสงค์การ
สังเกตการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้สอนหรือผู้ถูกสังเกต (ผู้รับการนิเทศ) ผู้สังเกตนั่งประจ ำที่ตามที่กำหนดและ     
ตกลงไว้ จากนั้นผู้ถูกสังเกตเริ่มปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนตามปกติ โดยผู้สังเกต เริ่มการสังเกตการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลลงในเครื่องมือที่เตรียมไว้ (เช่น แบบสังเกต ลักษณะการเรียนการ
สอนในประเด็นต่างๆ แบบันทึกรายการสอน เป็นต้น) ซึ่ง ผู้สังเกตต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในที่ประชุมกันอย่าง
เคร่งครัด อีกทั้ง ต้องแสดงถึงความเคารพและซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้ตกลงไว้ในที่ประชุม ความเป็นกัลยาณมิตรในการ
นิเทศอย่างแท้จริง 
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  ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการสังเกต (Post-observation) คือ การที่ทั้งผู้สังเกต(ผู้นิเทศ) และผู้ถูกสังเกต (ผู้รับ
การนิเทศ) อภิปราย ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมบันทึกไว้ในเครื่องมือสังเกต มาประกอบการ
อภิปราย ควรตระหนักและระลึกถึงจุดประสงค์ในการสังเกตในแต่ละครั้ง อีกทั้ง ผู้ถูกสังเกตต้องเตรียมอธิบายถึง
ความรู้สึกท่ีถูกสังเกตในขณะจัดการเรียนการสอน ที่ผ่านมา และควรระบุถึงจุดด้อยหรือข้อควรปรับปรุงในขณะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน แล้วนำประเด็นปัญหามาร่วมหาวิธีปรับปรุงแก้ไข ปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม 
เพื่อนำไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน ครั้งต่อไป นอกจากนี้ บรรยากาศในการประชุมอภิปรายหลังการ
สังเกต จะไม่ใช่การประเมินหรือตัดสินการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกต แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อใจ 
เคารพซึ่งกันและกัน และปรารถนาดีต่อกัน โดยการที่ผู้สังเกต (ผู้นิเทศ) ควรกล่าวแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ของผู้ถูกสังเกต 
(จุดดีของกิจกรรมการเรียนการสอน) จากนั้นกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตสำรวจดูว่ายังมีการสอนส่วนใดของตนเอง ที่ยัง
ไม่พอใจหรือยังมีปัญหาและมีความต้องการที่จะแก้ไขหรือพัฒนาประเด็นปัญหานั้นๆ ให้ดีขึ้น แล้วนำเสนอความ
คิดเห็นนั้นออกมา เพื่อให้ผู้สังเกตได้รับทราบแล้วพยายามค้นหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อพัฒนา เป็นข้อสรุปและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 

  วิธีสังเกตการสอน แบ่งได้2 วิธีคือ 
  1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) คือ การที่ผู้สังเกตทำตัวเป็นสมาชิกในห้องเรียน 
และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด แบ่งได้3 แบบ คือ 
   1) แบบมีส่วนร่วมสมบูรณ์ (Complete Participant) 

2) แบบมีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกต (Participant as Observation) 
   3) แบบไม่มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Observation as Participant) 

 2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non- Participant Observation) คือ การที่ผู้สังเกตทำการสังเกตโดย
ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน กล่าวคือ ไม่ได้ท าการสอนและไม่ได้เรียนเหมือนผู้เรียนแบ่งได้2 แบบ คือ 
   1) สังเกตโดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 

2) สังเกตโดยผู้ถูกสังเกตรู้ตัว 

สิ่งท่ีต้องสังเกตในขณะทำการสังเกตการสอน 
1. พฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

   2. การจัดการในชั้นเรียน เทคนิควิธีที่ครูสร้างบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชั้นเรียน ระหว่างครูกับนักเรียน และระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
  4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนของนักเรียน เช่น การถามและตอบคำถาม การพูดคุย

สนทนา การทำงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5. ความแตกต่างในด้านสถานที่สภาพแวดล้อมและฐานะทางเศรษฐกิจของนักเรียน 
   6. ความแตกต่างของบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว 
   7. ความแตกต่างด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล เวลา สถานที่ 
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เทคนิคที่ใช้ในการสังเกตการสอน 
   1. สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่มองเห็นในทุกข้ันตอนได้อย่างรวดเร็ว 
   2. สังเกตและจดบันทึกเหตุการณ์ที่สะดุดตา หรือจุดเด่น 

3. สังเกตและจดบันทึกสิ่งที่ขัดแย้งหรือสิ่งที่แปลกใหม่ท่ีเกิดขึ้น 
หลักในการสังเกตการสอน 

   1. ต้องรอบรู้ในสิ่งที่จะสังเกต โดยศึกษาข้อมูลนั้น ๆ มาก่อนล่วงหน้า 
   2. มีจุดมุ่งหมายการสังเกตที่แน่นอน มีขอบเขตเรื่องและระยะเวลาการสังเกตชัดเจน 

 3. มีระบบในการสังเกตที่ดีมีความตั้งใจ ไม่สังเกตแต่เพียงผิวเผิน 
   4. ทำให้ผลการสังเกตเป็นเชิงปริมาณ เพ่ือสะดวกต่อการแปลความหมายและนำไปใช้ 

  5. บางเรื่องต้องทำการสังเกตหลายครั้งเพ่ือหาข้อสรุป 
   6. วางตัวเป็นกลางไม่ลำเอียง บันทึกเหตุการณ์ตามการรับรู้หรือตามท่ีสังเกตได้จริง 

  ข้อแนะนำที่ผู้สังเกตการสอนควรปฏิบัติ 
   1. ควรกำหนดเพียงหนึ่งประเด็น หรือหนึ่งลักษณะการจัดการเรียนการสอนต่อการสังเกต 1 ครั้ง 
เช่น สังเกตการณ์ใช้คำถามของผู้เข้ารับการฝึก การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา เป็นต้น 
   2. ทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตเท่านั้น จะไม่มีส่วนร่วมในการสอนแต่อย่างใด 

3. บันทึกข้อมูลที่เป็นจริงในฟอร์มการสังเกตเท่านั้น 
   4. อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้ถูกสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่สะท้อนภาพการ
จัดการเรียนการสอน ฝ่ายผู้ถูกสังเกตอาจเป็นฝ่ายเริ่มก่อนหรือหลังก็ได้ ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญ อยู่ที่ว่าฝ่ายผู้สังเกต
ควรใช้คำพูดที่ใช้วิธีการสะท้อนภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกตเหมือนกระจกเงา ให้ผู้สังเกตเห็นภาพ
เหตุการณ์ในขณะสอนได้อย่างชัดเจน ว่าตนเองได้ ทำอะไรในชั้นเรียนบ้างนับตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการสังเกต    
และผู้สังเกตควรดึงจุดที่เกิดข้ึนใน ชั้นเรียนมากล่าวเท่านั้น แล้วกระตุ้นให้ผู้ถูกสังเกตคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาในจุดที่ยัง
เป็นปัญหา หรือไม่พอใจในการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียนของตนเอง และผู้สังเกตไม่ควรแนะนำวิธี การที่ควร
จะเป็นตามความคิดเห็นของตนเอง ทั้งยังเป็นการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกผู้ถูกสังเกตได้ ใช้ความคิดทบทวน  ค้นหา
วิธีการที่เหมาะสมตมสภาพชั้นเรียนที่ตนเองเข้าใจที่สุด เพ่ือให้พบแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง วิธีการ
นี้ไม่ทำลายความรู้สึกผู้ถูสังเกต และไม่เกิดความรู้สึกอคติต่อผู้สังเกต ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้บรรยากาศ    
ที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน 

  คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สังเกต และผู้ถูกสังเกตการสอน 
  การสังเกตการสอน เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อค้นหาจุดเด่น จุดพัฒนาของการจัดการเรียนการสอน 
อภิปรายข้อมูลย้อนกลับ สะท้อนภาพข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ที่ส่งเสริมบรรยากาศอย่างสร้างสรรค์ ไว้วางใจกัน 
ก่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของผู้ถูกสังเกต ทั้งสองฝ่ายจึงควร มีคุณสมบัติพื้นฐาน 3 ประการ 
ได้แก่ 
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  ประการที่ 1 ความเคารพซึ่งกันและกัน (Respect) ผู้สังเกตต้องมีความเข้าใจยอมรับและให้เกียรติผู ้ถูก
สังเกต ทั ้งทางด้านความคิดและท่าทางที ่แสดงออก โดยยอมรับความแตกต่างในลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 
ปราศจากการประเมิน การตัดสิน และการมีอคติ 
  ประการที่ 2 ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ผู้สังเกตยอมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่าง ในขอบเขตหรือประเด็น
ของการแสดงความคิดเห็น ต้องมีความเข้าใจในความรู้สึกของผู้ถูกสังเกตที่กำลังประสบปัญหา ในอาชีพการสอน
และมีความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสมที่สุด ดังนั้น ผู้สังเกตควรปฏิบัติตัวให้อีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลาย 
สบายใจมากกว่าการคาดหวัง หรือคาดคั้นในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือถูกต้องที่สุดในการหาหนทางแก้ปัญหา การ
จัดการเรียนการสอน  
  ประการที่ 3 ความซื่อสัตย์ (Honesty) ผู้สังเกตแสดงความเคารพและความเห็นอกเห็นใจผู้ถูกสังเกตด้วย
ความจริงใจอย่างแท้จริง ไร้สิ่งเคลือบแคลงสงสัยในความจริงใจนี้ ทำให้ผู้ถูกสังเกตนับถือ ศรัทธาผู้สังเกต และ      
มีความสุขในการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงพฤติกรรมการเสแสร้งว่าเคารพและเห็นอกเห็นใจ อันเป็นสาเหตุ
หลัก และสำคัญอันยิ่งใหญ่ต่อการบั่นทอนและทำลายความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงานใน
การทำงานเพ่ือพัฒนาอาชีพร่วมกัน  

เทคนิคการสื่อสาร (communication) 
  การนิเทศเป็นการใช้ทั้งศิลป์และศาสตร์ในการปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ควรมีทักษะและเทคนิคในการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ได้ในทุกโอกาสและทุกช่องทางอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถท ำ
เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เช่น มีทักษะในการพูด การเขียน การผลิตสื่อและใช้สื่อที่สอดคล้องเหมาะสมกั บเรื่องที่
นิเทศการสื่อสาร คือ กระบวนการในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมหรือในกลุ่ม เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้ส่งสารและรับสารไปด้วยกัน ในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 
(two-way Communication) ผู้สื่อสารที่ดีจึงต้องเป็นทั้งผู้ส่งสารที่ดี และผู้รับสารที่ดีในเวลาเดียวกันองค์ประกอบ
ในกระบวนการสื่อสาร อาจใช้วิธีทางตรง เช่น การพูด การอธิบาย การสนทนา หรือติดต่อสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์อ่ืน 
มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ  

1. ผู้ส่ง คือผู้ทำหน้าที่กระจายข้อมูล เริ่มต้นในการสื่อสาร 
2. สาร คือ ข้อมูล ข้อความ ข้อเท็จจริง เนื้อหาสาระที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ 
3. สื่อ คือ ตัวกลางในการนำสารไปยังผู้รับ เป็นช่องทางในการนำสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับ 
4. ผู้รับ คือ ผู้ที่รับข้อมูลจากผู้ส่งโดยผ่านตัวกลาง คือ สื่อ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสาร ประกอบด้วย 1) ความพร้อมของผู้ส่งและผู้รับสาร: ผู้ส่งและผู้รับสารต้องมี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 2) สภาพของสื่อสื่อที่ดีควร มีลักษณะง่าย   
ส ั ้นไม่ซ ับซ้อน ใช้ภาษาและท่าทางที ่เข ้าใจกัน บนพื ้นฐานทางสังคมประเพณี ว ัฒนธรรมที่ คล้ายๆ กัน                   
3) กระบวนการสื่อสาร ในรูปของเสียง คำพูด หรือภาษากาย ควรแสดงออกมาโดยชัดเจน สามารถส่ง และรับสาร
ได้ไม่ยาก เหมาะสมกับเนื้อหา เหตุการณ์ และโอกาส และ 4) สัมพันธภาพที่ดีต่อกันของผู้ส่งและผู้รับสื่อ  
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ทักษะในการสื่อสารที่ดี 
1. attending คือ การตั้งใจ ให้ความสำคัญต่อการส่งและรับสื่อ เช่น การพูดอย่างตั้งใจ การแสดงความ

สนใจ การสบตา การแสดงท่าที่กระตือรือร้น สนใจ แสดงความเข้าใจ เป็นต้น 
2. Paraphasing คือ การพูดทวนการสะท้อนคำพูด เป็นการแสดงความสนใจและความต้องการที่จะรู้

เพ่ิมเติม 
3. Reflection of feeling คือ การสะท้อนอารมณ์ที่อีกฝ่ายแสดงออกมา ให้ผู้นั้นเข้าใจ 
4. Summarizing คือ การสรุปความ ประเด็นที่สำคัญเป็นระยะ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
5. Probing คือ การซักเพ่ิมเติมประเด็นที่สนใจ เพ่ือหาความชัดเจนเพิ่มข้ึน 
6. Self disclosure คือ การแสดงท่าทีเปิดเผยเป็นมิตรของผู้ส่งสาร โดยการแสดงความคิดเห็นหรือ

ความรู้สึกของตน ที่ไม่ใช่การขัดแย้ง หรือตำหน ิ
7. Interpretation คือ การอธิบายแปรความหมายในประสบการณ์ที่อีกฝ่ายแสดงออกเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ รู้ในสิ่งที่มีอยู่นั้นมากขึ้น 
8. Confrontationคือ การนำประเด็นที่ผู้ส่งสารพูดหรือแสดงออกด้วยท่าทาง ที่เกิดจากความขัดแย้ง 

สับสน ภายในของผู้ส่งสารเองกลับมา ให้ผู้ส่งสารได้เผชิญกับความขัดแย้ง สับสนที่มีอยู่ในตนเอง เพ่ือนำไปสู่ความ
เข้าใจในตนเองเพ่ิมข้ึน (ธนู ชาติธนานนท์, 2552) 

เทคนิคการพูดที่ดี 
การนิเทศการศึกษา ต้องใช้การพูดเป็นทักษะและเทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศ โดยการ

พูดที่ดีมีลักษณะดังนี้  
1. ฝึกลีลาการพูด ฝึกใช้น้ำเสียงให้น่าฟัง  
2. พูดชื่นชม หลีกเลี่ยงการพูดตำหนิ  
3. ไม่ควรพูดให้คนอื่นรู้สึกอับอาย  
4. หลีกเลี่ยงคำหยาบ หรือด่าทอ  
5. ไม่พูดวกวน เล่นลิ้น เล่นสำนวน  
6. พูดในเรื่องที่ผู้ฟังชื่นชมยินดี ชอบใจ ถูกใจ และสบายใจ  
7. อย่าพูดผูกขาดคนเดียว 

  8. หลีกเลี่ยงการดุด่า บ่นว่า ใช้การแนะนำหรือการเล่าให้ฟัง 
9. ให้ความสนใจผู้ฟัง โดยทั่วถึง และตลอดเวลาของการสนทนา 
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เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback giving) 
กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้กระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี ้ยง (Coaching & 

Mentoring) จำเป็นต้องมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับที่มีคุณภาพ หรือเรียกว่า ทักษะการให้ฟีดแบค  (Feedback) 
เป็นกระบวนการในการบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมีการสะท้อนข้อมูลกลับที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้ดี
ขึ้น เป็นการสะท้อนถึงกระบวนการ การกระทำ พฤติกรรม ที่เป็นรูปธรรม รวมถึงการสะท้อนด้วยข้อมูล ตัวเลข 
สถิติและสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ ่งขึ ้น ลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback ) ที่ดีมีดังนี้ 

1. เป็นการให้ข้อมูลที่ให้ประโยชน์ต่อผู้รับ สร้างบรรยากาศให้เป็นมิตร เกิดความไว้วางใจต่อกัน 
2. ผู้ให้ Feedback ต้องมีเป้าหมายและประเด็นที่ชัดเจนว่าจะ Feedback เพื่อให้เกิดการพัฒนา ไม่ใช่

เพ่ือทำลายความมั่นใจของผู้รับ ไม่ใช้ความรู้สึก อารมณ์ ความเชื่อส่วนตัว 
3. ให้ Feedback ในส่วนทักษะ กระบวนการ ที่เป็นรูปธรรมและพฤติกรรมที่สามารถ ปรับปรุงและพัฒนา

ได้จริง 
4. การให ้Feedback สรุปประเด็นข้อมูลที่ควรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 
5. หลังจาก Feedback มีการติดตามผล หากมีพัฒนาที่ดีขึ้น ควรชื่นชม ให้กำลังใจ 
6. สร้างพื้นที่ปลอดภัย ไม่กดดัน ใช้น้ำเสียงและท่าทางที่เป็นมิตร ตรงประเด็นที่ตั้งเป้าหมาย สามารถ

แสดงลักษณะการใหF้eedback ได้ดังนี้ 
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เทคนิคการจัดการทำงานกลุ่ม 
การทำงานกลุ่มหรือการทำงานเป็นทีม นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง ที่สามารถในมาใช้

ในกิจกรรมการนิเทศการศึกษา เพราะจะช่วยให้ได้เรียนรู้บทบาทหลายอย่าง เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้นำ 
การสื่อสาร และการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเทคนิคการจัดการทำงานกลุ่มที่ควรน ามาปรับใช้เพื่อให้การนิเทศ
การศึกษา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ ที่น่าพึงพอใจ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด มีดังนี ้

1. กำหนดเป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจน ในการนิเทศการศึกษาที่ต้องใช้การทำงานกลุ่มหรือกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม ควรจะใช้เวลาพอสมควรในการประชุมตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องการ และใครควรมีบทบาท
อย่างไรบ้าง ทิศทางและเป้าหมายของการนิเทศจะเป็นไปอย่างไร 

2. มั่นใจว่าทุกคนมีส่วนร่วม การนิเทศที่ใช้กระบวนการทำงานกลุ่ม อาจมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้
สมาชิกตามความเหมาะสมกับงานและลักษณะของบุคคล เช่น อาจมีคนกลางเป็นผู ้ที ่คอยประณีประนอม 
(Compromiser) มีผู ้สนับสนุนผลักดัน (Encourager) ผู ้ที ่คอยตรวจสอบและประเมินผล (Evaluator) มีผู ้นำ
(Leader) ผู้จดบันทึก (Recorder) ผู้ที่สรุปผล (Summariser) เป็นต้น 

3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในการทำงานกลุ่ม เช่น เจ้าอารมณ์ เหวี่ยง 
ฉุนเฉียวมากเกินไป หรือแสดงความไม่พอใจต่อสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ ไม่เคารพและให้เกียรติผู้อ่ืน ชอบวิพากษ์วิจารณ์
โดยไม่ให้คำแนะนำใด ๆ ทำให้คนอื่นเสียสมาธิ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่สนใจส่วนรวม ไม่ค่อยรับฟังผู้อื่น และมักจะ
พูดแทรก พูดมากเกินไป 

7. การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
การนิเทศการจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการสำคัญในการปรับปรุง พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีจุดมุ่งหมายส าคัญอยู่ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรยีน
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การนิเทศช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ศักยภาพของครู ความรู้ความเข้าใจของครู เทคนิควิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาการ
ของผู้เรียน ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน การนิเทศ
การจัดการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยผู้นิเทศอาจเป็นศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและรวมถึงครูทุกคน 
สำหรับผู้รับการนิเทศก็คือครูผู้สอนหรือผู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้ ผู้นิเทศจะช่วยตรวจสอบว่าผู้รับการ
นิเทศได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม ฝึกทักษะ ฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์จำลองและสภาพจริง สร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ซึ่งเป็นลักษณะของการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) นั่นเอง 
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ในการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตามครูผู ้สอนให้
ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ลงมือทำ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา รวมทั้ง 
เป็นการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ทั้งด้านความรู้ ความคิด คุณลักษณะ และทักษะ
กระบวนการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
  1. กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 
ส่งผลต่อผู้เรียนในระบบการศึกษา จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อเท่าทันและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการลงมือปฏิบัติ และ
การสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ ผู้เรียนจะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) แต่จะได้เรียนรู้จาก
การกระทำและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นผู้ออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้”แต่ต้องแสวงหาความรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียน
ด้วยกันการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก้าวข้ามการเรียนรู้ตาม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)” โดยครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ในลักษณะการเป็นโค้ช (Coach) และ
อำนวยความสะดวก (Facilitator) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2560: 1) ด้วยเหตุนี้ การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จึงเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
บนโลกนี้ มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของตนเอง ผู้เรียนสามารถพัฒนานวัตกรรม          
มีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ ๆ ตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งภารกิจในการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนของครู เป็นบทบาทสำคัญของศึกษานิเทศก์  

กระบวนการนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ เป็นกลไกลสำคัญในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีจัด
กิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้เป็นครูยุคใหม่  การนิเทศช่วยให้ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา     
ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ 
คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการให้ความรู้แก่ผู้สอนโดยไม่มีการนิเทศ กำกับ และติดตาม
ดูแล ช่วยเหลือ ผู้สอนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ๆ ยากมาก ผู้นิเทศต้องอาศัยวิธีการที่หลากหลาย และวิธีการ
หนึ่งที่จะช่วยให้ครูสามารถปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน พัฒนาตนเอง พัฒนางานในวิชาชีพของตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิผลสูงสูดต่อผู้เรียน คือ การนิเทศชั้นเรียน โดยการสังเกตการสอน มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นการพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการนิเทศและความร่วมมือของผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษา  
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กระบวนการในการนิเทศการศึกษา มีนักการศึกษาหลายท่านได้นำเสนอกระบวนการในการนิเทศไว้หลาย
ท่าน ซึ่งมีความหมายและความสำคัญ พอสรุปได้ดังนี้  

กระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นการออกแบบและวางแผนของการนิเทศการศึกษาที่ผู้นิเทศ ได้จัดลำดับ
ไว้อย่างต่อเนื่อง มีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานชัดเจน มีเหตุผลและสามารถดำเนินการ ได้สอดคล้อง เหมาะสม
กับบริบทในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากการนิเทศการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา มุ่งให้ครูมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดการเรียนกา รสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งการนิเทศการศึกษาสามารถนำรูปแบบและแนวคิดต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดรูปแบบใน
การนิเทศที่หลากหลายตามสภาพและบริบทของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศสามารถวางแผนและออกแบบการนิเทศได้
ตามความเหมาะสม ซึ่งในที่นี้ ได้นำเสนอวงจรคุณภาพ PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมิง (Deming Cycle) หรือ
วงจรชูฮาร์ต (Shewhart Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ มาประยุกต์ใช้เพื ่อให้เกิดกระบวนการนิเทศ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการ
กำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน Plan การจัดอันดับ
ความสำคัญของ เป้าหมาย กำหนดการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ดำเนินการและกำหนดงบประมาณที่จะใช้ การเขียนแผนดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของ
ลักษณะ การดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และช่วยลดความ
สูญเสียต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได ้

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผนอาจประกอบด้วยการมีโครงสร้าง
รองรับการดำเนินการ (เช่น คณะกรรมการหรือหน่วยงานของคณะ) มีวิธีการ ดำเนินการ (เช่น มีการประชุมของ
คณะกรรมการ มีการจัดการเรียนการสอน มีการแสดงความจำนงขอรับนักศึกษาไปยังทบวงมหาวิทยาลัย) และมี
ผลของการดำเนินการ (เช่น รายชื่อนักศึกษาที่รับในแต่ละปี) 

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนอาจประกอบด้วยการ
ประเมินโครงสร้างที่รองรับ การดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของการ
ดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถทำได้เองโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการ
ดำเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน 
หรือไม่จำเป็นต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินที่ยุ่งยากซับซ้อน 

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบด้วย การนำผล
การประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วใหด้ี
ยิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบ การดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ ในปีต่อไป 
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จากการนำวงจรคุณภาพมาปรับประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งสามารถ
ดำเนินการได้ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา 5 ขั้นตอน ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพแสดงกระบวนการนิเทศการศึกษา 

 
จากภาพ เป็นการเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา 5 ขั้นตอน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอนได้มีการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นการนิเทศที่ส่งเสริมให้ครูเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้และคอย
แนะนำการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

PDCA 

PLAN    วางแผน 

DO    ดำเนินการ 

Check  ประเมินผล 

Action ปรับปรุง/พัฒนา 
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1. การเตรียมการนิเทศ 
1.1 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
1.2 สำรวจข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศ สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นในการนิเทศ 

โดยอาจเป็นปัญหาและความต้องการเฉพาะของสถานศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน ข้อมูลหรือปัญหาเกี่ยวกับครู
ผู้รับการนิเทศ เช่น ข้อมูลบริบทโรงเรียน บริบทของผู้เรียน ความรู้ความเข้าใจของครูเก่ียวกับการจัดทำแผนจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ รายวิชาที่ทำการนิเทศ การวิเคราะห์มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ลักษณะและวิธีการ
สอน การมีส่วนร่วมของนักเรียน การใช้ตำราเรียน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน การรายงานผล
การเรียน การสอนซ่อมเสริม วิธีและการใช้เครื่องมือประเมินผลการนิเทศ โดยผู้นิเทศต้องรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล แยกแยะปัญหา พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญและแนวทางแก้ไขเพ่ือนำมาใช้ในการนิเทศ  
   1.3 สร้างความเข้าใจ โดยอธิบายถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจ และตระหนักถึงการดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู้ให้อยู่คงทนได้มากกว่า และนานกว่ากระบวนการเรียนรู้ Passive Learning 
เพราะกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก สอดคล้องกับการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำ โดยสามารถเก็บและจำ
สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อน ครูผู้สอน สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ได้ผ่านการปฏิบัติจริง   
จะสามารถเก็บจำในระบบความจำระยะยาว (Long Term Memory) ทำให้ผลการเรียนรู้ ยังคงอยู่ได้ในปริมาณ    
ที่มากกว่า ผู้นิเทศต้องสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันกับครูด้วยการ Coaching, Mentoring และ Supporting 
หรือเทคนิคอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม ผู้นิเทศควรเป็นผู้ชี้แนะอย่างใกล้ชิด เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการ
เรียนรู้เชิงรับ (Passive Learning) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ดังนี้ 
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หัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งเน้นที่กระบวนการจัดกิจกรรม และผลที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดในระดับสูง 
(higher-order thinking) ไม่เพียงแต่ฟัง แต่ผู้ เรียนจะต้องอ่าน เขียน ถามคำถาม อภิปรายร่วมกัน และลงมือ
ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความรู้เดิม และความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานที่
สำคัญของผู้เรียนสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 คือ การพูด -การฟัง (talking 
and listening) การเขียน (writing) การอ่าน (reading) และการสะท้อนคิด (reflection) ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สรุปและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

1.4 ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ของผู้รับการนิเทศ โดยการนัดหมายกับผู้รับการนิเทศ
ร่วมกันวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศล่วงหน้า ก่อนที่จะดำเนินการนิเทศการสอนในชั้นเรียน
จริง (การสังเกตการสอน) การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ในประเด็น ต่อไปนี้ 

1.4.1 องค์ประกอบสำคัญของแผนการจัดการเรียนรู ้ ได้แก่ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล  

1.4.2 ความเชื่อมโยง สอดคล้องกันระหว่าง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
และการวัดและประเมินผล 

1.4.3 ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กับตัวชี้วัดสามารถวัดพฤติกรรมได้
อย่างชัดเจน  

1.4.4 กิจกรรมการเรียนรู้นำไปสู่การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
1.4.5 กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติ

มากกว่าการบรรยาย หรือให้ความรู้ของผู้สอน  
1.4.6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
1.4.7 กิจกรรมการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนตั้งคำถาม อภิปรายร่วมกันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้จนนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  
1.4.8 วิธีการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้  
1.4.9 เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการที่ผู้สอนกำหนด 

1.5 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ตามผลที่ผ่านการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศแล ะ
ผู้รับการนิเทศ พร้อมทั้งนัดหมายการนิเทศชั้นเรียน (การสังเกตการสอน) ในครั้งต่อไป 

2. การวางแผนการนิเทศ  
หลังจากวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ และเตรียมข้อมูลเพียงพอสำหรับการนิเทศแล้วผู้นิเทศควร

วางแผนการนิเทศโดยการกำหนดจุดมุ่งหมาย กำหนดทางเลือก วางแผนและออกแบบการนิเทศ และจัดทำสื่อ 
เครื่องมือนิเทศ  

2.1 กำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ หลักในการกำหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ คือ เป็นการ
กำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีความเป็นไปได้โดยพิจารณาจากความพร้อมของผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ กิจกรรมและวิธีการนิเทศ ทรัพยากรที่ใช้ในการนิเทศ และสอดคล้องกับปัญหา เนื้อเรื่อง
หรือประเด็นในการนิเทศ  
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2.2 กำหนดทางเลือก และออกแบบการนิเทศ เพื่อให้การนิเทศบรรุเป้าหมาย จึงควรมีการ
กำหนดรูปแบบ วิธีการนิเทศ ให้เหมาะสมเพื่อดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ โดยอาจใช้วิธีการนิเทศวิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือใช้หลายวิธีก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความถนัดของผู้นิเทศ และความพร้อมของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศ
ต้องศึกษาข้อดี ข้อจำกัดของวิธีการนิเทศแบบต่าง ๆ และเลือกวิธีการที่มีความเป็นไปได้สูงสุด มาออกแบบการ
นิเทศเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติได้ การระบุทางเลือกคือการหาทางแก้ปัญหาหรือหาวิธีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ผู้นิเทศจึง
ต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้ทางเลือกในการนิเทศท่ีดีที่สุด เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้รับการนิเทศ  

การกำหนดทางเลือก หรือวิธีการนิเทศที่หลากหลาย โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกา ร
นิเทศ มีการวางแผนด้วยการประชุมเตรียมการนิเทศ สร้างคณะนิเทศเป็นทีมงาน สร้างความรู้  ความเข้าใจร่วมกัน
กำหนดประเด็น เนื ้อหาที ่จะนิเทศ กำหนดระยะเวลาในการนิเทศ กำหนดวิธีการและกิจกรรมในการนิเทศ
การศึกษาที ่เหมาะสม เช ่น Platform Online Face to Face การประชุมสัมมนา การแลกเปลี ่ยนเร ียนรู้           
การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์ การชี้แนะและกา รเป็นพี่เลี ้ยง 
Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ Clip 
Video การ Conference การใช้ Video Line YouTube Facebook Live Zoom Meeting การใช้นวัตกรรม 
Online รูปแบบต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)  

การออกแบบแผนการนิเทศ เป็นขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการนิเทศ กำหนดวันเวลา 
หัวข้อ ประเด็นที่จะนิเทศ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงรุก หรือเฉพาะประเด็นที่
ต้องการนิเทศ หรือแผนนิเทศรายโรงเรียน โดยอาจมีองค์ประกอบ วันที่นิเทศ โรงเรียนครูผู้รับการนิเทศ ประเด็น
หรือหัวข้อการนิเทศ กิจกรรม วิธีการ เทคนิค กระบวนการนิเทศท่ีใช้ สื่อและเครื่องมือนิเทศ ฯลฯ  

2.3 จัดทำสื่อและเครื่องมือนิเทศ สื่อและเครื่องมือสำหรับใช้ในการนิเทศ มีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบัติงาน ช่วยส่งเสริมในการถ่ายทอดสาระของการนิเทศให้ตรงกันระหว่างผู้นิเทศ (ศึกษานิเทศก์) และ
ผู้รับการนิเทศ (ครูผู้สอน) ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการนิเทศในแต่ละครั้ ง โดยอาจเป็นสื่อเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นิเทศ และเป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพ      
การนิเทศ สิ่งที่ต้องตระหนักในการสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ ได้แก่ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ต้องการได้จริง และสรุปรายงานผลตามประเด็นที่ต้องได้ เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการนิเทศทุกครั้ง คือ 
แบบบันทึกการนิเทศ ซึ่งผู้นิเทศจะใช้เพื่อจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนิเทศในแต่ละครั้ง (คล้ายกับการบันทึก
หลังการสอนของครูในแผนจัดการเรียนรู้) อาจจัดทำเป็นแบบบันทึกสั้น ๆ หรือจัดทำแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม 
(field note) ของผู้นิเทศ หรือแบบฟอร์มที่กำหนดร่วมกันของคณะนิเทศ เพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการการรายงานผล 

2.4 กำหนดปฏิทินการนิเทศ และการกำหนดระยะเวลา ผู้นิเทศรวบรวมสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
และกำหนดปฏิทินการนิเทศโดยก าหนดวัน เวลา สถานที่ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ให้ชัดเจน อาจกำหนดว่าจะ
ดำเนินการนิเทศเป็นรายภาคเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีโอกาสในการ
ปรับปรุงพัฒนาเรื่องที่ได้รับการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะที่เกิดข้ึนจากการนิเทศครั้งก่อน 
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2.5 ประสานการนิเทศ จัดทำหนังสือราชการ เพื่อแจ้งปฏิทินการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า การประสานงานระหว่างผู้นิเทศกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้เตรียม
ความพร้อมรับการนิเทศตามกำหนดการนิเทศในแต่ละครั้ง 

3. การดำเนินการนิเทศ  
เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศเข้าพบผู้รับการนิเทศ ผ่านกิจกรรมการนิเทศ โดยใช้รูปแบบหรือวิธีการที่ผู้นิเทศ

นำมาใช้ปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซึ่งผู้นิเทศ
สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับการนิเทศ
และผู้เรียน ดังนั้น ผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ รูปแบบหรือ วิธีการนิเทศอย่าง
ชัดเจนก่อนการนิเทศ และดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

3.1 ชี้แจงขั้นตอนการนิเทศ ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่จะนิเทศว่า มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร 
และจะมีวิธีการทำให้การนิเทศครั้งนี้มีคุณภาพสูงสุด ต่อผู้บริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน/
หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
วิชาการ/ครูผู้นิเทศ/หัวหน้าสายชั้น และผู้รับการนิเทศอ่ืน ๆ  

3.2 การสังเกตชั้นเรียน การสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน โดยผู้นิเทศใช้ทักษะ การสังเกต 
การฟัง จับประเด็น พิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรม การใช้สื่อ การใช้คำถาม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูกับผู้เรียน การสังเกตชั้นเรียนผู้นิเทศต้องใช้เทคนิควิธีการหลากหลาย  เช่น เทคนิคการสอนแนะ 
(Coaching Techniques) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การนิเทศตามสถานการณ์ การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด
และเป็นพี่เลี้ยง (Reflective Coaching and Mentoring) การนิเทศแบบสนทนากลุ่ม เป็นต้น ซึ่งขณะที่สังเกต
การสอน ผู้นิเทศควรบันทึกข้อค้นพบอย่างละเอียด หรือใช้วิธีการบันทึกวิดิโอ เพื่อนำมาประกอบการสะท้อนผล
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภายหลังจากการดำเนินการสังเกตเสร็จสิ้น 

3.3 การสะท้อนผลการนิเทศชั้นเรียน เป็นกิจกรรมการนิเทศที่ผู้นิเทศต้องใช้ทักษะการพูดคุยตั้ง
คำถาม ให้ผู ้รับการนิเทศทบทวน พิจารณาไตร่ตรองการจัดการเรียนรู ้ของตนเอง คำถามที่ดีควรเป็นคำถาม
ปลายเปิด (Open Question) ให้ผู้ถูกถามได้แสดงความคิดเห็น เช่น การถามว่าการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้
บรรลุจุดประสงค์หรือไม่อย่างไร ในการสอนครั้งนี้คิดว่า ควรแก้ไขอย่างไรบ้าง คำถามนี้จะสามารถดึงความคิดเห็น
ของผู้รับการนิเทศออกมา เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศควรให้ข้อเสนอแนะ 
การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่วนผู้รับการนิเทศควรนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ หากจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนหลายกลุ่ม ควรนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว 
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มอ่ืน ๆ ในเรื่องเดียวกัน สำหรับกรณีท่ีผู้รับการนิเทศมีการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มเดียว ให้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 
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4. การประเมินผลการนิเทศ 
เป็นขั ้นตอนที ่ผ ู ้น ิเทศประเมินผลการนิเทศว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคที ่ท ำให้           

การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จหรือไม่ ควรปรับปรุง แก้ไขอย่างไร โดยผลจากการนิเทศประกอบด้วยผลการ
ตรวจสอบการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ พิจารณาจากแผนการจัดการเรียนรู ้ และผลการตรวจสอบการ             
จัดกระบวนการเรียนรู้ พิจารณาจากการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจรรมในชั้นเรียน ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศควรร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินที่ได้ หาจุดเด่นเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจผู้รับการนิเทศ หาจุดที่ควรพัฒนา
เพ่ือวางแผนในการปรับปรุงในครั้งต่อไป  

5. การสรุป รายงานผล ปรับปรุง และพัฒนา 
เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศนำข้อมูลที่เป็นผลจากการนิเทศมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและรายงาน

ผลการนิเทศ ของผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นรายบุคคลอย่าง
เป็นระบบ พร้อมทั้งเสนอประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงความพึงพอใจในการในการนิเทศ     
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับไว้เป็นประโยชน์ในการนิเทศครั้งต่อไป ทั้งนี้รูปแบบการสรุปและรายงานขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการนำผลของการนิเทศไปใช้ เช่น ในลักษณะของบทคัดย่อ รูปแบบงานวิจัย หรือ จัดทำเป็น
สารสนเทศ เป็นต้น 

8. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19 ) 

ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ประเทศไทยได้มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่  26 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยได้ดำเนิน
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื ้อโรคและมาตรการด้านความปลอดภัย อย่างต่อเนื ่องและจริงจัง           
เพื ่อควบคุมและระง ับย ับย ั ้งการระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 ในด้านการเร ียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไป เนื่องจากสถานการณ์       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ทั่วประเทศ มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลดความเสี่ยง ในการติดต่อของเชื้อโรค  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนการสอนทางไกล กรณีที ่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนปกติได้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จำนวน 5 ร ูปแบบ คือ On-site On-air On-demand On-line และ         
On-hand การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) กรณีไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนปกติได้ จึงควรใช้การ
นิเทศการศึกษาทางไกล โดยการที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศไม่สามารถพบกันซึ่งหน้า แต่ยังคงสามารถให้การนิเทศ 
ชว่ยเหลือ แก้ปัญหา ปรึกษาหารือซึ่งกันและกันได้ โดยใช้กระบวนการนิเทศและสื่อเครื่องมือนิเทศผ่านรูปแบบการ
นิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน หรือโปรแกรมสื ่อสารออนไลน์ อาทิLINE, Zoom 
Meeting, Skype, Microsoft Team, Google Meet ฯลฯ กระบวนการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์     
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มีข้ันตอนการดำเนินงานที่คล้ายกับกระบวนการนิเทศการศึกษาปกติ โดยอาจใช้กระบวนการนิเทศด้วย RUAMJAI 
AYA1 Model Supervisory Process ในการนิเทศทางไกล อาจมีการปรับได้ตามความเหมาะสม  

9. เครื่องมือการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เครื่องมือนิเทศการศึกษา 

  สื ่อและเครื ่องม ือ (Tools and Media) มีความสำคัญต่อกระบวนการนิเทศการศึกษาอย่างมาก           
เป็นองค์ประกอบหลักของการนิเทศ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดสาระของการนิเทศให้ตรงกันระหว่างผู้นิเทศ 
และผู ้รับการนิเทศ ช่วยเก็บรายละเอียดที ่ผู ้ร ับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ สามารถเก็บข้อ มูลมา
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และสร้างความเข้าใจตรงกันระหว่าง ผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการนิเทศ ช่วยให้การนิเทศ ติดตามการบริหารโรงเรียน และการ
จัดการเรียนการสอน ดำเนินการได้อย่างบรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2554) ได้ให้แนวคิดหลักในการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการนิเทศการศึกษา และข้อเสนอแนะการ
นำไปใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมของผู้นิเทศ ดังนี้ 

แนวคิดหลักการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
1. งานนิเทศการศึกษาเป็นงานพัฒนาวิชาชีพ มุ่งพัฒนาให้ครูทุกคนสามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือทำ

เอง พัฒนาใหดีขึ้นเองได้อยู่เสมอ การให้ผู้นิเทศมีภาพงานตลอดแนวของการสร้างนวัตกรรมพัฒนาครูก็เพื่อให้ผู้
นิเทศเป็นนักพัฒนาวิชาชีพครูได้อย่างแท้จริง 

2. การสร้างนวัตกรรมพัฒนาครูควรมีแนวคิดหลัก ดังนี้ 
1) มุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อพ้ืนฐานให้ครูเน้นการพัฒนาผู้เรียน โดยเชื่อว่าผู้เรียนทุก

คนเรียนรู้ได้ พัฒนาได้และคำนึงผลที่จะเกิดข้ึนกับผูเรียนแป็นสำคัญ 
2) เสนอแนะวิธีการที่ผู้นิเทศสามารถจะส่งเสริมช่วยเหลือครูดีแสดงพฤติกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียนรอบด้าน 
3) พัฒนารูปแบบการประเมินให้เป็นแบบการประเมินตนเองและการประเมินอย่างสร้างสรรค์ 

3. การพัฒนาวิชาชีพของผู้นิเทศจำเป็นตองฝึกให้ศึกษานิเทศก์ นำนวัตกรรมไปทดลองใช้ในการนิเทศกับ
ครูให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาของครูได้อย่างแท้จริง ผู้นิเทศสามารถดัดแปลง พัฒนาจนสามารถสร้าง
นวัตกรรมของตนเอง เพ่ือพัฒนาครูในความรับผิดชอบได้อยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการใช้นวัตกรรมการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 
1.การพัฒนาตนเพื่อพัฒนางาน เกิดจากการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานในภาวะปกติด้วยตนเอง 

ประเมินตนเอง ปรับปรุงงานและพัฒนาให้ผลงานมีคุณภาพสูงข้ึนอยูเสมอด้วยตนเอง 
2. รูปแบบกระบวนการพัฒนางาน เป็นรูปแบบกระบวนการท างานโดยผู้นิเทศนำนวัตกรรม ไปใช้พัฒนา

ครูในภาวะงานปกติของผู้นิเทศ ให้เป็นนวัตกรรมที่ชวยเหลือและส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงพฤติกรรมสำคัญที่
ส่งผลต่อการเรียนรู้รอบด้านของนักเรียนอย่างแท้จริง 

3. นวัตกรรมการนิเทศเป็นกิจกรรมหรือวิธีการที่มีความหมายสำหรับผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มุ่งเน้นให้
ทั้ง 2 ฝ่ายได้ประเมินตนเองเพ่ือไปพัฒนางานในภาวะปกติของแต่ละฝ่ายในอนาคตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาเป็นชุดนวัตกรรมของผู้นิเทศ  
เมื่อศึกษานิเทศก์นำสื่อ เครื่องหรือนวัตกรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับครูผู้รับการนิเทศ ควรมีการบันทึก

ผลการใช้ ประเมินผลการใช้ แล้วปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้นิเทศ ครูผู้รับการนิเทศ 
และบรรยากาศของการนิเทศ สรุปได้ว่า การพัฒนาสื่อ เครื่องมือ หรือนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา เป๊นการพัฒนา
สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้ในการปฏิบัติการนิเทศในภาวะปกติด้วยตนเอง โดยการนำ
นวัตกรรมไปใช้จริงกับผู้รับการนิเทศ มีการบันทึกผลการใช้ประเมินผลการใช้แล้วปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ผู้รับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด 

ความหมายของสื่อและเครื่องมือการนิเทศการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ได้ให้ความหมายของสื่อและเครื่องมือการนิเทศ

การศึกษาไว้ ดังนี้ 
สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาและพิจารณา

การทำงานของครู เช่น บทเรียนด้วยตนเอง สไลด์ วิดีโอเทป วิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 
เครื่องมือนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่ผู้นิเทศใช้ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู

เพ่ือให้ผู้นิเทศได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของครู ที่มาของปัญหา ความต้องการ และวางแผนแก้ปัญหาได้ถูกต้อง 
เครื่องมือนิเทศ เช่น แบบบันทึกข้อมูล แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบประเมินค่า แบบสังเกต
พฤติกรรม เป็นต้น 

ประโยชน์ของสื่อและเครื่องมือการนิเทศ 
1. สื่อ เครื่องมือนิเทศช่วยทำให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ของการนิเทศ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 

และค่าใช้จ่าย เช่น การนิเทศโดยใช้สื ่อเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
รูปแบบต่างๆ อาทิ การใช้ Line Application การใช้ Clip Video การนิเทศผ่านระบบ Conference การใช้ 
Video call Line YouTube Facebook Live เป็นต้น 

2. สื่อ เครื่องมือนิเทศใช้ประโยชน์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหา พัฒนาตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้า และการประเมินผลของการด าเนินงานและการนิเทศ จึงควรเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย 
สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา อาจจำแนกได้  

1. สื่อและเครื่องมือในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน / การนิเทศในชั้นเรียน /     
การสังเกตการสอน 

2. สื่อและเครื่องมือตรวจสอบ ติดตามคุณภาพการจัดการศึกษา / การจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอน/ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ  

3. สื่อ เครื่องมือการนิทศทางไกล ซี่งผู้นิเทศสามารถเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีใหม่ๆ แพลตฟอร์ม
หรือแอพพลิเคชันต่าง ๆ มาใช้เป็นสื ่อ เครื ่องมือในการปฏิบัติงานนิเทศ เช่น Google Apps forEducation 
Microsoft Teams Facebook Line รวมถึงโปรแกรมการสื ่อสารออนไลน์ที ่ใช้ในการประชุมทางไกล เช่น 
Microsoft Teem Google Meet โปรแกรม Zoom เป็นต้น  
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เครื่องมือนิเทศการศึกษาทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์ 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกใน

สถานศึกษา ผู ้นิเทศสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออนไลน์             
ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล ที่มีการเสนอแนะให้จัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ คือ On-site (การจัดการเรียน
การสอนแบบปกติที่โรงเรียน) On-air (การจัดการเรียนการสอนแบบทางเดียว ผ่านระบบสื่อสารช่องทางหลัก    
โดยส่งสัญญาณครูผู ้สอนต้นทางมาจากโรงเรียนวังไกลกังวล) On-demand (การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกต่าง ๆ เรียนผ่านเว็บไซต์ DLTV / DLIT / OBEC Content Center) On-Line (การจัดการเรียนการ
สอนแบบถ่ายทอดสด ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์Video Conference Google 
Meet Microsoft Team หรือ Zoom Meeting) และ On-hand (การจัดการเรียนการสอนโดยจัดส่งเอกสารให้
เรียนที่บ้านสำหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสำหรับการเรียนทางไกลรูปแบบอื่น ๆ    
ในการนิเทศการศึกษาผู้นิเทศสามารถเลือกใช้สื่อ เครื่องมือในการนิเทศทางไกล หรือการนิเทศออน ไลน์ผ่าน     
แอฟพลิเคชัน หรือโปรแกรมสำเร็จรูปออนไลน์ เช่น LINE ZOOM Meeting Skype Microsoft Teem Google 
Meet ฯลฯ โดยมีรายละเอียดเครื่องมือต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. LINE เป็นแอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมพูดคุย (แชท/Chat) ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือที่มี
ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้สามารถ
นำมาใช้ในนิเทศรายบุคคล การนิเทศโดยการประชุมกลุ ่มย่อยตั ้งค่าคุยกันเป็นกลุ ่มแชท ส่งรูป ส่งไอคอน            
ส่ง Sticker ส่งไฟล์เอกสารต่าง ๆ ฯลฯ 

2. ZOOM Meeting เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพ่ือการติดต่อสื่อสารแบบวิดีโอคอลและแชท หรือประชุม
ทางไกล รวมถึงการแชร์ไฟล์ต่าง ๆ บริการเครือข่ายการประชุมผ่านคลาวด์ รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้หลายร้อยคน
พร้อมกัน อาทิ ผู้ที่ทำงานจากบ้าน (Work From Home) หรือนักเรียนที่เรียนจากบ้าน (Learn From Home) 
หรือครูสอนออนไลน์ (Online Teaching) หรือการนิเทศโดยประชุมแบบกลุ่มย่อย 

3.  Skype คือ โปรแกรมท่ีใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความ พร้อมเสียง และภาพ
จากกล้อง Webcam โดยจะเป็นการสื่อสารกันแบบ Real Time ลักษณะจะคล้ายกับการ วีดีโอคอลตามแอปพลิเคชัน
ต่างๆ  แต่จะมีข้อดีกว่าในเรื่องของคุณภาพของภาพ และเสียง ซึ่ง Skype จะให้สัญญาณท่ีคมชัดกว่าอย่างเห็นได้ชัด
และนอกจากใช้งานบนคอมพิวเตอร์แล้วปัจจุบันโปรแกรม Skype ยังสามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนด้วย ใช้งาน
ได้ในหลาย 

4. Microsoft Teams (เรียกสั้น ๆ ว่า Teams) คือ เครื่องมือ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
ทำงานในด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การนัดหมาย การประชุม การประกาศและติดตาม ข่าวสาร การติดตาม
งานหรือโครงการต่างๆ เป็นต้น โดยเป็นเหมือนศูนย์กลางในการเข้าถึงบริการต่างๆที่มีอยู่ ในตัวระบบ Office 365 
รองรับการประชุมพร้อมกันได้ส ูงส ุด 250 คน ( for Education) และไม่จำกัดเวลาในการประชุมรองรับ
ระบบปฏิบัติการ Android iOS และ Desktop 
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5. Google Meet คือ แอปพลิเคชั่นส าหรับการประชุมทางวิดีโอที่ใช้ง่าย จาก Google ใช้เป็นเครื่องมือ
สำหรับการเรียนการสอนหรือการประชุมด้วยวิดีโอ ที่มีความละเอียดสูง รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 100 คนต่อ 1 
ห้อง เข้าถึงได้ง่ายด้วยเว็บบราวเซอร์ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถแชร์ลิงก์ให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมได้ง่าย 
รองรับการใช้งานที่หลากหลายบน Desktop, IOS และ Android รวมถึงสามารถแชร์หน้าจอ รูปภาพ ไฟล์ และ
ข้อความต่าง ๆ ได ้
 

 
นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีหลักในการนิเทศ เพื่อแนะนำช่วยเหลือให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็นการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ซึ่งอาจใช้รูปแบบการนิเทศการสอนในชั้นเรียน เพ่ือให้เห็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละวิชา การนิเทศอาจเริ่มจากการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่
จะใช้สอน ทำความเข้าใจกับครูผู้สอน ทำการสังเกตการสอน การสรุปผลการสังเกตการสอนและให้ข้อมูลย้อนกลับ
ต่อครูผู้สอน 
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การออกแบบและพัฒนากระบวนการนิเทศ 
 วิธีการ เทคนิค รูปแบบ สื่อ นวัตกรรมการนิเทศ 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดำเนินการนิเทศด้วย RUAMJAI 
AYA1 Model Supervisory Process เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งเน้นสู่การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู ้สอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่นักเรียน ครู 
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 การนิเทศด้วย RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนา
มาจากกระบวนการนิเทศของ แนวคิดหลักการพัฒนาคุณภาพที่ครบวงจร Deming ของ เอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง 
(Edward Deming,1950) กระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ PAOR ของ Kemmis & McTaggart กระบวนการ
นิเทศการศึกษาแบบ PIDRE ของ สงัด อุทรานันท์ (2530) และกระบวนการนิเทศของ Harris (1985) กำหนดได้ 6 
ขั้นตอน ดังนี้  

 1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  (Actual and Need) 
2. การสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกัน (Inform and Plan together)   
3. การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ (Design and Create) 
4. การปฏิบัติการนิเทศและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ  

    (Usually Supervision and Encouragement) 
5. การประเมินผล รายงานผล และเผยแพร่ผลการนิเทศ (Evaluate and Reflect Excellent) 
6. การพัฒนาให้ยั่งยืน (Sustainable Development) 

บนพื้นฐานหลัก “การนิเทศร่วมใจ” RUAMJAI ซึ ่งสังเคราะห์จากสมรรถนะสำคัญที่เป็นหัวใจการ
ปฏิบัติงานการนิเทศการเรียนการสอน 7 ประการ ได้แก่ 

 R  : Reflection Thinking ร้อยรัดความรู้/สะท้อนความคิด 
U  : Unity    มีความสามัคคี ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา 
A  : Academic   มีความเป็นนักวิชาการ 
M  : Making   มีความแข็งขันทำหน้าที่ 
J : Joining   มีส่วนร่วม พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และชื่นชมยินดี 
A : Attitude  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร 
I : Improvement  มีการพัฒนาตนเอง กระบวนการ วิธีการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
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การปฏิบัติการนิเทศ 
 การออกแบบการนิเทศและสร้างนวัตกรรม มีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้  
เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่นักเรียน ครู สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ  (Actual and Need) 
 เป็นการกําหนดปัญหาและความต้องการในแก้ปัญหาหรือพัฒนา ดังนี้ 

1. การจัดทําข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการดําเนินงาน 
2. การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคระห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการในการพัฒนา

ตามบริบทของหน่วยงาน 
3. การจัดลําดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจําเป็นหรือต้องการในลําดับเร่งด่วนหรือลําดับที่เห็นว่า

สําคัญที่สุด 
4. การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนา 

ฯลฯ เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการดําเนินงาน 

 ขั้นที่ 2 การสร้างความเข้าใจและวางแผนร่วมกัน (Inform and Plan together)   
เป็นการนําปัญหาและความต้องการ กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทําแผนนิเทศ ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาที่หลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการและจําเป็ น       

มีการใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู ้ว ิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และ
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

2. เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
3. วางแผนการดําเนินงานพัฒนา 

   1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน  
   2) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน 

3) กําหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกําหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ  
4) กําหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกําหนดระยะเวลาในการนิเทศท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหา

และการพัฒนา 
   5) กําหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ  
เช่น การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิต การบันทึกวิดีโอ  และการถ่ายภาพ         
การสัมภาษณ์ การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Line Appication 
Clip Video การ Conference การใช้ Video Line Youtube Facebook Live Zoom Meeting เป็นต้น 

4. จัดทําแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดําเนินการ 
กิจกรรมสําคัญ ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการ เครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ (Design and Create) 
สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จะช่วย

เก็บรายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้  และสามารถเก็บข้อมูลนํามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา และสิ่งที่ทําให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

1. สร้างสื่อการนิเทศที่ทําให้การนิเทศบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ เทคนิคการ
นิเทศ โดยเป็นสื่อที ่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ Line 
Application การใช้ Clip Video การ Conference การใช้Video Line You Tube Facebook Live เป็นต้น 

2. สร้างเครื่องมือการนิเทศเพื่อเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา ตรวจสอบ ติดตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน และการประเมินผลการดําเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย สามารถ
เก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการ และเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศและให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ (Usually Supervision and Encouragement) 
 ดําเนินการนิเทศตามวิธีการการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กําหนด  

1. ประชุมเตรียมการก่อนการนิเทศ เพื ่อสร้างความเข้าใจของผู ้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นิเทศพร้อมให้กำลังใจตามข้ันตอน ระยะเวลา และใช้เครื่องมือตามท่ีกําหนด 
3. การสะท้อนผลการนิเทศ  
4. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน 

ขั้นที่ 5 การประเมินผล รายงานผล และเผยแพร่ผลการนิเทศ (Evaluate and Reflect Excellent) 

1. ประเมินความก้าวหน้าของการดําเนินงาน เช่น การดําเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพ่ือนําผลไปปรับปรุง
แนวทางการดําเนินงาน  

2. ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการนําผลไปใช้ในการ
พัฒนา หรือในแต่ละปีการศึกษา 

3. รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง 
4. นําผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไปหรือในปี

การศึกษาต่อไป 

ขั้นที่ 6 การพัฒนาให้ย่ังยืน (Sustainable Development) 

 1. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 2. สถานศึกษานำรายงานผลการนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไปจัดทำแผนการดำเนินการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของสถานศึกษาต่อไป 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมรายงานเป็นสารสนเทศ เพ่ือวางแผนการพัฒนาในวงรอบต่อไป 
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 การปฏิบัติการนิเทศ ของกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcer) และนิเทศแบบให้คำชี้แนะ (Coaching) เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เอกสารแนวทางการนิเทศ
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เอกสารศาสตร์และศิลป์การนิเทศการศึกษา เอกสารแนวทางการ
นิเทศบูรณาการ และประสบการณ์ปฏิบัติงานนิเทศของศึกษานิเทศก์ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นประเด็นย่อย      
ผ่านการระดมความคิดและสรุปร่วมกันเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เรียกว่า          
“การนิเทศร่วมใจ” RUAMJAI สรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ 

 R  : Reflection Thinking ร้อยรัดความรู้/สะท้อนความคิด 
U  : Unity    มีความสามัคคี ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา 
A  : Academic   มีความเป็นนักวิชาการ 
M  : Making   มีความแข็งขันทำหน้าที่ 
J : Joining   มีส่วนร่วม พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และชื่นชมยินดี 
A : Attitude  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร 
I : Improvement  มีการพัฒนาตนเอง กระบวนการ วิธีการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

 Reflection Thinking : R ร้อยรัดความรู้/สะท้อนความคิด 

การทบทวนตนเองทั้งความคิด ความรู้สึก และการกระทำ รวมทั้งประเมินศักยภาพของตนเอง ค้นหา
วิธีการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และการวิเคราะห์ตนเอง
อย่างมีวิจารณญาณ การสะท้อนคิดจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การสะท้อนคิดเป็นการนำทฤษฎีสู่
การปฏิบัติ สะท้อนในสิ่งที่รู้และสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ การสะท้อนคิดจึงเป็นการเรียนรู้แบบคิดร่วมกัน สร้างร่วมกัน
อย่างตั้งใจ (Mindful learning) ทำให้ครูสามารถสะท้อนความคิดสรุปถึงสาระสำคัญ/แก่นของความรู้จากสิ่งที่ได้
เรียนรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การสะท้อนความคิดนี้สามารถดำเนินได้หลากหลายวิธี เช่น เขียนสรุป 
พูดสรุป การอัดเสียง การทำเป็นคลิป วีดิทัศน์ การแสดง ละคร เป็นต้น 

 Unity : U มีความสามัคคี ร่วมวางแผน ร่วมพัฒนา 

 มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีทิศทางการปฏิบัติงานเดียวกัน มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมคิด ร่วม
แก้ปัญหา ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นและ     
ไม่ปิดกั้นความคิดของผู้อื ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเห็นที่ตรงกันข้ามกับความคิดของตน ไม่ยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลางของความถูกต้อง มีความยืดหยุ่น ไม่ยึดติดกับความคิดแบบใดแบบหนึ่ง ปรับเปลี่ยนความคิดได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์โดยใช้เหตุผล ตลอดจนมีความสามัคคีกันมุ่งไปสู่ความสำเร็จ 
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 Academic : A  มีความเป็นนักวิชาการ 

 ใฝ่รู ้ รักการศึกษาค้นคว้า มีกระบวนการแสวงหาความรู้และการจัดข้อมูลที่เป็นระบบ สนใจสิ่งใหม่ๆ
รอบตัว ติดตามข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆอยู่เสมอ เป็นผู้มีใจเปิดกว้างมองปัญหาทุกแง่มุม มีวิธีการคิดแก้ปัญหา
ที่หลากหลาย เป็นผู้มีความสามารถทั้งการรับเข้าและการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็นของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย
และไม่ปิดบังซ่อนเร้น โดยการถ่ายทอดนั้นอาจกระทำได้ทั้งการพูดและการเขียน มีผลงานวิชาการที่เป็นผลมาจาก
การศึกษาค้นคว้าที่เป็นระบบ ระเบียบและนำเสนอต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ ความสามารถในการรับเข้าและ
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้นี้เป็นผลมาจากการรู้จักผสมผสาน เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้ เดิมแล้วปรับปรุงหรือ
สร้างสรรค์เป็นความรู้ใหม่ 

 Making : M มีความแข็งขันทำหน้าที่ 

 มีความเพียรและมีวินัยในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลงานที่มี
คุณภาพ ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นระบบ มีหลักการ การแสวงหาความรู้ทุกขั้นตอน
ต้องคิดพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ คิดทบทวน ไตร่ตรอง และตรวจสอบการทำงานของตนเองอยู่เสมอ มุ่งมั่น
ที่จะการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างต่อเนื่อง  

 Joining : J  มีส่วนร่วม พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และช่ืนชมยินดี 

 มีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ ของสถานศึกษาตามความเหมาะสม ร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดระหว่างกัน เป็นผลให้เกิดมุมมองใหม่ๆ เกิดความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างกันต่อไป การสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการนับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์และกว้างไกล
ยิ่งขึ้น พร้อมให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และชื่นชมยินดีแก่ผู้รับการนิเทศ เสริมกำลังใจเพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความ
มั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 Attitude : A มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและองค์กร 

 มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพจะส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และมองเห็นคุณค่าของการ
ทำงานจึงจะสามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำงานอย่างท้อแท้หรือไร้จุดหมาย หรือทำงานเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น มีความศรัทธาและรักในวิชาชีพของตนเป็นพ้ืนฐานเพ่ือช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างมี
ความสุข มีกำลังใจ มุ่งม่ัน และคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมอยู่เสมอ 

 Improvement : I  มีการพัฒนาตนเอง กระบวนการ วิธีการตามสถานการณ์ปัจจุบัน 

 มีการพัฒนาตนเอง สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ เป็นคนทันสมัย รอบรู้ และ
ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่จากแหล่งต่างๆอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีโลกทัศน์กว้างไกล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาวะการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้น การรู้จักสังเกตและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
รอบตัวจะช่วยให้รู้เท่าทันโลกและสามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี 
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เครื่องมือนิเทศ 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการนิเทศด้วย RUAMJAI 
AYA1 Model Supervisory Process เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มุ่งเน้นสู่การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู ้สอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ให้เกิดผลเชิงประจักษ์แก่นักเรีย น ครู 
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
ประกอบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

 เอกสาร สื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
 1. คู่มือการนิเทศด้วย RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 2. แผนการนิเทศ 
 3. หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
 4. แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 5. แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 6. แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

 เอกสาร สื่อ เครื่องมือการนิเทศด้านผู้เรียน 
 1. แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 2. แบบประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
 3. ผลงาน ชิ้นงานของนักเรียน 

 วิธีการสร้างเครื่องมือ 

 1. การออกแบบเครื่องมือ 

คณะกรรมการดำเนินโครงการระดับเขตพื้นที่ ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนและวิเคราะห์การสร้างเครื่องมือ
การนิเทศด้วย RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดังนี้ 
  1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศด้วย RUAMJAI 
AYA1 Model Supervisory Process เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
  2. นำข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดการสร้างเครื่องมือและ
ดำเนินการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิด 
  3. นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน เพื่อขอคำชี้แนะและปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม 
  4. ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 2. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  1. นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
  2. นำเครื่องมือที่ได้รับการตรวจสอบข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 คน มาพิจารณา
ปรับปรุงข้อคำถามให้มีความเหมาะสมอีกครั้ง 
  3. การทดลองใช้ (Try Out) นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับสถานศึกษา เพ่ือศึกษา
ดูความชัดเจน และเหมาะสมในการสื่อความหมาย ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
  4. หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ    
ครอนบาค (Cronbach) 

 3. การนำเครื่องมือไปใช ้

  1. คณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดำเนินการ
นิเทศโดย ได้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการนิเทศ  

  2. ดำเนินการนิเทศโดยใช้เครื่องมือการนิเทศด้วย RUAMJAI AYA1 Model Supervisory Process 
ตามแผนการนิเทศและปฏิทินการนิเทศที่กำหนด 
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งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 
 งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีรายละเอียดภาระงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2. งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และชุมชน 
3. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้    
ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ   
การจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ขอบเขตของงาน 
  เป็นแนวทางสำหรับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. วิเคราะห์ภาระงาน นโยบาย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  2. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู ้ของ
สถานศึกษา 
  3. จัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา การบริหารการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ฐานข้อมูลและสภาพปัญหาความต้องการ 
  4. กำหนดวิธีการ แนวทางดำเนินการ เครื่องมือนิเทศ เพื่อส่งเสริม พัฒนาระบบการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน และการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้าง พัฒนา แสวงหาเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาระบบ
การนิเทศการศึกษา การนิเทศการบริหารจัดการศึกษา การนิเทศการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ และดำเนินการนิเทศตามระบบ 
  5. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ เพื่อนำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบ
การนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนในคราวต่อไป 
  6. สรุป รายยงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางพันทิพย์ ผาก่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 เครื่องมือที่ใช้ 
  1. แบบนิเทศติดตามการพัฒนาระบบการนิเทศและกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน 
  2. แบบประเมินผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น ระบบ
การนิเทศภายใน การสร้างเครือข่ายการนิเทศ 
  3. แบบประเมินผลโครงการนิเทศ 
  4. เอกสารสรุปรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. หลักการพัฒนาระบบการนิเทศภายในและการสร้างเครือข่าย 
  4. หลักการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. งานส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 
  1. เพื ่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื ้นที ่การศึกษา
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมกันของเครือข่ายเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมาย     
ตามนโยบาย 

 ขอบเขตของงาน 
  เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเครือข่าย
บุคคล ครูแกนนำ ครูต้นแบบ เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพตามระดับการศึกษา เช่น กลุ ่มเครือข่ยส่งเสริม
ประสิทธิภาพระดบัปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้องเครือข่าย
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพโดยการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายห้องเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางพันทิพย์ ผาก่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาความต้องการ ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
  2. จัดทำแผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 
โดยคำนึงถึงสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละเครือข่าย 
  3. ประชุม/สัมมนาเครือข่ายการนิเทศทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการ
พัฒนา 
  4. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
   4.1 จัดเครือข่ายบุคคล เช่น ครูแกนนำ ครูต้นแบบ ครูแห่งชาติ ฯลฯ 
   4.2 จัดเครือข่ายในรูปชุมนุม เช่น ชุมนุมครูภาษาอังกฤษ ชุมนุมครูปฐมวัย ฯลฯ 
   4.3 เครือข่ายในรูปของระดับการศึกษา เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
   4.4 เครือข่ายในรูปของชุมชน เช่น เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
   4.5 เครือข่ายในรูปของห้องเรียนหรือสถานศึกษา เช่น การพัฒนาห้องเรียนภาษาอังกฤษ 
เครือข่ายโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง เครือข่ายห้องเรียนโรงเรียนในฝัน 
  5. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
  6. นำผลการประเมินไปกำหนดแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศทั ้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนต่อไป 
  7. สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายการนิเทศและรายงานผลการพัฒนาต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางพันทิพย์ ผาก่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

เครื่องมือที่ใช้ 
  1. แบบสำรวจความต้องการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ 
  2. แบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศท้ังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 
  3. แบบรายงานผลการพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการเรียนการสอน 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. หลักการสร้างเครือข่าย 
  4. หลักการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสร้างเครือข่าย 

3. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 ขอบเขตของงาน 
  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  2. จัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
  3. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์และตัวชี ้ว ัดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด วิจัย 
พัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
  5. ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนารูปแบบ
การดำเนินการนิเทศที่ดี หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
  6 สรุป อภิปรายผลจากการดำเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานต่อไป 
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  7. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
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เครื่องมือที่ใช้ 
  1. แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา 
  2. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. การจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
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นางพันทิพย์ ผาก่ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                 

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้อย 
นางพันทิพย์ ผาก่ำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการ ได้รับมอบหมายดูแลรับผิดชอบ นิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัด อำเภอวังน้อย จำนวน 3 กลุ่มโรงเรียน 
จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน ดังนี้ 

ที ่ อำเภอ กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน 
1 วังน้อย กลุ่มวังชลสินธุ ์ 1. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

2 โรงเรียนบ้านลำแดง 
3. โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 
4. โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 
5. โรงเรียนคอตันคลอง 27 
6. โรงเรียนวัดธรรมจริยา 
7. โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 
8. โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 
9. โรงเรียนกลางคลอง 27 

2 วังน้อย 
 
 
 

กลุ่มมหาจุฬา 
 
 
 

1. โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 
2. โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 
3. โรงเรียนวัดลาดทราย 
4. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 
5. โรงเรียนวัดพะยอม 
6. โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 
7. โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 

3 วังน้อย กลุ่มวังคชสาร 1. โรงเรียนวัดศรีประชา 
2. โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 
3. โรงเรียนวัดศิวาราม 
4. โรงเรียนวัดบ้านช้าง 
5. โรงเรียนบ้านกระทุ่มลาย  
6. โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
7. โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 
8. โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ 
9. โรงเรียนมุลลิมบำรุง 
10. โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 
11. โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
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สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือดำเนินการนิเทศ ติดตาม ให้การแนะนำ ช่วยเหลือการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย 

2. เพื่อพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ขอบเขตของงาน 

  งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวังน้อย 
จำนวน 3 กลุ่ม โรงเรียน ได้แก่ กลุ่มวังชลสินธุ์ กลุ่มมหาจุฬา และกลุ่มคชสาร รวมทั้งสิ้น 27 โรงเรียน เป็นงานที่มุ่ง
ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบแบบ
กัลยาณมิตร ให้จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนา
คุณภาพอย่างมีระบบ 

 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
  2. ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียน
ที่รับผิดชอบทั้ง 3 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มวังชลสินธุ์ กลุ่มมหาจุฬา และกลุ่มคชสาร 
   2.1 จัดทำปฏิทินการนิเทศเพ่ือขออนุญาตปฏิบัติการนิเทศ 
   2.2 จัดทำเครื่องมือการนิเทศ 
   2.3 ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่องมือที่กำหนด 
   2.4 สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3. เมื่อสิ้นภาคเรียนจัดให้มีการสรุปผลการดำเนินการนิเทศ และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
ของกลุ่มโรงเรียน เพ่ือนำผลการนิเทศไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ 
  1. แบบสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา 
  2. เกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  3. แบบนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  3. หลักการนิเทศ ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษา 
  4. การจัดทำเกณฑ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบริหาร และการจัดการศึกษา 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ศึกษานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบทั้ง 3 กลุ่มโรงเรียน

• จัดท าปฏิทินการนิเทศเพ่ือขออนุญาตปฏิบัติการนิเทศ
• จัดท าเครื่องมือการนิเทศ
• ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินและเครื่องมือที่ก าหนด
• สรุปและรายงานผล และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จัดท าเครื่องมือการนิเทศสรุปผลการด าเนินการนิเทศ และประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ของกลุ่มโรงเรียน
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สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้      
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัดให้
มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       
ในชีวิตประจำวันได้ 

4. เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
ระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) 

ขอบเขตของงาน 
  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ  การจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้บรรลุตามเป้าหมายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมถึงส่งสริม  
สนับสนุนในสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในภาษาต่างประเทศอ่ืนตามความพร้อมของสถานศึกษา 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษาสภาพปัญหา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
  2. วิเคราะห์ ตรวจสอบการดำเนินเกี ่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ของ
ครูผู้สอน 
  3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด 
  4. สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์วิจัย และการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนและโรงเรียนใน
สังกัด 
  5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนและเผยแพร่ผลงานการศึกษา  
  6. สรุปรายงานผล นำข้อมูลที่ได้รับมากำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาคุณภาพครูและ
ผู้เรียนต่อไป 
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ส่งเสริม สนับสนุน โครงการคุณธรรม สพฐ. 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับ
คุณค่าแห่งคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี และภูมิใจในการทำดี 
  2. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
  3. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูเห็นตัวอย่างกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนต้นแบบ        
ด้านคุณธรรม แล้วนำมาปรับใช้พัฒนาในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

ขอบเขตของงาน 
  สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สนับสนุนให้โรงเรียนให้สามารถ
เริ่มต้นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้บรรยาการของความร่วมมือทั่วทั้งโรงเรียน ทั้งผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้อง ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางขับเคลื่อนไปสู่โรงเรียนคุณธรรม 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  2. สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณธรรม กระตุ้นให้เกิดแรง
บันดาลใจ และทัศนะเชิงบวกต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
  3. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม 
  4. สร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาไปสู่โรงเรียนคุณธรรม 
  5. สนับสนุนโรงเรียนให้สามารถเริ่มต้นกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ภายใต้บรรยากาศของ
ความร่วมมือ 
  6. นิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมคุณธรรมของโรงเรียนในสังกัด 
  7. ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อรับรางวับระดับดาว 
  8. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  9. สรุปและรายงานการดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 
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