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การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการสาคัญในการพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้มีลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามเป้าหมายของหลักสูตร
หน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มีนโยบายให้ “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในห้องเรียน
เป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาประเทศไทยต่อไป
ในระดับ สถานศึกษามีเป้ าหมายคือ นิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนาและใช้หลักหลักสูตรสถานศึกษา การอ่านออกเขียน
ได้ การจั ด การเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก (Active Learning) การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ท างไกล
(DLTV/DLIT) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริบท
ศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิเทศครูทุกคนในทุกห้องเรียนร้อยละ
100 โรงเรียนจึงมีภารกิจที่จะทาให้นโยบายดังกล่าวให้บรรลุผล
รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรี ยนบ้านห้วยเสียดฉบับนี้ จึงเป็นการสรุปงานการขับเคลื่อนงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาต่อไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศมาตรา 258 จ. (3) ให้มี
กลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณ ของความเป็นครูมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและ ประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้าง
ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ ตามความถนัดและปรับปรุง โครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้สอดคล้อง
กันทั้งในระดับ ชาติและระดับ พื้นที่ นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามเจตนารมณ์ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒ นา ด้ว ยการพัฒนาตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 4.3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้าง
ศักยภาพทรั พยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒ นาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย ให้ เป็นคนดี เก่งและมี
คุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (4.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุง่ เน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่
มีศักยภาพมีทักษะ ความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย (4.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบ
การเรียนรู้ใหม่ การ เปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2560–2579 ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย
และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมือง ไทยทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตาม มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้สื่อ ตาราเรียน และนวัตกรรม ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและ
สถานที่มีระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพมีระบบการผลิตครูอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้มาตรฐาน ระดับสากล ครูอาจารย์ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพ ผู้เรียนจะเกิดได้และ
บรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความสาเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัย
คือ คุณภาพของผู้เรียน ที่โรงเรียนต้องประกัน คุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อ
ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ดังนั้นการพัฒนา คุณภาพผู้ เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ ความสาเร็จในการพัฒนา 3 กระบวนการ คือ กระบวนการ บริหาร
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจาเป็นต่อการจัด
การศึกษาที่ต้องอาศัยความร่ ว มมือจากบุ คคลหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้าน การพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอน
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษา จาเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศการศึกษา
เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลื อ ชี้แนะและพัฒนางานให้ประสบผลสาเร็จ ทันต่อสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อีกทั้งเป็น องค์ป ระกอบส าคัญที่ช่ว ยเหลือสนั บ สนุ น ให้ กระบวนการบริห าร และกระบวนการ เรียนการสอนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของประเทศ ทั้งยังเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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ให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเข้าสู่การปฏิรูป การศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ตลอดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชี พ ทักษะ
ชีวิต ทักษะการเป็นผู้นา และทักษะการนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน การนิ เ ทศการศึ ก ษาจึ ง มี ความส าคัญ ต่ อ การพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และเพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพในการจั ดการการศึ ก ษา ใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตร การจัด กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 13.83กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 11.67 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.42 และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.42 โดยคะแนนรวมเฉลี่ยมีผลคะแนนสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.16
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2562 พบว่า ความสามารถด้านภาษา มีค่าเฉลี่ยลดลง คิดเป็นร้อยละ 8.81ความสามารถด้านคานวณ มีค่าเฉลี่ยลดลง คิด
เป็นร้อยละ 12.88 โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยมีผลคะแนนลดลง คิดเป็นร้อยละ 6.87
ผลการทดสอบความวัดสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2562 พบว่า ความสามารถการอ่านออกเสียง มีค่าเฉลี่ยลดลง คิดเป็นร้อยละ 25.81 ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง
มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.50โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยมีผลคะแนนลดลง คิดเป็นร้อยละ 12.16
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3
ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ดีเยี่ยมร้อยละ 100
ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ดีเยี่ยมร้อยละ 100
ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ย
ดีเยี่ยมร้อยละ 100
ผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) อยู่ในระดับดี
จากการวิเ คราะห์ ผ ลการทดสอบ O - NET ผลการทดสอบ NT ผลการสอบ RT ผลการประเมิ น คุณ ภาพผู้ เรี ย น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ เขียน
ผลการประเมินสมรรถนะ และผลการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
จึงได้จัดทาและใช้แผนนิเทศภายในเป็นเครื่องมือสาหรับการสนับสนุน ส่งเสริม การมีส่วนร่วม การให้คาแนะนา ช่วยเหลือ การ
นาผลการนิเทศภายในมาวางแผนพัฒนาคุณคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน เป็นระบบและมีคุณภาพ
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วัตถุประสงค์ของการนิเทศภายใน
๑. เพื่อ รายงานผลการนิ เทศการศึกษา ปี การศึกษา 2562 ของโรงเรี ยนบ้ านห้ ว ยเสี ยด สั ง กัดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
๒. เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสู ตรและ
เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๔. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นรู้ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน สั ง คมทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน
๕. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ
๖. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ
ชื่นชมในผลงาน
๗. เพื่อ ให้ เ กิดการประสานงานและความร่ ว มมือ ในการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาระหว่า งผู้ เ กี่ยวข้อง ได้แก่ ครู
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และชุมชน
ขอบเขตการรายงาน
ขอบเขตการรายงานผลการนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ตามประเด็นการนิเทศนิเทศภายในโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ปีการศึกษา 2562
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน
๒. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๓. ด้านการบริหารจัดการ
ระยะเวลาในการนิเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เดือนธันวาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียดจะได้รับการนิเทศภายใน 100 %
นิยามศัพท์เฉพาะ
๑. การนิเทศภายใน หมายถึง การให้คาแนะนาช่วยเหลือชี้แนะ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูให้มีประสิทธิภาพ ที่ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
๒. คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ความสาเร็จที่เกิดจาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย
เป้าหมายของทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงาน คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่แสดงถึงสมรรถนะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 และตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนตามหลักสูตรและมาตรฐานการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. การพัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง การจัดทาและพัฒนาหลั กสู ตรรายวิช าพื้นฐาน รายวิช า เพิ่มเติม และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง บริบทของโรงเรียน และตามนโยบาย และจุดเน้นสาคัญ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนาหลักสูตรสู่ห้องเรียน การประเมินการใช้หลักสูตร และนาผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3

รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ปีการศึกษา 2562

๔. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) หมายถึง การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ปฏิบั ติจ ริ ง สร้างองค์ความรู้ ผ่ านการคิดขั้นสู ง (Higher-Order Thinking) การได้ปฏิบัติงาน สร้างสรรค์งานและ
นาเสนองานด้วยตัวเอง
๕. การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีทางไกล (DLTV /DLIT) หมายถึง การออกแบบ การเรียนรู้และการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television: DLTV) ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก และการออกแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ผ่า นเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning
Information: DLTV) ในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่
๖. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน หมายถึง การที่โรงเรียนและครูผู้สอนมีการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา
สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมกันตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าในการเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและเป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
๒. สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๓. สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
๔. บุคลากรในสถานศึกษา ได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ
๕. โรงเรียนมีการปฏิรูประบบบริหารโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทาร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมใน
ผลงาน
๖. เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน
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บทที่ 2
หลักการ แนวคิด เอกสาร ที่เกี่ยวข้อง
การรายงานผลการนิเทศภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
2. สภาพปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
3. การบริหารงาน 4 ฝ่าย
4. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนนี้ซึ่งประกอบด้วย ความหมายของการนิเทศภายใน ความสาคัญของการนิเทศ
ภายใน ความจาเป็นของการนิเทศภายใน จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน หลัก
สาคัญการนิเทศภายในโรงเรียน และบทบาทของผู้บริหาร และครูกับการนิเทศภายในโรงเรียน ตามลาดับดังต่อไปนี้
ความหมายของการนิเทศ
การนิเทศเป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษา เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการนิเทศ
การศึกษาแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ การนิเทศจากภายนอกโรงเรียน คือการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์ และการนิเทศภายใน
โรงเรียน คือการนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบันหลายฝ่ายได้ให้ความสาคัญต่อการนิเทศภายในโรงเรียนมาก
ขึ้นเนื่องจากต้องการสร้างคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในโรงเรียน สถานศึกษาของตนเอง ซึ่งมีนักวิชาการและนักการ
ศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน ไว้ดังนี้
พัช รี ศานติอาวรณ์ . (2552 : 12) กล่ าวว่า การนิเทศภายใน คือ กระบวนการทางาน ร่วมกันของบุคลากรทาง
การศึกษา โดยการระดมสรรพกาลังสนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้ครู สามารถปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ที่ตรงกับ
ความต้องการพัฒนาให้มี ประสิทธิภาพและต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดหมาย
ของหลักสูตร
ชัด บุญญา. (2552 : 127 ) การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูใน
โรงเรียนให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ การสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุก
ด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้เต็มวัยและมีศักยภาพ โดยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน
ราณี กุยรัมย์. (2553 : 13) ให้ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนคือ กระบวนการช่วยเหลือแนะนาการพัฒนา
งานทั้งทางด้านการศึกษา และงานในหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยความร่วมมือของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที่กาหนดไว้ให้เกิดความงอก
งามทางวิชาชีพทางการศึกษา จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่าย
จากความหมายของการนิเทศภายในดังกล่าว สรุปได้ว่า การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ครู หรือผู้สอน ด้วยความร่วมมือของบุคลากรภายในโรงเรียนนับตั้งแต่ผู้บริหารลงมา ซึ่งต้อง
ทาอย่างมีขั้นตอน และมีกระบวนการ ที่สาคัญคือต้องทาอย่างเป็ นระบบ และต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีคุณภาพ
และมีความรู้สึกประสบความสาเร็จในอาชีพครู โดยเฉพาะการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือการสอนเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนทุกด้านทั้ งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคมอย่างเต็มตามวัย และเต็มศักยภาพ
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จุดมุ่งหมายของการนิเทศ
มีนักการศึกษากล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ แตกต่างกันดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2557 : 180-181) ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในไว้ 6
ประการดังนี้ 1) เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร
และให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 2)
เพื่อให้ ส ถานศึกษาสามารถบริ ห ารและจั ดการเรี ยนรู้ได้อ ย่างมีประสิ ทธิภ าพ 3) เพื่อพัฒ นาหลั กสู ตรและการเรียนรู้ให้ มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 4) เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 5) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ ชื่น
ชมในผลงาน 6) เพื่อให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ได้แก่ ชุมชน สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนวิชาชีพต่าง ๆ
Good. (1973 : 572) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาภายใน โรงเรียนไว้ว่า เพื่อช่วยเหลือครูในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพและการพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปรับปรุง
วัตถุประสงค์การสอน สื่อ นวัตกรรมและเทคนิควิธีสอน และการประเมินผลการเรียน
จากแนวความคิดของนักการศึกษาที่ได้กล่าวข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า ความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนคือ
มุ่งส่งเสริม สนับสนุนที่จะพัฒนาครู เพื่อให้ครูมีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดความภาคภูมิใจ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
ความจาเป็นของการนิเทศ
เหตุที่ต้องมีการนิเทศภายในสถานศึกษา เกิดจากสถานศึกษาประสบกับสภาพปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนา
การศึกษาให้ดีที่สุด แต่การนิเทศจากภายนอกโรงเรียนไม่อาจตอบสนองต่อการแก้ปัญหาตรงตามความต้องการได้จึงจาเป็นต้อง
ใช้ระบบหรือวิธีการนิเทศภายใน ซึ่งมีผู้กล่าวถึงความจาเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้
แน่งน้อย เพ็งพันธ์. (2552 : 2) ได้กล่าวถึงความจาเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษาว่า การนิเทศการสอนถือเป็น
การนิเทศภายในที่สาคัญและจาเป็นที่ควรจะต้องเกิดขึ้นในโรงเรียน ผู้บริหารเป็นบุคคลที่สาคัญที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้
เกิดขึ้นได้ โดยดาเนินการอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน มีการส่งเสริม มีการติดตามประเมินผล และดาเนินการทุกวิถีทาง
เพื่อให้เกิดการ ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง เพราะหากโรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนอย่างถาวรแล้ว โรงเรียน
ก็จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
สรุปได้ว่า การนิเทศที่จัดขึ้นภายในสถานศึกษาโดยความร่วมมือของครูในสถานศึกษาทุกคน จึงเป็นเครื่องมือสาคัญ
อย่างหนึ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะช่วยให้ประสบความสาเร็จในการรวมพลังครูและพัฒนาการครู ให้มีความสามารถในการ
ปรับปรุงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นตอบสนองหลักสูตรแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมมือกันวางแผน
พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันครูก็มีความมั่นใจ มีขวัญและกาลังใจดี มีความภาคภูมิใจ ที่ประสบผลสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานการจัดการที่ดีเป็นกุญแจนาไปสู่ความสาเร็จขององค์กร การนิเทศที่ดีนาไปสู่การจัดการที่ดี
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หลักการนิเทศ
การนิเทศภายในสถานศึกษา นอกจากจะดาเนินงานโดยยึดจุดมุ่งหมายแล้ว ยังต้องอาศัยหลักการดาเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้บริหารสถานศึกษามีความจาเป็นจะต้องทาความเข้าใจหลักการนิเทศภายในสถานศึกษา นักการศึกษาหลาย
คนได้เสนอหลักการนิเทศภายในไว้ดังนี้
Stoops. (1978 : 5 - 6 อ้างถึงใน พิตตินันท ศรีธนธรณ. 2556 : 24) ได้กาหนดหลักการเบื้องต้นของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 1) การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่รับผิดชอบ 2) การ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นการบริการ ซึ่งครูผู้สอนหรือผู้ รับการนิเทศเป็นผู้ใช้บริการ 3) การนิเทศการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการของครูและของสถานศึกษา 4) การนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ควรเป็ นการสร้ างสรรค์ความคิด เจตคติ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ นิเทศและผู้ รับ การนิเทศ 5) การนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ควรเน้นให้เห็นความสาคัญของการวิจัย และจะต้องพยายามหาแนวทางให้ครูที่เกี่ยวข้องศึกษา
งานวิจัย และนาผลมาปฏิบัติให้มากขึ้น 6) การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ควรยึดหลักการประเมินผลการนิเทศทั้งผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ โดยต้องทาการอย่างต่อเนื่อง
ราณี กุยรัมย์ (2553 : 25) ได้สรุปว่า การนิเทศภายในสถานศึกษามีหลักการนิเทศที่สาคัญที่จะต้องมีผู้ดาเนินการ ซึ่ง
ในการดาเนินการนั้น ต้องสอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของครูและโรงเรียน มีการร่วมมือกันวางแผนการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการมีส่วนร่วมในการทางานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นการ
เสริมสร้างกาลังใจช่วยเหลือกันของบุคลากรในสถานศึกษา และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน
สงคราม มังคะละ. (2555 : 3) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศภายใน ดังนี้ 1) การทางานเป็นทีม ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน
คณะครู และชุมชนในการทางาน 2) การใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารจัดการในการพัฒนาแบบองค์รวม สู่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และ 3) พัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วม (School Wide) มุ่งเน้นให้โรงเรียนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
Sergiovanni. (1984 : 3-4) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศภายในไว้ดังนี้ 1) การบริหารต้องคานึงถึงการจัดให้มีความ
สะดวกสบายทางวัตถุต่างๆ และรวมไปถึงการดาเนินการทั่วไป2) การนิเทศต้องคานึงถึงการปรับปรุงแนวทางการเรียน
โดยทั่วไป 3) การบริหารและการนิเทศโดยหน้าที่แล้วไม่สามารถแยกออกจากกันได้ทั้งสองอย่าง จะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กัน มีส่ วนช่ว ยเหลือซึ่งกัน และกันในการดาเนินงานด้านระบบการศึกษา 4) การนิเทศที่ดีนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทาง
ปรัชญาและวิทยาศาสตร์ 5) การนิเทศที่ดีนั้นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานทางปรัชญาและประชาธิปไตย 6) การนิเทศที่ดีนั้นจะต้อง
ยึดทัศนคติและวิธีการวิทยาศาสตร์ 7) การนิเทศที่ดีในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้จะต้องใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาในการศึกษา การปรับปรุง และการประเมินผลทั้งส่วนที่เป็นกระบวนการและผลที่เกิดขึ้น 8) การนิเทศที่ดีจะต้อง
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่ใช่การเขียนใบสั่งให้ทา 9) การนิเทศที่ดีนั้นจะต้องมีการวางแผนอย่างมีระเบียบ มีการประสานความ
ร่วมมือ และจัดให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 10) การนิเทศที่ดีนั้น จะต้องเป็นวิชาชีพ จะต้องส่งเสริมการหาแนวทางการประเมิน
บุคลากร วิธีการ และผลจะต้องมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ตั้งไว้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า ในการจัดการนิเทศการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุตามจุดประสงค์ที่
กาหนดไว้ ต้องอาศัยความร่วมมือกันวางแผนการแก้ปัญหาอย่างเป็นประชาธิปไตยและการประสานงานที่ดี เน้นการทางาน
อย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ประเมิน ตนเอง ปรั บ ปรุ งพั ฒ นาให้ ผ ลงานมี คุณ ภาพสู ง ได้ ด้ว ยตนเอง ผู้ บ ริห ารสร้า งและส่ งเสริม ขวั ญและกาลั ง ใจให้ แ ก่
ผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
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รูปแบบการนิเทศ
การนิเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาทั่ว ๆ ไปมุ่งที่จะให้บุคลากรได้มีการปรับปรุงให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ การบริการและมีเทคนิคต่าง ๆ ดีขึ้นให้มีความรู้ความเข้าใจในงานวิชาใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นเพื่อการ
วิจัยปรับปรุงและร่วมมือในด้านต่าง ๆ รูปแบบในการนิเทศทั่วไปมีหลายลักษณะได้แก่ (เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์. 2558 : 1619)
1. ลักษณะการนิเทศในรูปแบบการสาธิต การสาธิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้เห็นตัวอย่างที่ดี
และถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งการสาธิตยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและสร้างศรัทธาต่องานด้านการนิเทศในการนิเทศ
โดยใช้รูปแบบการสาธิตจะเห็นได้ว่าผู้นิเทศไม่จาเป็นต้องทางานนิเทศโดยการสาธิตด้วยตนเองก็ได้แต่อาจจะให้บุคคลอื่นหรือผู้
ที่มีความเชี่ยวชาญทาการสาธิตแทน
2. ลักษณะการนิเทศในรูปแบบการประชุม การนิเทศแบบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสั่งการรับทราบนโยบาย ปรึกษา
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นลงมติ ศึกษาปัญหา แก้ปัญหาให้ข้อเสนอแนะให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแถลงผลงานเกี่ยวกับ
งานที่กาลังจะกระทาหรือกระทาไปแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นการพบปะระหว่างบุคลากร ฉะนั้นการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการ
นิเทศซึ่งมีหลายแบบแล้วแต่ความเหมาะสมของเรื่องที่ต้องนิเทศและความมุ่งหมาย การเตรียมการประชุมไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุมแบบใดมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 1) ก่อนประชุม มีหลักเกณฑ์คือ เตรียมวาระการประชุม แจ้งผู้เข้าประชุ มให้ทราบ
ล่วงหน้า เตรียมสถานที่ ตั้งความมุ่งหมายในการประชุม เลือกวิธีการประชุมให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ประชุมกาหนดระยะเวลา
ให้เหมาะสม เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนวิทยากรและที่ปรึกษา แบ่งงานกันรับผิดชอบ เตรียมงบประมาณที่จาเป็น เตรียม
ประเมินผลหลังการประชุม 2) ระหว่างการประชุม มีหลักเกณฑ์ ดาเนินการประชุมตามแผนที่วางไว้ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมแสดงความคิดเห็น ประธานต้องควบคุมการประชุมให้อยู่ในขอบเขตของเรื่อง มีการสรุปความเป็นตอนๆ มีการบันทึก
ผลการประชุม รักษาบรรยากาศให้ดีตลอดการประชุม ถ้าจาเป็นอาจแบ่งการประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย 3) ภายหลังการประชุม
มีหลักเกณฑ์ จัดพิมพ์เอกสารที่ได้จากการประชุมส่งไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการประชุม
3. ลักษณะการนิเทศในรูปแบบการอบรม (Training) จุดมุ่งหมายของการจัดนิเทศแบบการอบรมก็เพื่อ เพิ่มพูน
และเสริสร้างประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติให้ดียิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะสาหรับหารนิเทศโดยการจัดอบรมจะต้อง
คานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้ 1) คณะกรรมการอบรมจะต้องเตรียมงานอย่างมีแบบแผน โครงการแต่ล่ ะโครงการควรมีการติดต่อ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด 2) ควรอานวยความสะดวกและจัดบริการต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมอบรมให้ดีที่สุดเท่าที่ทา
ได้ 3) ควรฝึกเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พิธีกร ให้มีมนุษยสัมพันธ์อันดีและมีความรับผิดชอบ 4) เอกสารที่จะแจกควรต้อง
พิจารณาว่าเอกสารใดควรจะแจกก่อนการอบรมหรือในขณะที่กาลังอบรม และแจกหลังการอบรม 5) การจัดสรรงบประมาร
ควรทาให้เพียงพอสาหรับงานทุกๆด้าน
4. ลักษณะการนิเทศในรูปแบบการผลิตเอกสารทางวิชาการ เอกสารที่ผู้นิเทศเผยแพร่เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
มีหลายประเภทอาจจะเป็นขององค์กรต่างๆ ของสมาคมหน่วยงานรัฐบาล และเอกสารที่หน่วยศึกษานิเทศก์ผลิตขึ้นมา หรือ
เอกสารที่ฝ่ ายวิช าการของสถานศึ กษาจั ดทาเพื่อเผยแพร่ความรู้ห รือ เกี่ยวข้องกับงานวิช าการ ซึ่งเอกสารเหล่ านี้จะเป็ น
ประโยชน์เพราะจะช่วยลดงานด้านอื่น เช่นแทนที่จะประชุมหรือแนะแนวเป็นรายบุคคลอาจใช้เอกสารแทนซึ่งผู้รับการนิเทศ
สามารถรับการวิจัยทบทวนด้วยตนเองบ่อยๆ ซึ่งจุดมุ่งหมายการจัดทาเอกสารทางวิชาการก็เพื่อให้มีเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ
มากขึ้นสาหรับเป็นคู่มือแก่บุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้องทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารการจัดการ การ
จัดสิ่งอานวยความสะดวกและยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานวิชาการด้วย
5. ลักษณะการนิเทศในรูปแบบการปรับปรุงตนเอง จุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความศรัทธาใน
ตนเองแก่ผู้ร่ วมงานตลอดจนเพื่อให้ มีความรู้ทัน เหตุการณ์และสามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ อื่นได้รวมทั้งเพื่อให้ การ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สิ่งที่ควรปรับปรุงเช่น ความรู้ในงานต่าง ๆ โดยเฉพาะหมวดที่ตนรับผิดชอบ ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีและด้านอื่น ๆโดยทั่ว ไป อารมณ์ ความรู้สึกและทัศนคติ การติดต่อประสานงาน บุคลิกภาพและนิสั ย
พฤติกรรมการบริก าร ดังนั้นหลักในการปรับปรุงตนเองสรุปได้ คือ ยึดหลักธรรม ตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิ ตได้ตามสมควรและ
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อัตภาพ ให้ดูตัวอย่างจากผู้อื่นและปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยอาศัยวิจารณญาณที่ถูกต้อง หมั่นศึกษาหาความรู้ หาโอกาส
เข้ารับการอบรม ประชุมตามเหมาะสม
Glatthorn. (1984 : 5) ได้เสนอรูปแบบการจัดการนิเทศภายในไว้ 4 ประการ คือ 1) การนิเทศแบบคลินิก (Clinical
Supervision) เป็นการนิเทศที่เน้นกระบวนการปรับปรุงการสอนของครูอย่างเข้มข้น ต้องวางแผนอย่างมีระบบการกระทา
อย่างรอบคอบทุกขั้นตอนและทาให้ครบกระบวนการนิเทศ 2) การนิเทศแบบเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Cooperative Professional)
เป็นทางเลือกหนึ่งของการนิเทศ สาหรับครูที่ไม่ประสงค์จะรับการนิเทศรูปแบบอื่น เป็นกระบวนการที่ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตก
ลงทางานร่วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ด้วยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน การใช้ข้อมูลย้อนกลับ การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงวิชาชีพ 3) การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Self Directed Development) เป็นกระบวนการ
นิเ ทศที่ค รู ท างานโดยอิส ระเป็ น ผู้ น าในวิ ช าชีพ ของตนเอง ด้ว ยการวางแผนเพื่ อ พัฒ นาวิช าชี พการสอนของตนเอง และ
ดาเนินการตามโครงการที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย วิธีการในการพัฒนาตนเอง แหล่งทรัพยากรที่ต้องการวิธีการ
ประเมินผลและความช่วยเหลือจากผู้บริหารที่ครูต้องการ 4) การนิเทศแบบควบคุมเชิงบริหาร (Administrative Monitoring)
เป็นการนิเทศที่ผู้บริหารเข้าเยี่ยมเยียนชั้นเรียนในระยะเวลาสั้นๆและอย่างไม่เป็นทางการเท่าใด แต่ต้องมีการวางแผนก่อนการ
เข้าเยี่ยมและการให้คาปรึกษาหลังเข้าเยี่ยมแล้ว
Harris. (1975 : 13 อ้างถึงใน พิตตินันท์ ศรีธนธรณ. 2556 : 30) ได้แบ่งงานนิเทศการศึกษาออกเป็น 10
ประการ คือ 1) งานที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร (Developing Curriculum) ซึ่งเกี่ยวกับการวางโครงสร้างหลักสูตร ทา
ประมวลการสอน โดยกาหนดตัวผู้สอน โครงการสอน วัน เวลา สถานที่ และวางแผนวิธีสอน ตลอดจนการสร้างเกณฑ์
มาตรฐานและบรรจุหน่วยวิชาต่าง ๆ ลงในการสอน 2) การจัดระบบการสอน (Organizing for Instruction) เป็นการจัดระบบ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการนาหลักสูตรไปใช้ เช่น การแบ่งกลุ่มนักเรียน การจัดระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับการนาหลักสูตรไปใช้ เช่น การแบ่งกลุ่มนักเรียน การจัดตารางสอน 3) การคัดเลือกบุคลากร (Staffing) โดยเลือกสรรให้
เหมาะกับงานมีการสรรหาการสอบคัดเลือก และการเก็บรักษาทะเบียนเกี่ยวกับตัวบุคลากร 4) การจัดสิ่งอานวยความสะดวก
(Providing Facilities) เป็นการออกแบบและจัดเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกให้กับผู้สอนรวมถึงการจัดวางแผนอาคารเรียนที่
ถูกต้อง มีการแนะนาให้สามารถหยิบสิ่งอานวยความสะดวกเหล่านั้นมาใช้ได้ง่าย 5) จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอน (Providing
Materials) ตรวจและคัดเลือกวัสดุ อุปกรณ์การสอนที่จะนามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการสอน 6) จัดอบรม
ครูประจาการ (Arranging for in-service Education) เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ครูประจาการอันจะส่งผลให้
ครูมีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพทางด้านวิชาการยิ่งขึ้น 7) จัดปฐมนิเทศครูใหม่ (Orienting New Staff Members)
เพือ่ ให้ได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ ช่วยในการสอนทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียนการสอนให้มากที่สุด 8) จัดบริการพิเศษที่
เกี่ยวกับการสอน (Relating Special Service) รวมทั้งบริการต่าง ๆ ที่ช่วยในการสอนทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียน
การสอนให้มากที่สุด 9) การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน (Developing Public Relations) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอน การแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาให้ชุมชนทราบการแสวงหาความช่วยเหลือจากชุมชนตลอดจนการ
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 10) งานประเมินผล (Evaluating) จัดให้มีการประเมินผลทางการเรียน
การสอนเพื่อหาจุดอ่อนที่จะได้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหมายถึงการวางแผน การสร้างเครื่องมือการจัด
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้วย
กล่าวโดยสรุป รูปแบบของการนิเทศภายใน หมายถึง การใช้เทคนิคด้วยการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา อย่างเชี่ยวชาญ
โดยการจัดรูปแบบอย่างเป็นระบบ ด้วยการจัดลักษณะการนิเทศโดยการสาธิต เพื่อให้บุคลากรเห็นตัวอย่างที่ถูกต้อง การนิเทศ
ในรูปแบบการประชุมทั้งก่อนประชุมและหลังประชุม การนิเทศโดยการอบรม การผลิตสร้างบุคลิกภาพและความศรัทธาด้วย
ตนเอง
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กระบวนการและขั้นตอนการนิเทศ
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุด โดยเป็นการสนับสนุน การเรียนการสอนภายในโรงเรียน ให้
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนปฏิบัติการ ทั้งด้านกระบวนการบริหารการนิเทศและการเรียนการสอนควบคู่กัน
ไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการ
วางแผน การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ การประเมินผลและรายงานผล ดังภาพที่ 2.1 (ชานาญ แสงจันทร์. 2555 : 1129)
การศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหา และความต้องการ

การวางแผน และ
กาหนด
การประเมินผล
และรายงานผล

การสร้างสื่อ เครื่องมือ
และพัฒนาวิธีการ
การปฏิบัติการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียน
ที่มา : ชานาญ แสงจันทร์. 2555 : 11
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ มีดังนี้ 1) เพื่อทราบสภาพการศึกษา
และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในขณะนั้น 2) เพื่อทราบสภาพที่เป็นปัญหา 3) เพื่อทราบความต้องการ 4) เพื่อกาหนด
แนวทางตัดสินใจในการแก้ปัญหา 5) เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 6) เพื่อ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพเป็นจริง กาลังเป็นอยู่หรือกาลังดาเนินการอยู่ขณะนั้น
1.3 สภาพปัญหา หมายถึง สภาพความแตกต่างของสิ่งที่เป็นอยู่ หรือผลที่ปรากฏกับสิ่งที่ต้องการให้เป็นหรือ
เป้าหมาย
1.4 ความต้องการ หมายถึง สิ่งที่พึงปรารถนาตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
1.5 วิธีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการมี 4 ขั้นตอน
1) สารวจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของโรงเรียน
2) ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด
3) หามาตรฐานและคุณค่าของข้อมูล
4) บันทึกรายการความต้องการ
2. การวางแผนและกาหนดทางเลือก
การวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายในโรงเรียนนั้น จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดในการพัฒนา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ดังนี้ 1) เร่งรัดยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้าน
วิชาการและเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกัน 2) กระจายทรัพยากรอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและประหยัดระหว่างชั้นเรียนต่าง ๆ ภายใน
โรงเรี ยน 3) ให้ความช่ว ยเหลื อ สนับ สนุ นด้านโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน 4) จัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดยใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นและสอดคล้องกับอาชีพ ในชุมชน 5) ให้ชุมชนตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหา และพัฒนาการศึกษา 6) เกณฑ์เด็กที่อยู่ในข่ายพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับที่อยู่บริเวณโรงเรียนอย่าง
ทั่วถึง 7) ช่วยส่งเสริม ลดความสูญเปล่าทางการศึกษา
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ขั้นเตรียมการ

ขั้นปฏิบัติ

วางแผน

การวางแผน

ขั้นประสาน
แผน

ขั้นเตรียมแผน
ปฏิบัติ

ภาพที่ 2.2 การวางแผนการนิเทศภายในมี 4 ขั้นตอน
ที่มา : ชานาญ แสงจันทร์. 2555 : 17
จากภาพที่ 2.2 การวางแผนการนิเทศภายในมีรายละเอียดดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการวางแผน มีการปฏิบัติดังนี้ (1) ทา
ความเข้าใจ ขอบข่าย อานาจหน้าที่และบทบาทของผู้นิเทศภายในโรงเรียน ทาแผนและโครงการปรับปรุงคุณภาพการ
ประถมศึกษาของโรงเรียน (2) นาผลการศึกษาข้อมูลจากสภาพปัจจุบันปัญหา และความต้องการของโรงเรียนมาจัดลาดับ
ความสาคัญให้ทราบแน่ชัดว่า ปัญหาใดที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนหลัง (3) ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์และแนว
ปฏิบัติของหน่วยเหนือเพื่อจัดทาแผนให้สนองตอบส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของการนิเทศภายในโรงเรียน 2) ขั้นลง
มือปฏิบัติการวางแผน คณะทางานจัดประชุมครู โดยนาประเด็นปัญหาและความต้องการที่สาคัญจากการศึกษา สภาพปัจจุบัน
และนโยบายของหน่วยเหนือมาพิจารณาแล้วสรุปว่าปีงบประมาณนี้มีงานสาคัญอะไรบ้าง การกาหนดการวางแผน หรือการ
จัดทาโครงการเพื่อสนองนโยบายและความต้องการของโรงเรียน จะต้องพิจารณาตัดสินใจกาหนดตามลาดับความสาคัญของ
งานและเขียนไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป 3) ขั้นประสานแผน มีรายละเอียดเป็นขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ งบประมาณ เวลา ประสานคนและประสานงาน 4) ขั้นเตรียมนาแผนไปปฏิบัติ โดยทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน ได้แก่
จัดทาแผนเป็นรูปเล่ม และทาปฏิทินปฏิบัติงาน
3. การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ ความหมายของสื่อและเครื่องมือ
3.1 สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติการนิเทศ เพื่อแก้ปัญหา
และพิจารณาการทางานของครู เช่น บทเรียนด้วยตนเอง วิดีโอเทป เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ
3.2 เครื่องมือนิเทศการศึกษา หมายถึง สิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ผู้รับการนิเทศ เพื่อให้ผู้นิเทศทราบถึงที่มาของปัญหา และความต้องการ และวางแผนแก้ปัญหาได้
ถูกต้อง เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสารวจ แบบประเมินค่า ฯลฯ ชนิดของสื่อและเครื่องมือ จาแนกตามลักษณะใช้
งานได้ 2 ชนิด คือ 1) สื่อและเครื่องมือสาหรับตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีดังนี้ (1) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่จัดทา
ขึ้นเพื่อตรวจสอบความพร้อมความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนของนักเรียน หรือแบบทดสอบครูผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร
การเรียนการสอน (2) แบบสอบถาม แบบสารวจ แบบประเมิน เป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่ต้องการ
เช่น ข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็น เจตคติ ซึ่งอาจใช้สอบถามครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (3) แบบสังเกต เป็นเครื่องมือ
สังเกตการสอนของครู ใช้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้ สอน 2) สื่อเครื่องมือสาหรับส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ใช้ในการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน ผู้นิเทศจาเป็นต้องใช้สื่อและเครื่องมือ เพื่อให้ผู้รับการ
นิเทศมองเห็ น ทางเลื อกที่เหมาะสมกับตน ปรั บ ปรุงแก้ไขปัญหาการทางานของตนให้ มีประสิ ทธิภ าพยิ่งขึ้น เช่น เอกสาร
หลักสูตร เอกสารเสริมการเรียน และเอกสารเผยแพร่วิชาการ
แนวการสร้างสื่อ เครื่องมือ และการใช้ ควรคานึงถึงหลักการต่าง ๆ เหล่านี้คือ 1) ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เครื่อง มือ
ใดบ้าง โดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการว่ามีปัญหาเรื่องใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร แล้วจึงเลือกสื่อและเครื่องมือให้เหมาะสมกับความต้องการ 2) ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือ
ที่พิจารณาเลือกไว้ในข้อแรกว่ามี รายละเอียดปลีกย่อยจุดเด่น จุดด้อย 3) ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ต้องคานึงถึงเรื่อง กาหนด
เนื้อหา กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดรูปแบบ (การใช้งาน) 4) การทดลองใช้สื่อ เครื่องมือทุกชนิดที่สร้างขึ้นทุกครั้ง ก่อนนาไปใช้
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ต้องนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่อง และ 5) การประเมินผล การใช้สื่อ เครื่องมือควรคานึงถึงวัตถุประสงค์
คือ ประเมินผลเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการทางานของผู้รับการนิเทศ และการประเมินผลเพื่อหาทาง
ปรับปรุง เพื่อพัฒนาสื่อนั้นให้ดียิ่งขึ้น
4. การปฏิบัติการนิเทศภายใน
การปฏิบัติการนิเทศ หมายถึง การดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในโครงการนิเทศภายในโรงเรียนที่เหมาะสมกับ
สภาพบริบท ทรัพยากรของโรงเรียน โดยได้ดาเนินการการนิเทศภายในจานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเยี่ยมชั้น
เรียน 2) กิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะนา 3) กิจกรรมการให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ
การปฏิบัติการนิเทศดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ นิเทศเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และนิเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในให้ได้ผลดี ดังภาพที่ 2.3
1. ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- กาหนดงานที่จะทา
- แบ่งงานรับผิดชอบ
- ทาความเข้าใจการนิเทศ
บข้อมูล
2. ปฏิบัต-ิกตกลงระบบการเก็
ารนิเทศตามแผนงาน/โครงการ

5. นาข้อมูลไปใช้ดาเนินการต่อไป

3. ประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอน

4. ประชุมสรุปผลการนิเทศ

ภาพประกอบ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในให้ได้ผลดี
ทีม่ า : ชานาญ แสงจันทร์. 2555 : 28
5. การประเมินผล และการรายงานผล
การประเมินผลการนิเทศหมายถึง การตรวจสอบความสาเร็จของโครงการกับจุดประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ การ
ประเมินผลการนิเทศภายในเพื่อทราบผลการดาเนินงาน อาจประเมินทั้งก่อนระหว่าง และหลังการนิเทศ โดยมี ขอบข่ายการ
ประเมินตามกิจกรรมในโครงการ เช่น 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 2) ประเมินความ
คิดเห็น 3) ประเมินกระบวนการนิเทศ 4) สรุปผลรวมการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
โอกาสต่อไป
หลังจากที่มีการประเมิน ผลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสรุปและรายงานผลการประเมิน ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูล 2
ประการ คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน ได้แก่ ความพร้อมในการดาเนินงานการมอบอานาจหน้าที่ให้ผู้ร่วมงาน
การอา นวยการ การควบคุมและการรายงาน 2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ ด้านปริมาณและด้านคุณภาพ การเสนอ
รายงานผลการประเมิน เป็นหลักฐานที่รวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินไว้ประกอบการพิจารณาการวางแผนในอนาคต คณะ
ทางานควรเสนอรายงานเมื่อได้สรุปการประเมินผลโครงการในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
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วัชรา เล่าเรียนดี. (2552 : 27-28) ได้นาเสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้ 1) วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู) 2) เลือก
ประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 3) นาเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติให้กับผู้บริหารโรงเรียนได้รับ
ทราบเพื่ออนุมัติการดาเนินการ 4) ให้ความรู้หรือแสวงหาความรู้จากเอกสารต่าง ๆ และการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียน และความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สนใจ5) จัดทาแผนการนิ เทศ กาหนด
วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 6) ดาเนินการตามแผน
โดยครู และผู้ นิเทศ (แผนการจั ดการเรีย นรู้ และแผนการนิเทศ) 7) สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒ นา รายงาน
ผลสาเร็จ
ธารทิพย์ แก้วเหลี่ยม. (2552 : 5) ได้สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียน ได้
สรุปว่า กระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัจจุบัน ปัญหาและการวางแผนการนิเทศ ประกอบด้วย การวิเคราะห์นโยบาย
การศึกษา การกาหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ประกอบด้วย การผลิตสื่อและเครื่องมือเพื่อใช้ในการนิเทศ กาหนดแนว
การใช้สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การปฏิบัติการนิเทศภายในโดยใช้สื่อและเครื่องมือนิเทศที่
ได้จัดเตรียมไว้สมบูรณ์แล้ว
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน การจัดทาเครื่องมือการประเมินผล การประเมินผล
และการสรุปรายงานผล
Harris. (1985 : 80-82) ได้น าเสนอแนวคิด กระบวนการในการนิเทศการศึกษาหรือที่เรียกว่า POLCA มี 5
ประการดังต่อไปนี้ 1) Planning Processes (P) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงาน โดยคิดว่าจะทาอย่างไร กาหนด
จุ ด มุ่ ง หมายของงาน พั ฒ นาวิ ธี ด าเนิ น การ คาดคะเนถึ ง ผลที่ จ ะได้ รั บ จากโครงการและวางโครงการ 2) Organizing
Processes (O) หมายถึง การจัดโครงสร้างของการดาเนินงานโดยสร้างหลักเกณฑ์ในการทางาน จัดหาทรัพยากรที่จะใช้ใน
การดาเนินงานโดยสร้างเกณฑ์ในการทางาน สร้างความสัมพันธ์ของงาน แบ่งงานโดยกาหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีการ
ประสานงานมอบหมายอานาจให้ตามหน้าที่ วางโครงการของหน่ว ยงานและพัฒนานโยบายต่างๆ 3) Leading Processes
(L) หมายถึง บทบาทในฐานะผู้ น า โดยดาเนิ น การวินิจฉัยสั่ งการการคัดเลื อกตัวบุคคล กระตุ้นให้บุคลากรทางาน ลงมือ
ปฏิบัติงาน การให้คาปรึกษาช่วยเหลือ การติดต่อสื่อสาร การให้กาลังใจ การให้คาแนะนาให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติ งาน
ให้ความ เร้าใจในการปฏิบัติงาน แสดงและอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 4) Controlling Processes (C) หมายถึง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ดาเนินงานโดยการพิจารณามอบหมายงาน ให้ความสะดวกในด้านต่างๆพิจารณาลงโทษ มีการแก้ไข
ทันทีเมื่องานผิดพลาด การให้บุคลากรออกจากงาน การตักเตือน และการกาหนดระเบียบในการปฏิบัติงาน 5) Assessing
Processes (A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินผลการปฏิบัติงาน วัดผลการปฏิบัติงาน วิจัยผลการ
ปฏิบัติงาน
กล่าวโดยสรุป กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัจจุบัน การเตรียมการวางแผน การ
วางแผนการนิเทศ การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การสร้างเสริมกาลังใจในการนิเทศ และการประเมินผล
การนิเทศ
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ดังนั้นกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนดังกล่าว เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ
กัน ช่วยเหลือกันปรับปรุงงานด้านต่างๆ ส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนมีคุณภาพ สามารถนามาปรับใช้เป็นขั้นตอนที่สาคัญ 5 ประการ คือ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการ ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการ
นิเทศ ขั้นที่ 5 การประเมินผลและการรายงานผล
โดยสรุปกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาจาเป็นต้องอาศัยขั้นตอนการดาเนินงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การประสานสัมพันธ์กันระหว่างผู้ นิเทศ กับผู้รับการนิเทศ กระบวนการและขั้นตอนของการนิเทศ
การศึกษา นั้นส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันในบางส่วน แต่โดยหลักการมีความคล้ายคลึงกัน จึงได้หลอมรวมให้เข้ากับ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินงานเหมาะสมกับสภาพ
ความจาเป็นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังบทบาทการดาเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ต่อไปนี้
2. สภาพปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ตามกระบวนการนิเทศภายใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ด้านการวางแผนการนิเทศ ด้านการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศ และด้านการประเมินผลการนิเทศ อันจะนาไปสู่การบริหารงานภายในสถานศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้านการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ เป็นกระบวนการ ขั้นแรกในการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็น
การศึกษาสภาพปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร อะไรคือปัญหาและความต้องการ ขั้นตอนนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด ซึ่ง
เป็น พื้น ฐานการวางแผนการนิ เทศภายใน ผลการศึกษาในขั้นนี้ จะได้รับ ข้อมู ล ที่ แสดงถึง สภาพที่เ ป็นจริงในปัจ จุบัน ของ
สถานศึกษา ในเรื่องของการปฏิบัติงานจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาสาคัญของระบบงาน และความพร้อม ความสามารถของ
โรงเรียน เมื่อนาไปเปรียบเทียบกับสภาพที่ควรจะเป็นและความคาดหวังนั้นคือ การแสดงถึงความต้องการในอนาคตที่จะเป็น
ของสถานศึกษานั่นเอง ดังที่
ราณี กุยรัมย์. (2553 : 37) ได้อธิบายว่า สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันหรือดาเนินการอยู่ใน
ขณะนั้น ปัญหาหมายถึง ผลที่ปรากฏซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่วางไว้
เพชรชนก แสงเทพ. (2556 : 5) กล่าวว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ หมายถึง การนาข้อมูล
ที่มีอยู่ในขณะนั้น มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ กับผลการดาเนินงานตามที่คาดหวังหรือความต้องการของสถานศึกษาในอนาคต
ปัญญาวุธ ช่วยคง. (2557 : 13) ได้กล่าวถึง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ ไว้ดังนี้ 1) ศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ได้แก่ (1) รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่าน
มาโดยวิเคราะห์ให้ครบทั้ง 3 ลักษณะ คือ ด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต เพื่อสามารถมองเห็นสภาพปัจจุบันของงาน
อย่างชัดเจน (2) กาหนดเกณฑ์ หรือมาตรฐานของงาน เพื่อสามารถกาหนดประเด็นปัญหาหรือความต้องการได้อย่างถูกต้อง
และชัดเจน 2) เปรียบเทียบสภาพปัจจุบันกับเกณฑ์ที่พึงประสงค์หรือมาตรฐานของงานแต่ละภารกิจ เป็นขั้นตอนที่วิเคราะห์หา
ดัชนี ซึ่งบ่งชี้ความรุ นแรงของปัญหา แต่ละด้านว่ามีมากน้อยเพียงใด สาหรับเป็นข้อมูลที่จะใช้เพื่อกาหนดประเด็นปัญหา
14

รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ปีการศึกษา 2562

3) กาหนดประเด็น ปัญหาและความต้องการควรประกอบด้วย เนื้อหาสาระและรายละเอียดต่างๆ อย่างเพี ยงพอที่จะทาให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน 4) จัดลาดับความสาคัญของปัญหา คือ ปัญหาที่แท้จริง ความจาเป็น
เร่งด่วน ความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบต่อเรื่องอื่นๆ 5) วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา
เป็นส่วนสาคัญยิ่งที่จะนาไปสู่วิธีการแก้ปัญหา ให้สอดคล้องกับสาเหตุที่แท้จริง 6) กาหนดวิธีการแก้ปัญหาการดาเนินการได้ก็
ต่อเมื่อ ทราบถึงสาเหตุของปั ญหาที่ชัดเจน การให้ ผู้ ร่ ว มมือช่ว ยกันคิดหาวิธี การแก้ปัญ หา และกาหนดทางเลื อกในการ
ปฏิบัติงานนับเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทาให้เกิดการยอมรับร่วมมือกันนาแนวทางที่กาหนดขึ้นไปสู่การปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
กนกนุช เขียวเขิน. (2552 : 6) กล่าวว่า สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ คือการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน
ชัยณุพงศ์ บุตรสุริย์. (2554 : 6) กล่าวว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ หมายถึง การศึกษาและ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงสภาพปัจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วนามาพิจารณาเพื่อการวางแผนการนิเทศ
ภายใน
ระพิน เกษแก้ว. (2554 : 6) กล่าวว่า การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ หมายถึง การสารวจปัญหา
การจัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์ผลการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สารวจการใช้อุปกรณ์และการประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่ดาเนินการผ่านมา
จากที่กล่าวมาข้างต้นพอที่จะสรุปได้ว่า การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ หมายถึง การดาเนินการให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและแผนการนิเทศ การกาหนดแนวทางในการนิเทศไว้อย่างชัดเจน มีนโยบาย
การนิเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการนิเทศให้ความรู้แก่ครูก่อนการปฏิบัติงานนิเทศ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสอน
การวางแผนและกาหนดทางเลือก
การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นขั้นตอนในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
มีแบบแผนจากจุดเริ่มต้นจนจุดสุดท้าย เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการปฏิบัติงานทุกอย่างถ้าจะให้
ประสบผลสาเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพจะต้องมีแผนการดาเนินงานที่วางไว้อย่างรัดกุม สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้ด้านความ
พร้อม ทรัพยากร การยอมรับของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับผลจากแผน ทั้งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ จึงจะเข้าใจว่าการ
วางแผนจะมีผลสาคัญต่อการปฏิบัติงานนิเทศ การศึกษาด้วยการวางแผนและกาหนดทางเลือกเป็นขั้นตอนการนิเทศที่ต่อเนื่อง
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเป็นการพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยอาศัยการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อกาหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติในอนาคตที่ดีที่สุดในการดาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ได้มี
นักวิชาการหลายท่านได้พยายามให้ความหมายของการวางแผนและกาหนดทางเลือกไว้ในทัศนะแตกต่างกันที่น่าสนใจนามา
ศึกษาดังนี้
สุรัสวดี ราชกุลชัย. (2553 : 170-178) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการตัดสิ นใจกาหนดเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน และในกระบวนการ โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 1) การกาหนดวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย 2) การวิเคราะห์สถานการณ์
3) การพิจารณาและกาหนดสมมติฐาน 4. การกาหนดทางเลือก 5) การประเมินทางเลือก 6) การเลือกทางเลือก 7) การลงมือ
ปฏิบัติและสร้างแผนสนับสนุน 8) การจัดทาแผนแบบตัวเลขโดยใช้งบประมาณ
วิโรจน์ สารรัตนะ (2558 : 57-66) กล่าวว่า การวางแผนเป็นกระบวนการของการกาหนดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
สาคัญ เริ่มจาก 1) ภารกิจ (Mission) เป็นข้อความประกาศอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือเหตุผลพื้นฐานในการดารงอ
ยู่ขององค์การ และขอบข่ายงานที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การ ซึ่งกาหนดไว้อย่างง่ายต่อการแปลความและเข้าใจจากสมาชิก
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ทุกฝ่ายขององค์การ 2) จุดหมาย (Goals) เป็นเป้าหมายแห่งอนาคต หรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การต้องการให้บรรลุผล 3)
แผน (Plans) หมายถึงวิถีทาง (Means) ที่จะทาให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา
ชัยณุพงศ์ บุตรสุริย์. (2554 : 6) กล่าวว่า การวางแผนและกาหนดทางเลือก หมายถึง การนาข้อมูลผลการวิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ปัญหา มาพิจารณาและกาหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การกาหนดขอบข่ายงานการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
เพชรชนก แสงเทพ. (2556 : 5) กล่าวว่า การวางแผนการนิเทศ หมายถึง การนาเอาผลจากกา รวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันปัญหา สาเหตุของปัญหาและความต้องการ มากาหนดเป็นกิจกรรม กาหนดทางเลือกและแนวทางการปฏิบัติงาน
ปัญญาวุธ ช่วยคง. (2557 : 18 - 20) ได้กล่าวว่า การวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภายในสถานศึกษานั้น
จะต้องสอดคล้องกับนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ดังนี้ 1) เร่งรัดยกระดับคุณภาพ
การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาด้านวิชาการ และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกัน 2) กระจายทรัพยากรอย่างเสมอ
ภาค เป็นธรรมและประหยัดระหว่างชั้นเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 3) ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ นด้านโอกาสทางการศึกษา
ของนักเรียน 4) จัดการศึกษาภายในโรงเรียน โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและสอดคล้องกับอาชีพในชุมชน 5) ให้ชุมชนตระหนัก
ถึงความสาคัญของการศึกษา และเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาการศึกษา 6) เกณฑ์เด็กที่อยู่ในข่ายพระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบั งคับ พ.ศ. 2545 ที่อยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาอย่างทั่วถึง 7) ช่ว ยส่ งเสริม ลดความสูญเปล่าทาง
การศึกษา ซึ่งในการวางแผนการนิเทศมี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการวางแผน มีการปฏิบัติดังนี้ 1) ทาความเข้าใจ ขอบข่าย อานาจหน้าที่และบทบาทของผู้นิเทศ ทาแผน
และโครงการปรั บปรุงคุณภาพการประถมศึกษาของสถานศึกษา 2) นาผลการศึกษา ข้อมูล จากสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการของสถานศึกษามาจัดลาดับความสาคัญให้ทราบแน่ชัดว่า ปัญหาใดที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนหลัง 3)
ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติของหน่วยเหนือเพื่อจัดทาแผนให้สนองตอบส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ
การนิเทศ
2. ขั้น ลงมือปฏิบั ติการวางแผน คณะทางานจัดประชุมครู โดยนาประเด็นปัญหาและความต้องการที่สาคัญจาก
การศึกษา สภาพปัจจุ บัน และนโยบายของหน่ว ยเหนือมาพิจารณาแล้วสรุปว่าปีงบประมาณนี้มีงานสาคัญอะไรบ้าง การ
กาหนดการวางแผน หรือการจัดทาโครงการเพื่อสนองนโยบายและความต้องการของโรงเรียน จะต้องพิจารณาตัดสินใจกาหนด
ตามลาดับความสาคัญของงานและเขียนไว้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
3. ขั้นประสานแผน มีรายละเอียดเป็นขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ งบประมาณ เวลา
ประสานคนและประสานงาน
4. ขั้นเตรียมนาแผนไปปฏิบัติ โดยทาเป็นคู่มือปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การจัดทาแผนเป็นรูปเล่ม และจัดทาปฏิทิน
ปฏิบัติงาน
กนกนุช เขียวเขิน. (2552 : 7) กล่าวว่า การวางแผนและการกาหนดทางเลือก คือการวางแผนและการกาหนด
ทางเลือกการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน
ระพิน เกษแก้ว. (2554 : 6) กล่าวว่า การวางแผนและกาหนดทางเลือก หมายถึง การกาหนดขอบข่ายงานการนิเทศ
ภายใน การกาหนดผู้รับผิดชอบ วิธีการจัดทาแผนโครงการ ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์และการประเมินการวางแผนนิเทศ
จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่าการวางแผนการนิเทศ หมายถึง การดาเนินงานให้บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการนิเทศมีความรู้เหมาะสมกับงาน คณะกรรมการการนิเทศและครูร่วมกันปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดเคารพซึ่งกันและ
กัน คณะกรรมการการนิเทศรับฟังความคิดเห็นของผู้รับการนิเทศ คณะกรรมการการนิเทศมีการปฏิบัติงานเป็นคณะ
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การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ
สื่อการนิ เทศการศึกษา เป็น สิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติการนิเทศ เพื่อแก้ปัญหาและพิจารณาการทางานของครู ส่ ว น
เครื่องมือนิเทศการศึกษา เป็นสิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เพื่อให้ผู้นิเทศทราบถึงที่มาของปัญหา
และความต้องการ และวางแผนแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
นริศรา โพธิ์ขา. (2550 : 1) กล่าวว่า สื่อการสอน หมายถึงวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการซึ่งถูกนามาใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อเป็นตัวกลางในการนาส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เ รียน ช่วยให้การ
เรียนการสอนดาเนินไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพและทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
ที่ตั้งไว้
ปัญญาวุธ ช่วยคง. (2557 : 22 - 23) ได้กล่าวถึง การสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ ได้แก่
1. ความหมายของสื่อและเครื่องมือ ประกอบด้วย 1) สื่อการนิเทศการศึกษา หมายถึงสิ่งที่ช่วยในการปฏิบัติการนิเทศ
เพื่อแก้ปัญหาและพิจารณาการทา งานของครู เช่น บทเรียนด้วยตนเอง วิดีโอเทป เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ 2) เครื่องมือนิเทศ
การศึกษา หมายถึงสิ่งที่ใช้ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เพื่อให้ผู้นิเทศทราบถึงที่มาของปัญหา และความ
ต้องการ และวางแผนแก้ปัญหาได้ถูกต้อง เช่น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสารวจ แบบประเมินค่า ฯลฯ
2. ชนิดของสื่อและเครื่องมือ จาแนกตาลักษณะใช้งานได้ 2 ชนิด คือ
2.1 สื่อและเครื่องมือสาหรับตรวจสอบคุณภาพการศึก ษา ซึ่งมีดังนี้ 1) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่จัดทาขึ้น
เพื่อตรวจสอบความพร้อมความรู้พื้นฐานทางด้านการเรียนของนักเรียน หรือแบบทดสอบครูผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการ
เรียนการสอน 2) แบบสอบถาม แบบสารวจ แบบประเมิน เป็นเครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดที่ ต้องการ เช่น
ข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็น เจตคติ ซึ่งอาจใช้สอบถามครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 3) แบบสังเกต เป็นเครื่องมือสังเกต
การสอนของครู ใช้สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน
2.2 สื่อเครื่องมือสาหรับส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ใช้ในการนิเ ทศการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านการเรียนการสอน ผู้
นิเทศจาเป็นต้องใช้สื่อและเครื่องมือ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมองเห็นทางเลือกที่เหมาะสมกับตน ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทางาน
ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 1) เอกสารหลักสูตร 2) เอกสารเสริมการเรียน 3) เอกสารเผยแพร่วิชาการ
3. แนวการสร้างสื่อ เครื่องมือ และการใช้ ควรคานึงถึงหลักการต่าง ๆ เหล่านี้ 1) ตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เครื่องมือ
ใดบ้าง โดยพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการว่ามีปัญหาเรื่องใด ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร
ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร แล้วจึงเลือกสื่อและเครื่องมือให้เหมาะสมกับความต้องการ 2) ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือ
ที่พิจารณาเลือกไว้ในข้อแรกว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยจุดเด่น จุดด้อย 3) ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ต้องคานึงถึงเรื่องต่าง ๆ
ดังนี้ (1) กาหนดเนื้อหา (2) กาหนดวัตถุประสงค์ (3) กาหนดรูปแบบ (การใช้งาน) 4) การทดลองใช้สื่อ เครื่องมือทุกชนิดที่
สร้างขึ้นทุกครั้ง ก่อนนาไปใช้ต้องนาไปทดลอง ใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาข้อบกพร่อง 5) การประเมินผล การใช้สื่อ เครื่องมือ
ควรคานึงถึงวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ประเมินผลเพื่อนาผลที่ได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน และการทางานของผู้รับ
การนิเทศ 2) ประเมินผลเพื่อหาทางปรับปรุง เพื่อพัฒนาสื่อนั้นให้ดียิ่งขึ้น
กนกนุช เขียวเขิน. (2552 : 7) กล่าวว่า การสร้างสื่อและเครื่องมือ คือการสร้างสื่อและเครื่องมือเพื่อใช้ในการนิเทศ
ภายในด้านการจัดการเรียนการสอน
ชัยณุพงศ์ บุตรสุ ริย์. (2554 : 6) กล่าวว่า การสร้างสื่ อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
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ระพิน เกษแก้ว. (2554 : 6) กล่าวว่า การสร้างสื่อเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ หมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้สื่อ เครื่องมือ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การส่งเสริมการผลิตสื่อเครื่องมือ การกากับติดตามดูแลและให้คาปรึกษา การประเมิน
สื่อและเครื่องมือนิเทศ
สรุปได้ว่าการสร้างสื่อ เครื่องมือ และพัฒนาวิธีการ หมายถึง การดาเนินการให้คณะกรรมการการนิเทศกาหนดตาราง
ปฏิบัติการนิเทศต่อปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการการนิเทศประชุมชี้แจงหลักการ แผนงาน ให้ผู้ร่วมรับผิดชอบทราบ
ก่อนปฏิบัติการนิเทศ คณะกรรมการการนิเทศศึกษาค้นคว้าตาราเพื่อนาความรู้มาปรับปรุงวิธีการนิเทศให้ได้มาตรฐาน มีการ
เชิญวิทยากรที่มีความรู้มาช่วยในการนิเทศ
การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา
การปฏิบัติการนิเทศ เป็นงานที่ต้องทากับคนหลายคน ซึ่งแต่ละคนมีความคิดเห็นแตกต่างกันออกไป ผู้ปฏิบัติการ
นิเทศต้องเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ และเข้าใจถึงวิธีการสร้างเสริมแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับการนิเทศ ดังนั้นผู้ปฏิบัติการ
นิเทศจึงต้องทาความเข้าใจในหลักการ และวิธีการนิเทศ โดยใช้เทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้
ปฏิบัติการนิเทศจะต้องมีลักษณะที่สาคัญเหนือกว่าคนอื่นๆ เช่น ฉลาด กล้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความมั่นใจในตนเอง
มีบุคลิกลักษณะดี เป็นต้น
อัญชลี ธรรมะวิธีกุล. (2553 : 1) กล่าวว่า การปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด้วยงานใน 3 ลักษณะคือ 1) การปฏิบัติงาน
ของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถที่ได้รับมาจากดาเนินการในขั้นที่ 2 2) การ
ปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะทาการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้งานสาเร็จออกมาทันตามกาหนดเวลา
และมีคุณภาพสูง 3) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล
ระพิน เกษแก้ว. (2554 : 6) กล่าวว่า การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การดาเนินการนิเทศตามแผน
ที่กาหนดไว้ การประสานงาน การสร้างขวัญกาลังใจ การกากับติดตามการสอน การสร้างความสาคัญระหว่างผู้เกี่ยวข้องและ
การประเมินผลการดาเนินงานการนิเทศภายใน
ชัยณุพงศ์ บุตรสุริย์. (2554 : 6) กล่าวว่า การปฏิบัติการนิเทศภายใน หมายถึง การดาเนินงานการนิเทศภายใน ตาม
แผนที่วางไว้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ในการสร้างขวัญและกาลังใจ การกากับติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
เพชรชนก แสงเทพ. (2556 : 5) กล่าวว่า การปฏิบัติงานนิเทศ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมนิเทศร่วมกันของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่กาหนดไว้ในโครงการนิเทศภายในของสถานศึกษาปัญหาการ
นิเทศภายในสถานศึกษา
ปัญญาวุธ ช่วยคง. (2557 : 29) ได้กล่ าวถึง การปฏิบัติการนิเทศ คือการดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ใน
โครงการนิเทศ การจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ ซึ่งการปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ ได้
พิจารณากิจกรรมการนิเทศภายในที่เหมาะสมกับสภาพบริบท ทรัพยากรของสถานศึกษา โดยได้ดาเนิ นการ การนิเทศการ
จัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ จานวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน 2) กิจกรรมการให้คาปรึกษา
แนะนา และ 3) กิจกรรมการให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ ส่วนการปฏิบัติการนิเทศดาเนินการได้ใน 2 ลักษณะ คือ 1) นิเทศ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) นิเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
กนกนุช เขียวเขิน. (2552 : 7) กล่าวว่า การดาเนินการนิเทศภายใน คือการนิเทศภายในโดยการประชุมแบบมีส่วน
ร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจแผนการสอน และการสังเกตการณ์สอน
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ชัยณุพงศ์ บุตรสุริย์. (2554 : 6) กล่าวว่า การปฏิบัติการนิเทศภายใน หมายถึง การดาเนินงานการนิเทศภายใน ตาม
แผนที่วางไว้ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ในการสร้างขวัญและกาลังใจ การกากับติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
สรุปว่าการปฏิบัติการนิเทศ หมายถึง การดาเนินงานของผู้บริหารจัดปฐมนิเทศครูก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อรับทราบ
แผนงาน คณะกรรมการการนิเทศจัดทากิจกรรมการนิเทศต่อเนื่องตลอดปี คณะกรรมการการนิเทศปฏิบัติการนิเทศ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน การจัดหาเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศให้ไว้สาหรับครู
การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน
การประเมินผลนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการทั้งหมดในขั้นตอนดาเนินการนิเทศ ซึ่งจะ
ทาให้ทราบว่า การปฏิบัติการนิเทศบรรลุผ ลตามวัตถุประสงค์เพียงใด ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ว างไว้ห รือไม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไรในการนิเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น และ
เพื่อความเข้าใจในการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างถูกต้อง
ราณี กุยรัมย์ (2553 : 43) สรุปได้ว่า การประเมินผลการนิเทศเป็นการจัดหา รวบรวมข้อมูลโดยใช้สื่อ เครื่ องมือแล้ว
นามาวิเคราะห์ตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์ที่กาหนด การรายงานผลเป็นการสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนเมื่อสิ้นสุด
แผนงานหรือโครงการ เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บังคับบัญชาได้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อความช่วยเหลือและ
สนับสนุน การปฏิบัติงานต่อไป การที่จะได้มาซึ่งข้อมูลที่เที่ยงตรงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับหลักการ วิธีการที่ถูกต้องจึงจะเกิดประโยชน์
สูงสุด
ระพิน เกษแก้ว. (2554 : 7) กล่าวว่า การประเมินผลและการรายงานผล หมายถึง การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมิน การจัดทารายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมิน การสรุปและการจัดทารายงานเผยแพร่ ผลการนิเทศภายใน
ชัยณุพงศ์ บุตรสุริย์. (2554 : 6) กล่าวว่า การประเมินผลและรายงานผล หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจาก
การดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพความสาเร็จของงาน
เพชรชนก แสงเทพ. (2556 : 5) กล่าวว่ า การประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบความสาเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ปัญญาวุธ ช่วยคง. (2557 : 30) ได้กล่าวถึง การประเมินผลการนิเทศ คือการตรวจสอบความสาเร็จของโครงการกับ
จุดประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ การประเมินผลการนิเทศภายในเพื่อทราบผลการดาเนินงาน อาจประเมินทั้งก่อนระหว่าง
และหลังการนิเทศ โดยมีขอบข่ายการประเมินตามกิจกรรมในโครงการ เช่น ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ประเมินความคิดเห็น ประเมินกระบวนการนิเทศ สรุปผลรวมการประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุง
การปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป หลังจากที่มีการประเมินผลแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสรุปและรายงานผลการประเมิน ทั้งนี้เพื่อ
รวบรวมข้อมูล 2 ประการ คือ 1) ปัญหาและอุปสรรคของการดาเนินงาน ได้แก่ ความพร้อมในการดาเนินงานการมอบอานาจ
หน้าที่ให้ผู้ร่วมงาน การอานวยการ การควบคุมและการรายงาน 2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ได้แก่ ด้านปริมาณและด้าน
คุณภาพ
กนกนุช เขียวเขิน. (2552 : 7) กล่าวว่า การประเมินผลและรายงานผล คือการประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ
ภายในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
สรุปได้ว่าการประเมินผล หมายถึง การดาเนิน งานของคณะกรรมการการนิเทศบันทึกหลักฐานการประเมินผลการ
นิเทศ ส่งเสริมให้ครูรู้จักการประเมินผลการสอนของตนเอง ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้นาผลการประเมินนามาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแก้ไข การนิเทศจัดประชุมผลที่ได้รับจากการประเมินเพื่อปรับปรุงการนิเทศ
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3. การบริหารงาน 4 ฝ่าย
การกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้คานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้
1) ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบดาเนินการตามขีดความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะกระจายอานาจ
3) ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา
4) ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
5) มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
6) มุ่งให้เกิดผลสาเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอานาจให้แก่สถานศึกษาให้มากที่สุดเพื่อให้สถานศึกษานั้น
มีความเข้มแข็งและความคล่องตัว
7) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา
8) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง
ด้านวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ
(1) การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
(2) การวางแผนงานด้านวิชาการ
(3) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(6) การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
(9) การนิเทศการศึกษา
(10) การแนะแนว
(11) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
(13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
(14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
(15) การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
(16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
(17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ด้านงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ
(1) การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

20

รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ปีการศึกษา 2562

(2) การจัดทาแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยตรง
(3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(4) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
(7) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
(8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(9) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(11) การวางแผนพัสดุ
(12) การกาหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอ
ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่กรณี
(13) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
(14) การจัดหาพัสดุ
(15) การควบคุมดูแล บารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ
(16) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
(17) การเบิกเงินจากคลัง
(18) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
(19) การนาเงินส่งคลัง
(20) การจัดทาบัญชีการเงิน
(21) การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(22) การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ
(1) การวางแผนอัตรากาลัง
(2) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
(4) การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(6) การลาทุกประเภท
(7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(8) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(10) การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
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(12) การออกจากราชการ
(13) การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนประวัติ
(14) การจัดทา บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(15) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
(17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(18) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(19) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
(20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ด้านการบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ
(1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
(3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(4) งานวิจัยเพือ่ พัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(8) การดาเนินงานธุรการ
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(10) การจัดทาสามะโนผู้เรียน
(11) การรับนักเรียน
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา
(16) งานกิจการนักเรียน
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(18) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษา
(19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(20) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(21) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
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๔. การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
ดร.สมภาร ศิโล* (2553) การนานโยบายลงไปสู่การปฏิบัติ หรือการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนย่อย
หนึ่งของขั้นตอนหลักเรื่อง การนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นสิ่งสาคัญในการผลักดันให้นโยบายได้รับการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ปฏิบัติตามนโยบายและผู้ได้รับ การรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
ผู้ได้รับผลจากนโยบาย อันจะเป็นเครื่องมือที่ทาให้นโยบายได้รับความสาเร็จในที่สุด ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้มอบและ
ผู้รับนโยบายจะต้องมีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบของนโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับนโยบายจะต้องเข้าใจและสามารถ
แปลความหมายของนโยบายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากโดยทั่วไปนโยบายอาจจะมีลักษณะที่ขาดความชัดเจนในตัวเองอยู่
บ้าง กล่ าวคือ นโยบายส่ วนหนึ่งมีลักษณะเป็นเชิงอุดมการณ์ นโยบายบางครั้งผู้กาหนดทาให้มีความชัดเจนมากขึ้น คือมี
ลักษณะเป็นเชิงทางเลือก และนโยบายที่ดีจะมีความชัดเจนถึงขั้นที่บอกแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย คือมีลักษณะเป็นเชิง
มาตรการ ในเรื่ององค์ประกอบของนโยบายนี้ จะช่ว ยให้ผู้ กาหนดนโยบายหรือผู้มอบนโยบายตระหนักถึงความชัดเจน ใน
นโยบาย ที่ตนกาหนดขึ้น อันจะทาให้ผู้รับนโยบายเกิดความเข้าใจชัดเจนง่ายต่อการรับนาไปตีความและจัดทาเป็น นโยบายรอง
และแผนปฏิบัติง่ายขึ้นในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้รับนโยบายสามารถแยกแยะส่วนสาคัญของนโยบายและแปลความหมายได้
ถูกต้องชัดเจนง่ายขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญ่ให้เป็นนโยบายย่อยก็ดี การแปลงนโยบายให้เป็นแผนปฏิบัติ
ก็ดีจะต้องจัดวัตถุประสงค์แนวทางดาเนินการและกลไกให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
1. ระดับของนโยบาย
โดยทั่วไปนโยบายมักมีหลายระดับ ลดหลั่นกันไปตามระดับการบังคับบัญชารับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
นานโยบายลงสู่การปฏิบัติจึงต้องมีการจัดระดับของนโยบายตามแนวดิ่งและแบ่งซอยขอบเขตของนโยบาย ลดหลั่นตามความ
รับผิดชอบของระดับหน่วยงานดังกล่าวด้วย การแบ่งโดยอาจแบ่งซอยขอบเขตของนโยบายตามกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ เนื้อหา
สาระ หรือวิธีอื่น ๆก็ได้ ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัตินี้ ผู้มอบและผู้รับนโยบายจะต้องมีความชัดเจนเรื่ององค์ประกอบของ
นโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับนโยบายจะต้องเข้าใจและสามารถแปลความหมายของนโยบายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจาก
นโยบายอาจมีลักษณะที่ขาดความชัดเจนในตัวเองอยู่บ้าง กล่าวคือนโยบายส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นเชิงอุดมการณ์ แต่ในบางครั้ง
ผู้กาหนดนโยบาย ทาให้มีความชัดเจนมากขึ้น คือมีลักษณะเป็นเชิงทางเลือก นโยบายที่ดีจะมีความชัดเจนถึงขั้นที่บอกแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย คือมีลักษณะเป็นเชิงมาตรการ อันจะทาให้ผู้รับนโยบายเกิดความเข้าใจชัดเจนง่ายต่อการรับนาไปตีความ
และจัดทาเป็นนโยบายรอง และแผนปฏิบัติง่ายขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ผู้รับนโยบายสามารถแยกแยะส่วนสาคัญของ
นโยบายและแปลความหมายได้ถูกต้องชัดเจนง่ายขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงนโยบายใหญ่ให้เป็นนโยบายย่อยก็ดี การ
แปลงนโยบายให้เป็นแผนปฏิบัติก็ดี จาเป็นต้องจัดวัตถุประสงค์ แนวทางดาเนินการและกลไกให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน
โดยสรุปแล้วจะเห็นว่า นโยบายมีหลายระดับตามระดับการบังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและสามารถ
แปลความหมายของนโยบายได้ว่า สิ่ งใดเป็นนโยบายหลั ก สิ่งใดเป็นนโยบายรอง และสามารถดาเนินกา รตามกลยุทธ์ให้
สอดคล้องซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนด
2. ขั้นตอนการดาเนินการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้รับนโยบายระดับกลางโดยทั่วไปจะทาหน้าที่ 2 ส่วนคือ 1) นานโยบายมาจัดทาเป็น
แผนสาหรับหน่วยงานของตนเองเป็นผู้ปฏิบัติ และ 2) กาหนดนโยบายหรือแผนให้หน่วยงานระดับล่างลงไปรับไปปฏิบัติ ส่วนผู้
ปฏิบัติร ะดับ ล่ างจะทาหน้ าที่อย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรือ ทั้ง 2 อย่างต่อไปนี้คือ 1) นานโยบายจากหน่ว ยเหนือมาจัดทาเป็น
แผนปฏิบัติ และ 2) รับแผนของหน่วยเหนือมาปฏิบัติ ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดทาแผนปฏิบัติการขึ้นด้วยก็ได้ ดังนั้นผู้รับมอบ
นโยบายจึงจาเป็นต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน และสามารถแปลความหมายของนโยบายแล้ว
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เชื่อมโยงมาสู่การทาแผนให้ได้ ในการแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติอาจจะมีการกาหนดนโยบายย่อย หรือนโยบายรองให้
หน่วยงานระดับล่างรับไปดาเนินการ แต่ในท้ายที่สุดจาเป็นต้องมีแผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
การนานโยบายสู่การปฏิบัติจึงมีกิจกรรมอย่างน้อย 4 เรื่องคือ
(1) การตีความวัตถุประสงค์ในนโยบาย แล้ววิเคราะห์แยกแยะเป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายย่อย ๆ ลงไปเพื่อให้
เป้าหมายย่อยเหล่านั้นมีความชัดเจน ปฏิบัติได้ และทุกเป้าหมายที่กาหนดนั้นต่างมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ของนโยบาย
(2) การขยายความเรื่องแนวทางการบรรลุ วัตถุประสงค์ในนโยบาย เพื่อเห็นวิธีการปฏิบัติได้ซึ่งแนวทางเหล่านั้น
ตอบสนองเป้าหมายของแผนและสอดคล้องกับแนวทางในนโยบายด้วย
(3) การแปลความหมายในส่วนกลไกของของนโยบายออกมาในรูปที่เป็นเครื่องมื อและทรัพยากรที่จาเป็นต้องใช้ ทั้งนี้
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในแผน ว่าต้องมีอะไรบ้าง จานวนเท่าใดและคุณภาพอย่างไร
(4) การจัดหาความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผน วิธีการปฏิบัติและทรัพยากรที่ใช้ให้ประสาน
สอดคล้องกันในลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งมีทรัพยากร เวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง
ด้วยเหตุนี้ นโยบายหนึ่งๆอาจมีการถ่ายทอดลงไปเป็นแผนปฏิบัติมากกว่าแผนหนึ่งก็ได้ และในกรณีเช่นนี้ เพื่อมิให้แต่ละแผนมี
ลักษณะแตกแยกคนละทิศทาง จาเป็นต้องใช้หลักการประสานแผนกากับในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 2 ลักษณะดังนี้คือ
(1) การกาหนดแผนในลักษณะเป็นองค์ประกอบ คือการแยกแยะวัตถุประสงค์ของนโยบายออกมาในรูปที่ทาให้เกิด
แผนมากกว่า 1 แผน และแต่ละแผนต้องปฏิบัติพร้อม ๆกันไป จะขาดแผนใดแผนหนึ่งไม่ได้ มิฉะนั้นจะไม่บรรลุเป้าหมายของ
นโยบายเลย
(2) การกาหนดแผนในลักษณะเป็น การสนับสนุน คือมีการแยกแยะวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของนโยบาย
ออกเป็น หลายๆส่วนและแต่ละส่วนมีความเป็นอิสระในตัวเอง แต่สามารถจัดลาดับความสาคัญเป็นส่วนหลัก ส่วนรองไว้ ซึ่ง
การแยกแยะวัตถุประสงค์ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะทาให้เกิดแผนมากกว่าหนึ่งแผน และแต่ละแผนสามารถทาให้นโยบาย
บรรลุความสาเร็จได้ในตัวเอง แม้จะขาดแผนอื่น ๆ แต่หากมีแผนอื่น ๆ ด้วยจะช่วยให้นโยบายบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
ส่วนขั้นตอนการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติมีลักษณะเป็นการจัดทานโยบายย่อยรองรับนโยบายใหญ่หรือการจัดทาแผนเพื่อให้
เป็ น กลไกของนโยบายนั่ น เอง ดัง นั้ น ผู้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ย วข้อ ง จึง จ าเป็ น ต้อ งทราบถึ งขั้ น ตอนและปั จ จัย ที่ จะต้ อ งพิ จ ารณาใน
กระบวนการดังกล่าวด้วย จึงจะทาให้การนานโยบายลงสู่การปฏิบัติได้ผลดี ขั้นตอนดังกล่าวอาจกาหนดตามลาดับดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์นโยบายของหน่วยเหนือ เพื่อให้สามารถตีความวัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกของนโยบายได้
ถูกต้องชัดเจน จาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงนโยบายของหน่วยเหนือที่กาหนดมาการวิเคราะห์ที่ดีอาจจาเป็นต้องศึกษาถึง
ประวัติความเป็นมาของนโยบายนั้น แนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังของนโยบาย ลักษณะและกระบวนการก่อเกิดของนโยบายการ
เข้ามามีบทบาทของกลุ่มสถาบัน หรือผู้นาในการกาหนดนโยบาย ผลของการนานโยบายนั้นไปปฏิบัติที่ผ่านมา ตลอดจนการ
ปรั บ เปลี่ ย นพั ฒ นานโยบายนั้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การช่ ว ยให้ ส ามารถตี ค วามหมาย แยกแยะ คาดการณ์ และขยายความ
วัตถุประสงค์ แนวทาง และกลไกลของนโยบายดังกล่าวได้ถูกต้อง ลึกซึ้ง ยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์นโยบายและแผนของหน่วยงานปฏิบัติ ผู้นานโยบายของหน่วยเหนือ จาเป็นต้องทราบว่านโยบายนั้น
เป็นนโยบายเก่าหรือใหม่ แต่มีการปรับเปลี่ยนจากนโยบายเดิม และนโยบายนั้นได้มีการถ่ายทอดลงเป็นนโยบายหรือแผนของ
หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบแล้วอย่างไร ทั้งนี้เพื่อจะได้นานโยบายและแผนนั้นมาวิเคราะห์โดยใช้แนวทางเดียวกันกับการ
วิเคราะห์นโยบายของหน่วยเหนือแต่จะสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดลึกซึ้งกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัญหาการปฏิบัติและผล
ของการนามาปฏิบัติเพื่อจะนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประกอบในการวางแผนต่อไป
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ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่ที่รับผิดชอบนอกจากนโยบายของหน่วยเหนือ
นโยบายและแผนในเรื่องนั้น ๆ ของหน่วยงานตัวเองแล้ว ผู้รับนโยบายก่อนจะจัดทาแผนต่อไปจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชากรกลุ่มเป้ าหมายหรือปัญหาของพื้นที่รับผิดชอบเป็นการเฉพาะด้าน กล่ าวคือ หาก
หน่วยงานที่ผู้รับนโยบายเป็นระดับอาเภอ ผู้รับนโยบายจาเป็นต้องนาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในนโยบายนั้นมา
พิจารณา หากยังไม่มีก็จาเป็นต้องเก็บรวบรวมเพิ่มเติม โดยกาหนดกรอบเพื่อให้เป็นแนวทางในการรวบรวมวิเคราะห์ให้ตรงกับ
ประเด็นหลักที่ต้องการ ในการวิเคราะห์อาจแยกแยะให้เห็นสภาพปัญหาและความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มต่าง ๆ หรือ
แยกแยะตามพื้นที่ทั้ง 2 ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้เห็นระดับของสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันและช่องว่างระหว่างเป้าหมายของนโยบายที่
หน่วยเหนือต้องการ อันจะนาไปสู่การกาหนดเป้าสาเร็จและความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นตลอดจนวิธีปฏิบัติและ
ทรัพยากรที่จะต้องใช้
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน ในการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายนั้น จาเป็นต้องมีการจาแนกเป้าสาเร็จ
แนวทางปฏิบัติและทรัพยากรที่ใช้ของแต่ละหน่วยงานที่รับแผนไปปฏิบั ติ ทั้งนี้เพราะแต่ละหน่วยงานนอกจากจะมีปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่อาจแตกต่างกันไปแล้ว ยังมีศักยภาพและความพร้อมที่แตกต่างกันไปด้วย ศักยภาพและ
ความพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบาย ความสามารถที่จะปฏิบัติตามนโยบายให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาได้จากปัจจัย
3 ด้านคือ
(1) ปัจจัยด้านโครงสร้างของหน่วยงาน คือการที่หน่วยงานมีโครงสร้างเล็ก ใหญ่ ขนาดใด การจัดหน่วยงาน บทบาท
ภารกิจ กว้าง แคบเพีย งใด ตลอดจนมีการจั ดตั้งเก่า ใหม่ อย่างไร โครงสร้างหน่ว ยงานจะเป็นศักยภาพพื้นฐานที่ช่ว ยให้
หน่วยงานสามารถจะรับนโยบายมาปฏิบัติได้กว้าง แคบแค่ไหน
(2) ปัจจัยความพร้อมด้านทรัพยากร คือการที่หน่วยงานมีอัตรากาลังคน เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนงบประมาณ
เพียงพอ แค่ไหนสาหรับการรับนโยบายมาปฏิบัตินั่นเอง
(3) ปั จจั ยด้านประสิ ทธิภาพการจั ดการ คือ ความสามารถหรือสมรรถนะขอหน่ว ยงาน งานด้านการจัดก ารให้ มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายสาเร็จของนโยบายนั่นเอง หน่วยงานบางแห่งมีทรัพยากร
มาก แต่อาจขาดประสิทธิภาพการจัดการ แต่บางหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการนานโยบายไปปฏิบัติได้สูงทั้ง ๆที่มีทรัพยากร
จากัด
ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้จะต้องนามาพิจารณาประกอบกัน เพื่อประเมินศักยภาพความพร้อมโดยส่วนรวมของหน่วยงานที่จะ
รับนโยบายมาปฏิบัติ และใช้ในการกาหนดเป้าสาเร็จ และแนวทางปฏิบัติของแผนด้วย
ขั้น ที่ 5 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมของหน่ว ยงาน ในการวางแผนเพื่อตอบสนองนโยบายใดก็ตาม จาเป็นต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ขั้นที่ 6 กาหนดเป้าสาเร็จ ในการวางแผนสนองนโยบายใด ๆ เมื่อวิเคราะห์เป้าสาเร็จที่ต้องการของนโยบาย ปัญหา
ความต้องการ และศักยภาพของหน่วยรับนโยบายแล้ว จึงนาเอาผลการวิเคราะห์ในข้อต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมากาหนดเป้า
สาเร็จ โดยแยกเป็นเป้าสาเร็จ รวมและเป้าสาเร็จย่อยซึ่งอาจแบ่งกลุ่มพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายก็ได้ ทั้งนี้การกาหนดเป้าสาเร็จ
จะต้องคานึงถึง 1) ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุ (obtainable) 2) สามารถวัดได้ (measurable) และ 3) ท้าทายให้อยากทา
จนบรรลุเป้าสาเร็จ (challenging)
ขั้นที่ 7 กาหนดวิธีปฏิบัติและทรัพยากรที่ใช้ เมื่อสามารถกาหนดเป้าสาเร็จได้เหมาะสมแล้ว มีการตรวจสอบความ
เป็นไปได้แล้ว ผู้รับนโยบายจาเป็นต้องแปลงและดาเนินการในนโยบายให้ออกมาเป็นวิธีปฏิบัติ และวิธีปฏิบัตินั้นจะต้องมุ่งให้
บรรลุเป้าสาเร็จของนโยบายและแผน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวดาเนินการในนโยบายด้วย
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ขั้นที่ 8 กาหนดองค์กรปฏิบัติ ในการรับนโยบายมาปฏิบัติในแต่ละเรื่องอาจใช้องค์การประจาหน่วยงานที่มีอยู่แล้วก็ได้
หรือบางครั้งนโยบายบางเรื่องต้องการหน่วยงานที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษต่างจากหน่วยงานเดิมก็ได้
ขั้นที่ 9 กาหนดวิธีการจัดการ เพื่อให้หน่วยงานล่ างสามารถรับแผนหรือนโยบายไปปฏิบัติได้ชัดเจน จึงจาเป็นต้อง
กาหนดวิธีการจัดการคือการจาแนกกิจกรรมต่าง ๆ และทรัพยากรที่ใช้ให้สัมพันธ์กันกับเป้าสาเร็จที่ต้องการบรรลุ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสร้างระบบอานวยการจัดการให้เกิดขึ้นด้วย เช่น มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้ให้มีการตั ดสินใจได้ในระดับหนึ่ง เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการจัดการ และการปรับเปลี่ยนเป้าสาเร็จ วิธีดาเนินการ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรเพื่อให้กิจกรรมเข้ากับ
สภาพความเป็นจริงของผู้ปฏิบัตินั่นเอง และจะต้องไม่ลืมว่ามีการจัดการในแต่ละระดับของหน่วยงานแตกต่างกันอย่างไรด้วย
ขัน้ ที่ 10 กาหนดแนววิธีการควบคุมการบรรลุเป้าสาเร็จ ในการกาหนดเป้าสาเร็จและวิธีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ โดย
ธรรมชาติการทางานทั่วไปมีแนวโน้มที่จะใช้ทรัพยากรมาก บรรลุเป้าสาเร็จต่า ดังนั้นในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติจึงมักจะ
ต้องมีการควบคุมให้ใช้ทรัพยากรน้อย แต่ได้เป้าสาเร็จสูง การควบคุมดังกล่าวจึงอาจเป็นมาตรฐานเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ ซึ่งมี
ขอบข่ายกว้างในทางการจัดการ อาจมีหลายลักษณะ ได้แก่ การรายงาน การติดตาม การนิเทศ และการประเมินผล ซึ่งถ้าหาก
จะให้เกิด ความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติก็ควรกาหนดเกณฑ์ชี้วัดความสาเร็จไว้ให้ชัดเจน
3. ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ
สาหรับปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการนานโยบายไปปฏิบัติ มีดังนี้
3.1 ลักษณะของนโยบาย มีส่วนในการกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายได้แก่
1) ประเภทของนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายจะมีโอกาสประสบผลสาเร็จมากที่สุดหากนโยบายนั้นเรียกร้องให้มี
การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆน้อยที่สุด และมีความเห็นพ้องต้องกันในวัตถุประสงค์ในระดับสูง
2) ผลประโยชน์ของนโยบายนั้น ๆ ความสาเร็จของการนานโยบายไปปฏิบัติขึ้นกับประสบการณ์ที่ผ่านมา น้าหนักของ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่นโยบายนั้นผลักดันให้เกิดขึ้นมา ถ้าการรับรู้มีมากกว่านโยบาย ให้ประโยชน์มากกว่า
นโยบายอื่น โอกาสความสาเร็จก็จะมีมาก
3) ความสอดคล้องกับค่านิยมที่มีอยู่ และความต้องการของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้น
4) ความเป็นไปได้ในการนามาทดลองก่อ นในเชิงปฏิบัติในลักษณะของโครงการทดลอง โอกาสสาเร็จจะมีมากกว่า
นโยบายที่ไม่สามารถทาเป็นโครงการทดลองก่อนได้
5) ความเห็นผลได้ของนโยบาย นโยบายที่สามารถส่งผลที่สามารถเห็นได้ชัดเจน จะมีโอกาสในการประสบผลสาเร็จ
ในทางปฏิบัติมากกว่านโยบายที่ไม่สามารถชี้ให้เห็นถึงผลที่ชัดเจน
6) คุณภาพของการส่งข้อมูลย้อนกลับ คุณประโยชน์ของการส่งข้อมูลย้อนกลับมีความสาคัญมากต่อความสาเร็จของ
นโยบายโดยเฉพาะถ้าเป็นนโยบายที่เสนอการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
3.2 วัตถุประสงค์ของนโยบาย เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้การกาหนดนโยบายไปปฏิบัตินั้นสาเร็จแยกพิจารณาได้
ดังนี้
1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์ หากวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน โอกาสการตีความผิดจะเป็นเหตุทาให้การนานโยบายไป
ปฏิบัติล้มเหลวได้
2) ความสอดคล้องต้องกันของวัตถุประสงค์ นอกจากวัตถุประสงค์จะชัดเจนแล้ว ยังจาเป็นต้องมีความสอดคล้องเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
3) ความยากง่ายในการรับรู้วัตถุประสงค์ คือ ง่ายต่อความเข้าใจ ความรับรู้ ของผู้ที่จะนาไปปฏิบัติว่า นโยบายนั้นๆมี
วัตถุประสงค์อย่างไร
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4) ตัวชี้วัดความสาเร็จของนโยบาย จะทราบว่าความสาเร็จของนโยบายนั้นแสดงให้เห็นได้อย่างใด อะไรคือตัวชี้วัดว่า
นโยบายนั้นประสลผลสาเร็จ ฉะนั้นจาเป็นต้อมีดัชนีชี้ วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของนโยบายนั้นๆ
5) ความไม่เที่ยงตรงของข่าวสารต่อผู้นานโยบายไปปฏิบัติ หากแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องในการแปล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือมาตรฐานต่างๆของนโยบาย ข้อขัดแย้งเหล่านั้นจะทาให้การปฏิบัติเป็ นไปได้ตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบายที่แท้จริง
3.3 ความเป็นไปได้ทางการเมือง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ทางการเมืองได้แก่
1) การเจรจาระหว่างรัฐบาลและเอกชน ความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการสนับสนุนหรือคัดค้านที่
เอกชนมีต่อนโยบาย ถ้านโยบายใดจาเป็นต้องมีการเจรจากับกลุ่มธุรกิจเอกชนอยู่เสมอ โอกาสที่จะประสบปัญหาจะมีเมื่อนาไป
ปฏิบัติ
2) ความสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นโยบายที่ขาดการสนับสนุนจากกลุ่มผลประโยชน์ และบุคคลที่สาคัญใน
วงการรัฐบาลและรัฐสภา โอกาสที่จะถูกคัดค้านเมื่อนาเข้าพิจารณาในกระบวนการทางนิติบัญญัติ
3) ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อกลุ่มอาชีพที่มีอิทธิพล กลุ่มอิทธิพลจะใช้วิถีทางทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อที่จะ
ยับยั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
4) การสนับสนุนจากชนชั้นผู้นา โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนาหากการสนับสนุนจากชนชั้นผู้นา โอกาสนานโยบาย
ไปปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ยาก
5) การสนับสนุนจากสื่อมวลชน นโยบายที่ขาดการสนับสนุนจากสื่อมวลชนมักประสบปัญหาในทางปฏิบัติ
6) การสนับสนุนจากผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ว่าชอบหรือไม่กับนโยบายนั้น
3.4 ความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเกิดขึ้นเร็ วและแต่ละครั้งจะส่งผลต่อการปฏิบัติให้
เป็นไปตามนโยบาย เทคโนโลยีที่จะนาไปใช้ในการปฏิบัติตามนโยบายที่วางเอาไว้ต้องสอดคล้องกับสภาวการณ์ หรือภาวะ
แวดล้อมที่จะนานโยบายไปปฏิบัติ ข้อเสนอของนักวิชาการ ที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ จะต้องนามาพิจารณาให้รอบคอบ เพราะ
อาจไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในประเทศกาลังพัฒนาก็เป็นได้
3.5 ความพอเพียงของทรัพยากร นโยบายที่จะนาไปปฏิบัติให้สาเร็จนั้นต้องได้รับการสนับสนุนทางทรัพยากร ทั้ง
ด้านเงิน คน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะกระทบกับประสิทธิภาพของนโยบาย
3.6 ลักษณะของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ โครงสร้างของหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติจะมีส่วนอย่างมาก
ต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายนั้น ซึ่งพิจารณาได้เป็น
1) ประเภทของหน่ ว ยงาน หน่ ว ยงานทีมีกาลั งคน ทรัพยากรอื่นๆ พร้อม อยู่แล้ ว มีโ อกาสที่นโยบายจะประสบ
ความสาเร็จในการนาไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานที่ไม่พร้อม
2) โครงสร้างและลาดับขั้นการบังคับบัญชา หน่วยงานขนาดเล็กที่มีระดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย จานวนผู้ที่อยู่ใต้
บังคับบัญชามาก จะมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติมากกว่าหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีระดับชั้นและ
สายการบังคับบัญชามาก แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาน้อย
3) ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่กาหนดนโยบาย ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างหน่วยงานที่กาหนดและ
หน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ ถ้าความสัมพันธ์มีมากโอกาสความสาเร็จก็จะมีมากด้วย
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3.7 กลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานที่นานโยบายไปปฏิบัติ
1) จานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากจานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมากขึ้นเท่าใด ปัญหาในเรื่องการประสานงานจะมี
มากขึ้น และหากไม่สามารถประสานกันได้โอกาสที่นโยบายจะล้มเหลวก็มีมากขึ้น และหากไม่ประสานกันได้ โอกาสที่นโยบาย
จะล้มเหลวก็มีมากขึ้น
2) จานวนจุดตัดสินใจ จานวนจุดตัดสินใจของนโยบายถ้ามีมากขึ้นเท่าใดความล่าช้าในการปฏิบัติก็มีมากขึ้นเท่านั้น
3) ความสัมพันธ์ดังเดิมของหน่วยงายที่ร่วมปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ถ้าร่วมมือกันดีก็จะทาให้นโยบายสามารถ
นาไปปฏิบัติได้ผลสาเร็จ ตรงกันข้ามกับความขัดแย้งดั้งเดิมซึ่งถ้ามีก็จะนาไปสู่ความล้มเหลว
4) การแทรกแซงของหน่วยงานระดับนโยบายอาจประสบปัญหาหากถูกแทรกแซงจากหน่วยงานระดับบนมากเกินไป
3.8 ทัศนคติของผู้ที่นานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่ขัดกับความรู้สึกพื้นฐานหรือผลประโยชน์ของ ผู้ปฏิบัติอาจได้รับ
การคัดค้านหรือปฏิบัติอย่างไม่เต็มใจ ทัศนคติที่อาจส่งผลกระทบต่อความสาเร็จหรือล้มเหลวของนโยบายพิจารณาได้ดังนี้
1) ทัศนคติที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย นโยบายที่ผู้ปฏิบัติจะนาไปปฏิบัติได้ดี ต้องเป็นนโยบายที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ
เห็นด้วยและมีความรู้สึกผูกพัน
2) ผลกระทบที่จะมีต่อพฤติกรรมของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายที่มีผลให้ผู้ปฏิบัติ ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไป
จากแนวคิดที่เคยปฏิบัติเป็นเวลาช้านาน มักประสบความล้มเหลว
3) ความขัดแย้งที่มีต่อค่านิยมของผู้นานโยบายไปปฏิบัติ ถ้าผู้นานโยบายไปปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับนโยบาย หรือเลือก
ปฏิบัติเฉพาะส่วนที่ไม่ขัดต่อค่านิยมที่ตนยึดถือ โอกาสที่จะทาให้นโยบายล้มเหลวก็สูง
4) ผลกระทบที่มีต่องาน อานาจ ศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ของผู้นาเอานโยบายไปปฏิบัติ ผู้นานโยบายไปปฏิบัติมักจะ
หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ขัดกับผลประโยชน์ของตนตามที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติมีหลายประการด้วยกัน เช่น แหล่งที่มาของนโยบาย ความชัดเจนของนโยบาย
การสนับสนุนนโยบาย ความซับซ้อนในการบริหารงาน สิ่งจูงใจสาหรับผู้ปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งประเด็นต่างๆ
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย
4. การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
สาหรับการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2546 อ้างถึงในสมภาร ศิโล, 2552)
ได้ให้ข้อเสนอยุทธศาสตร์ในการนานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติให้บรรลุผล โดยได้กาหนดข้อเสนอเป็น 13 ยุทธศาสตร์ใน
การนานโยบายไปปฏิบัติ ดังนี้
(1) วิเคราะห์และส่งต่อนโยบาย
(2) เรียนรู้ปัญหาเพื่อแก้ไขและป้องกัน
(3) ใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์
(4) นาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
(5) พัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย
(6) ติดตาม ประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนา
(7) มุ่งชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
(8) มุ่งเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
(9) ศึกษาอนาคตเพื่อวิสัยทัศน์ ริเริ่มและสร้างสรรค์
(10) ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อการศึกษา
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(11) ทบทวนข้อเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษา
(12) ทบทวนเพื่อเข้าใจในนโยบาย
(13) พัฒนาตัวแบบกระบวนการนโยบายของหน่วยงาน
จากที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า การดาเนินการนานโยบายสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก จาก
ข้อความที่มีผู้กล่าวว่า การวางแผนที่ดีทาให้ประสบความสาเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง หากพิจารณาให้ถ่องแท้จะพบว่า อีกครึ่งหนึ่งที่
จะทาให้แผนบรรลุผลสาเร็จอย่างสมบู รณ์นั้น อยู่ที่ขั้นตอนการนาแผนไปสู่การปฏิบัตินี้เอง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา
ทรัพยากรและความสามารถของบุคคลผู้ที่นาไปปฏิบัติ โดยในการดาเนินการอาจมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การ แก้ไข
ระเบียบ กฎหมายที่รองรับการปฏิบัติ ตลอดจนการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้
เพื่อการนั้น เพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
จากการวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน สภาพปัญหาการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
การบริ ห ารงาน 4 ฝ่ าย การขั บ เคลื่ อนนโยบายสู่ การปฏิ บัติ โรงเรีย นจึ ง ได้ กาหนดรู ป แบบนวัต กรรมการนิ เทศภายใน
“กระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ” ซึ่งมีรูปแบบและขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 กาหนดสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ
ขั้นที่ 2 เตรียมการนิเทศ
ขั้นที่ 3 วางแผนการนิเทศ
ขั้นที่ 4 ปฏิบัติการตามแผน
ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ
ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิเทศ

ภาพแผนผังกระบวนการนิเทศแบบบูรณาการ
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บทที่ 3
การดาเนินการนิเทศ
การดาเนินการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดาเนินการ ดังนี้

1. กระบวนการนิเทศ
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
1.1 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาวางแผนการดาเนินงาน เช่น
1.2 การแลกเปลี่ยนระดมความคิด วิเคราะห์เพื่อหาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการในการ
พัฒนาตามบริบทของหน่วยงาน
1.3 การจัดลาดับปัญหาและเลือกปัญหาที่เป็นความจาเป็น หรือต้องการในลาดับเร่งด่วน หรือลาดับที่
เห็นว่าสาคัญที่สุด
1.4 การสร้างการรับรู้ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การประชุมการ
สัมมนา ฯลฯ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์หรือสร้างเป้าหมายร่วมกันในการดาเนินงาน
2. การวางแผนพัฒนา
การนาผลจากสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการกาหนดรายละเอียดของกิจกรรมในการจัดทาแผนนิเทศ
2.1 กาหนดแนวทาง/วิธีการการพัฒนาทีหลากหลายตามปัญหาที่เกิดขึ้น ตามความต้องการและจาเป็น มีการใช้
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson
Study) เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาวิชาชีพครูและการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2.2 เลือกแนวทาง/วิธีการในการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 วางแผนการดาเนินงานพัฒนา
1) การประชุมเตรียมการนิเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน
2) สร้างคณะนิเทศ เป็นทีมงานในการนิเทศร่วมกัน
3) กาหนดประเด็นการนิเทศ เป็นการกาหนดเนื้อหาที่จะนิเทศ
4) กาหนดระยะเวลาในการนิเทศ โดยกาหนดระยะเวลาในการนิเทศที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
5) กาหนดวิธีการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการ เช่น
การประชุมสัมมนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกตชั้นเรียน การสาธิตการบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ การสัมภาษณ์
การ Coaching & Mentoring ฯลฯ โดยเน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ Line Application การใช้ Clip Video
การ Conference การใช้ Video Line เป็นต้น
2.4 จัดทาแผนนิเทศ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดาเนินการกิจกรรมสาคัญ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่ต้องการเครื่องมือนิเทศ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.5 การสร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ
สื่อและเครื่องมือนิเทศเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การนิเทศมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จะช่วยเก็บ
รายละเอียดที่ผู้รับการนิเทศไม่สามารถแสดงออกมาได้ และสามารถเก็บข้อมูลนามาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา และสิ่งที่ทาให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เช่น วิธีการนิเทศ ทักษะการนิเทศ เทคนิค
การนิเทศ โดยเป็นสื่อที่สอดคล้องคล้องในยุคศตวรรษที่ 21 เน้นการใช้ ICT ในรูปแบบต่าง ๆเช่น การใช้ Line Application
การใช้ Clip Video การConference การใช้ Video Line YouTube Facebook Live เป็นต้น สร้างเครื่องมือการนิเทศเพื่อ
เก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาตรวจสอบ ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และการประเมินผลการ
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ดาเนินงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ ใช้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลที่ตอบประเด็นปัญหาความต้องการและเป็นประโยชน์ในการ
แก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การปฏิบัติการนิเทศ
ดาเนินการนิเทศตามวิธีการเทคนิคการนิเทศและกิจกรรมการนิเทศที่กาหนด เช่น ประชุมเตรียมการก่อนการ
นิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดาเนินนิเทศตามขั้นตอน ระยะเวลา และใช้
เครื่องมือตามที่กาหนด การสะท้อนผลการนิเทศ ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
4. การประเมินผลและรายงานผล
๔.1 ประเมินความก้าวหน้าของการดาเนินงาน เช่น การดาเนินงานของผู้รับการนิเทศ เพื่อนาผลไปปรับปรุง
แนวทางการดาเนินงาน
4.2 ประเมินผลการนิเทศเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติการนิเทศตามระยะเวลาที่ต้องการในการนาผลไปใช้ในการ
พัฒนาหรือในแต่ละปีการศึกษา
4.3 รายงานผลการนิเทศต่อผู้เกี่ยวข้อง
5.4 นาผลการนิเทศที่เป็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการนิเทศในครั้งต่อไปหรือในปี
การศึกษาต่อไป
5. การยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้ขวัญกาลังใจ แต่งตั้งเป็นคณะทางาน วิทยากร ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นาเสนอผลงาน
6. การพัฒนาต่อยอด นาข้อมูลจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนการนิเทศ
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๒. วิธีดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจาก
การเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)ในระดับ
ที่สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่าน
มา
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (NT)ให้สูงกว่า
ปีการศึกษาที่กล่าวมา

เป้าหมาย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน
1.1 มีความสามารถใน
การอ่านการเขียนการ
สื่อสาร และการคิดคานวณ
1.2 มีความสามรถในการ
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
1.3 มีความสารถในการ
สร้างนวัตกรรม
1.4 มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตรงหลักสูตร
1.6 มีความรู้ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ

หัวหน้าโครงการ นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
2.1 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
- กิจกรรมคิดด้วยภูมิปัญญา
- กิจกรรมทุกปัญหามีทางแก้
- กิจกรรมนักประดิษฐ์
- กิจกรรมนักสืบไซเบอร์
(ICT)
- กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET
- กิจกรรมสู่โลกกว้าง

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2562
–
มีนาคม
2563

ผู้รับผิดชอบ

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
การประเมิน
1. แบบประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา การศึกษาภายใน
ภายในสถานศึกษา สถานศึกษา
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วิธีดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2. คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน
2.1 มีคุณลักษณะ และ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
2.2 มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย
2.3 ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
2.4 มีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตใจ

หัวหน้าโครงการ นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- กิจกรรมศรัทธา ค่านิยม
(ลูกเสือ)
- กิจกรรมสานึกรักบ้านเกิด
- กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม
- กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
3. การดาเนินการตาม
แผนพัฒนาที่กาหนด
4. การประเมินผล และการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ

การประเมิน
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วิธีดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการเตรียมการก่อน
การจัดการเรียนการสอน
2. เพื่อให้ครูได้จัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อการวัดผล และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง
และมีวิธีที่หลากหลาย
4. เพื่อให้ครูได้สอนซ่อม
เสริมนักเรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียน เพื่อให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น

เป้าหมาย
1. ครูเตรียมการก่อนการ
จัดการเรียนการสอน
2. ครูจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูวัดผล และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง
และมีวิธีที่หลากหลาย
4. ครูสอนซ่อมเสริม
นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้น

หัวหน้าโครงการ นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมชี้แจงคณะครูถึง 13 พ.ค. 62 ผู้อานวยการ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
หัวหน้าวิชาการ
ของกิจกรรม
2. กาหนดวัตถุประสงค์
13 พ.ค. 62 ครู
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน
3. กาหนดแบบประเมินของ 30 พ.ค. 62 ผู้อานวยการ
ครูรายบุคคล
4. กาหนดแผนการวัดและ
หัวหน้าวิชาการ
การประเมินผล
5. กาหนดตางรางการสอน
หัวหน้าวิชาการ
ซ่อมเสริมนักเรียน(กิจกรรม
บ้านหลังเรียน)
6. ดาเนินการประเมินของ
ครู
ครูรายบุคคล
7. สรุปผลการประเมินของ
หัวหน้าวิชาการ
ครูรายบุคคล

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
1. แบบประเมิน
ของครูรายบุคคล
ด้านการจัดการ
เรียนการสอน
2. ตาราง
กาหนดการประเมิน

การประเมิน
1. ตรวจการ
ประเมินของครู
รายบุคคลด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน
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วิธีดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)
2. เพื่อจัดสภาพห้องเรียน
อาคารเรียน และ
สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)
3. เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)

เป้าหมาย
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนด
2. มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
4. พัฒนาครู และบุคลากร
ให้มีความเชียวชาญทาง
วิชาชีพ
5. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ ผู้อานวยการโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
1. ประชุมชี้แจง ภารกิจที่จะ สัปดาห์แรก
มอบหมาย
ของเดือน
2. ให้ครูแสดงความคิดเห็น
แล้วสรุปกาหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ
3. ปฏิบัติตามกิจกรรมที่
กาหนด
3.1 โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหาร และการ
จัดการ
- กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
หลักสูตร
- กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี
- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
- กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ
กรรมการนิเทศ

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ
1. เอกสารหลักสูตร
2. บันทึกการ
ประชุม
3. แบบบันทึก
เตรียมการสอน
4. แบบบันทึกการ
สอนซ่อมเสริม
5. แบบบันทึกการ
นิเทศ
6. แบบเยี่ยมชั้น
เรียน
7. แบบสังเกตการ
สอน
8. ตารางกาหนด
สังเกตการสอน

การประเมิน
1. ตรวจบันทึกการ
ประชุม
2. ตรวจการ
เตรียมการสอน
3. ตรวจบันทึกการ
สอนซ่อมเสริม
4. นิเทศใน
ห้องเรียน
5. ตรวจผลการ
เรียนของนักเรียน
6. ตรวจการสังเกต
การสอนตาม
กาหนด
7. ตรวจบันทึกการ
สังเกตการสอน
8. ตรวจการ
ปฏิบัติงานของครู
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วิธีดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
วัตถุประสงค์
4. เพื่อกาหนดนโยบาย
การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)
5. เพื่อพัฒนาครู และ
บุคลากรเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
6. การนิเทศภายใน

เป้าหมาย

หัวหน้าโครงการ ผู้อานวยการโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- กิจกรรมสถานศึกษา
สร้างสรรค์
- กิจกรรม Smart School
- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
4. สรุปปัญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัตินาเสนอในการ
ประชุมครั้งต่อไป
5. ติดตาม นิเทศ โดยการ
เยี่ยมชั้นเรียน และสังเกต
การสอน
5.1 ประชุมชี้แจงคณะครูถึง
วัตถุประสงค์เป้าหมายของ
กิจกรรม
5.2 กาหนดแบบสังเกตการ
สอน
5.3 กาหนดตารางการ
สังเกตการสอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ

การประเมิน

สัปดาห์แรก
ของเดือน
14 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62
เดือนละ 1
ครั้ง
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วิธีดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
กิจกรรม ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

หัวหน้าโครงการ ผู้อานวยการโรงเรียน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.4 สังเกตการณ์สอนตาม
กาหนด
5.5 บันทึกสังเกตการสอน
แจ้งให้ผู้สอนทราบ เพื่อแก้ไข
ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น

ระยะเวลา
เดือนละ 1
ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

สื่อ/เครื่องมือนิเทศ

การประเมิน
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ปฏิทินการนิเทศ
เพื่อเป็นการกาหนดระยะเวลาในการนิเทศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้กาหนดปฏิทินการนิเทศภายในไว้
ดังต่อไปนี้
ปฏิทินการนิเทศ มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
ชั้น
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

สัปดาห์
แรกของ
เดือน
1
1
1
1
1
1
1
1

วิชา

ผู้รับการนิเทศ

ผู้นิเทศ

เสริมประสบการณ์
เสริมประสบการณ์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

นางฤทัยรัตน์ เเก้วจารัส
นางฤทัยรัตน์ เเก้วจารัส
น.ส. จารุวรรณ จันทร์เกิด
น.ส. วราภรณ์ พลทิแสง
น.ส. วราภรณ์ พลทิแสง
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
น.ส. ณัฐธีรา ทองสีนุช
น.ส. ณัฐธีรา ทองสีนุช

นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
น.ส.จารุวรรณ จันทร์เกิด

หมายเหตุ
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3. ตัวชี้วัด
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับสถานศึกษา
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่1 พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ประเด็นการพิจารณา
๑. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมพร้อมกับนักเรียน
ต้นทาง
๒. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนตามตาราง
๓. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o ตั้งใจฟัง และจดบันทึกความรู้ และเนื้อหา ที่ได้จากการเรียนรู้จาก
ครูโรงเรียนต้นทาง
๔. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o มีผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้สอนคล้องกับเนื้อหาที่เรียน
ระดับคุณภาพ
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ ดี
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้
นักเรียนมีพฤติกรรมจานวน 1 ข้อ อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๒ ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ประเด็นการพิจารณา
๑. ค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกชั้นที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้
๒. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o
๓. นักเรียนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และเขียนในระดับดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o
๔. นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรในระดับดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘o
ระดับคุณภาพ
มีผลการเรียนรู้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก
มีผลการเรียนรู้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ ดี
มีผลการเรียนรู้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ พอใช้
มีผลการเรียนรู้จานวน 1 ข้อ อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
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ตัวชี้วัดที่ ๓ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ประเด็นการพิจารณา
1. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
3. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
4. ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า
ระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปีที่ผ่านมา
ระดับคุณภาพ
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๔ ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๓ ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๑-๒ ข้อ
อยู่ในระดับ พอใช้
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน o ข้อ
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
ประเด็นพิจารณา
๑. ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้านภาษาเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับหรือสูงกว่าปีที่
ผ่านมา
๒. ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้านคานวณเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับหรือสูงกว่าปีที่
ผ่านมา
๓. ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้านเหตุผลเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับหรือสูงกว่าปีที่
ผ่านมา
ระดับคุณภาพ
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๓ ข้อ
อยู่ในระดับ ดีมาก
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๒ ข้อ
อยู่ในระดับ ดี
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน ๑ ข้อ
อยู่ในระดับ พอใช้
มีผลการทดสอบ เป็นไปตามประเด็นพิจารณา จานวน o ข้อ
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง
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มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา
๑. จัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนการสอน
๒. ตรวจสอบสัญญาณการแพร่ภาพการสอนของโรงเรียนต้นทาง เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดการเรียนการ
สอนได้
๓. เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใบงาน และเครื่องมือการวัดผล และการประเมินผล ที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง
๔. มีการทาความเข้าใจให้กับนักเรียนในการเรียนรู้กับ DLTV
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. กากับ ดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้นักเรียนมี ปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนที่ สอดคล้องกับ
โรงเรียนต้นทาง
๒. กระตุ้นให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ หรือเนื้อหาที่ได้จากการเรียนการสอนในแต่ละชั่วโมง
๓. ร่วมกับนักเรียนสรุปความรู้หลังจบบทเรียน
๔. มีการมอบหมายงานเพื่อการเรียนในชั่วโมงต่อไป
๕. ตรวจผลงาน และเสนอแนะให้นักเรียนปรับปรุงแก้ไข
๖. บันทึกหลังสอน
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๖ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๕ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๓-๔ ข้อ
อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑-๒ ข้อ
อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๓ การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้
ประเด็นพิจารณา
๑. มีการวัดผลก่อนเรียน การวัดผลระหว่างเรียน และการวัดผลหลังเรียน
๒. มีการวัดผลปลายปี
๓. มีการวัดและการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีที่หลากหลาย
๔. มีการวิเคราะห์ผลการวัด และประเมินผล เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน
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ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ตัวชี้วัดที่ ๔ การสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ประเด็นพิจารณา
๑. วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒. สอนซ่อม นอกตารางออกอากาศ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้
๓. สอนเสริม หรือให้ความรู้เพิ่มเติม แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
๔. บันทึกผลการสอนซ่อมเสริม
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ
อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ
อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
๑. มีโทรทัศน์ จานดาวเทียม กล่องรับสัญญาณ และอุปกรณ์เชื่อมต่อครบทุกห้องเรียน
๒. โทรทัศน์ทุกเครื่องมีภาพคมชัด ระบบเสียงชัดเจน
๓. การจัดวางโทรทัศน์ อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน และนักเรียนทุกคน
สามารถได้ยินเสียงจากโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน
๔. อุปกรณ์สาหรับจัดวางโทรทัศน์มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
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ตัวชี้วัดที่ ๒ การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
๑. ทุกระดับชั้นมีห้องเรียนที่สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
๒. อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เป็นระเบียบ และปลอดภัย
๓. มีพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
๔. มีภูมิทัศน์ และแหล่งเรี ยนรู้ภ ายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๓ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ประเด็นพิจารณา
๑. มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณ์ และระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างชัดเจน มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ และระบบอย่างสม่าเสมอ
๒. มีแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของครู กรณีที่ไม่สามารถรับชมการถ่ายทอด
สัญญาณการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
๓. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และส่งเสริมให้ครูจัดทาหรือพัฒนาสื่อ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทางอย่างเหมาะสมกับบริบท
๔. มอบหมายครูเข้าสอนตามตารางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
อย่างเหมาะสม และมีแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหา กรณีครูผู้สอนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. มีตารางกิ จ กรรมของโรงเรี ยนที่เ อื้อต่ อการจัด การเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่ า น
ดาวเทียม
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
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ตัวชี้วัดที่ ๔ การกาหนดนโยบาย และการนานโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
ประเด็นการพิจารณา
๑. สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างชัดเจน
๒. สร้างขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจแก่ครู และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยวิธีที่หลากหลาย
๓. ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ หรือกลยุทธ์ เป้าหมายอย่างสอดคล้อง
พร้อมปฏิบัติได้จริง
๔. จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
๕. ประเมิน และรายงานผลดาเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๖. นาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๖ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๕ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๓-๔ ข้อ
อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑-๒ ข้อ
อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
ตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาครู และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
๑. มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. มีการประเมินการนาความรู้การพัฒนาของครู และบุคากรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๓. มีการสรุป และรายงานผลการพัฒนาครู และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๔. มีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม มีการบันทึก สรุปผล และรายงานเป็นรายบุคคล
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๔ ข้อ อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๓ ข้อ อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๒ ข้อ อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑ ข้อ อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
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ตัวชี้วัดที่ ๖ การนิเทศภายใน
ประเด็นการพิจารณา
๑. กาหนดแผนการนิเทศภายในที่สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แบบมีส่วนร่วม
๒. กาหนดผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา
๓. ดาเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทินที่กาหนดไว้
๔. มีการบันทึกผลการนิเทศของผู้รับการนิเทศเป็นรายบุคคล
๕. ผู้รับการนิเทศนาผลการนิเทศไปใช้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
๖. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงานนิเทศภายใน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการนิเทศในปีต่อไป
ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติได้จานวน ๖ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดีมาก
ปฏิบัติได้จานวน ๕ ข้อ
อยู่ในระดับ
ดี
ปฏิบัติได้จานวน ๓-๔ ข้อ
อยู่ในระดับ
พอใช้
ปฏิบัติได้จานวน ๑-๒ ข้อ
อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง
เกณฑ์ระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระดับสถานศึกษาใช้เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ซึ่งจาแนกออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ เกณฑ์ระดับคุณภาพตัวชี้วัด เกณฑ์ระดับคุณภาพรายมาตรฐาน และ เกณฑ์
ระดับคุณภาพรวม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
เกณฑ์ระดับคุณภาพรายตัวชี้วัด หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพของตัวชี้วัดในมาตรฐานต่าง ๆ มี ๔ ระดับคุณภาพ
ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง รายละเอียดของระดับคุณภาพต่าง ๆ ปรากฏในส่วนท้ายของตัวชี้วัดต่าง ๆ แล้วข้างต้น ใน
แต่ละระดับคุณภาพมีความหมายดังนี้
ระดับคุณภาพ ดีมาก
มีค่าคะแนน ๔
ระดับคุณภาพ ดี
มีค่าคะแนน ๓
ระดับคุณภาพ พอใช้
มีค่าคะแนน ๒
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
มีค่าคะแนน ๑
เกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐาน หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพของแต่ละมาตรฐาน มี ๔ ระดับคุณภาพได้แก่ ดีมาก
ดี พอใช้ ปรับปรุง ได้จากการนาค่าคะแนนของตัวชี้วัดต่าง ๆ ภายในมาตรฐาน มาหาค่าเฉลี่ย
โดยค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละมาตรฐานมีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๕o – ๔.oo
หมายถึง
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๓๕ – ๓.๔๙
หมายถึง
ดี
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.oo – ๒.๗๔
หมายถึง
พอใช้
ค่าเฉลี่ยรวม ๑.oo – ๑.๙๙
หมายถึง
ปรับปรุง
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เกณฑ์ระดับคุณภาพรวม หมายถึง เกณฑ์บ่งชี้คุณภาพของมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมในภาพรวม มี ๔ ระดับคุณภาพได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ได้จากการนาค่าคะแนนของทุก
มาตรฐานมาหาค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม ในภาพรวม มีความหมายดังนี้
ค่าเฉลี่ยรวม ๓.๕o – ๔.oo
หมายถึง
ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.๓๕ – ๓.๔๙
หมายถึง
ดี
ค่าเฉลี่ยรวม ๒.oo – ๒.๗๔
หมายถึง
พอใช้
ค่าเฉลี่ยรวม ๑.oo – ๑.๙๙
หมายถึง
ปรับปรุง
4. เครื่องมือการนิเทศ
เครื่องมือในการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 3 รายการ คือ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านคุณภาพผู้เรียน
3. ด้านการบริหารจัดการ
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บทที่ 4
ผลการนิเทศการศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดาเนินการนิเทศ
โดยใช้แผนนิเทศการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลการนิเทศตามประเด็นการนิเทศ ดังนี้
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน
๒. ด้านคุณภาพผู้เรียน
๓. ด้านการบริหารจัดการ
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผลการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอน
จากการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน มีเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก โรงเรียนมีนระบบข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ DLIT/DLTV มีการนาไปใช้ในการเรียนการสอนในทุกรายวิชา แต่ละห้องเรียนมีการติดตั้งชุดอุปกรณ์
ถูกต้องตามมาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูมีคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียนมี
ผลการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
๒. ด้านคุณภาพผู้เรียน
ผลการนิเทศด้านคุณภาพผู้เรียน
จากการนิเทศติดตามคุณภาพผู้เรียน มีเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพดี ในรายละเอียดดังนี้ ครูมีข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่างๆ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เป็นไปตามที่เป้าหมายกาหนด
๓. ด้านการบริหารจัดการ
ผลการนิเทศการบริหารจัดการ
จากการนิเทศติดตามการบริหารจัดการ มีเกณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
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บทที่ 5
สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ
การสรุปผล
ในการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด โดย
มีประเด็นในการนิเทศ 3 ประเด็น คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านการบริหารจัดการ
ในภาพรวมของโรงเรียนอยู่ ในระดับ คุณภาพดีมาก ประเด็นที่ได้ระดับคุณภาพน้อยที่สุดคือ ด้านคุณภาพผู้เรียน มี
คะแนนระดับคุณภาพดี ซึ่งประเด็นนี้เป็นส่วนสาคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนโดยตรง ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนระดับ
คุณภาพดีมากคือ ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการบริหารจัดการ
การอภิปรายผล
จากผลการนิเทศภายในตามแผนการนิเทศภายใน ประจาปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
พบว่า ควรพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนานักเรียนให้พร้ อมสาหรับ
"ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ขึ้น ให้นักเรียนสามารถสรุปทักษะสาคัญอย่างย่อ ๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมีได้ว่า ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3 R ได้แก่ Reading (การอ่าน) การเขียน (Writing) และ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ( Arithmetic) แ ล ะ 4 C (Critical Thinking – ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ Communication- ก า ร
สื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะ
ด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนแบบเชิง
รุก (Active Learning) จะสามารถช่วยพัฒนานักเรียนให้พร้อมเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
ข้อเสนอแนะ
จากการนิเทศภายใน ตามแผนการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พบว่า โรงเรียนต้องเน้นย้า
ส่งเสริม และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น การจัดการเรียนการสอนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่
พอ ควรเพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการอ่าน มีชั้นหนังสือในห้องเรียน
เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงหนังสือได้ง่ายขึ้น สร้างบรรยากาศให้นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ กิจกรรมเหล่านี้จะเอื้อให้นักเรียนอยาก
เรียนอยากอ่าน จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านเขียนสูงขึ้น
ด้านคุณภาพผู้เรียน สิ่งที่โรงเรียนยังต้องพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควรเริ่มตั้งแต่ระดับชั้น
ปฐมวัย ซึ่งส่งต่อนักเรียนเข้าสู่ระดับประถมศึกษา ต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้
อ่านคิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความหมายได้ เหมาะสมกับวัย การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงมีความจาเป็นต้องทา
ตลอดทั้งระบบ
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นการดาเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนภายใต้แนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้
พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ซึ่งปี 2562 เป็นปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุ ณภาพของผู้เรียน ได้ดาเนินการมา
ตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม 2562 – เดือนเมษายน 2563 การนิเทศภายในทาให้โรงเรียนได้ทราบจุดดี จุดด้อยและสิ่งที่
ควรพัฒนาปรับปรุง ได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานให้จัดการศึกษาในปีต่อไปอย่างมีคุณภาพ
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ภาคผนวก
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คาสั่งโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ 65 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการนิเทศภายใน
………………………………………………….
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้กาหนดนโยบายให้มีการจัดทาระบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาตนเอง
โดยใช้กระบวนการทางาน และการดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในโรงเรียน ในการแนะนา
ช่ว ยเหลื อส่ งเสริ มเกี่ย วกับ การเรีย นการสอน และพัฒ นาการดาเนินงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการศึกษาที่กาหนดไว้
และเพื่อให้ ได้มาซึ่งผลสั มฤทธิ์อัน สู งสุ ดในการเรียนของนักเรียน เพื่อให้ การดาเนินการดังกล่ าว เป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ ประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
3. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
4. นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
5. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
6. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
มีหน้าที่

ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
ครูผู้ช่วย
รองประธานกรรมการ
พนักงานราชการ
กรรมการ
ครูวิกฤติ
กรรมการ
ครูวิกฤติ
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ

1. ให้คาปรึกษา สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ร่วมประชุมวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. ประสานงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
3. ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการดาเนินงานโครงการและกากับติดตามประเมินผลการ
จัดการนิเทศภายใน
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2. คณะกรรมการดาเนินงานนิเทศ ประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
3. นางสาววราภรณ์ พลทิแสง
4. นางฤทัยรัตน์ แก้วจารัส
5. นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
6. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ
ครูวิกฤติ
ครูวิกฤติ
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ร่วมวางแผนในการปฏิบัติงานโดยมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
รวมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. ดาเนินการนิเทศ ให้คาแนะนาปรึกษา ช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขจุดบกพร่อง และชี้แนะให้ผู้รับการนิเทศ
ได้พัฒนาตนเอง สร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศได้พัฒนาตนเอง
3. ดาเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศภายใน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข จุดบกพร่องต่าง ๆ และ
เพื่อหาทางยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น
4. สรุปและรายงานผลต่อผู้บริหาร
3. กรรมการสรุปและรายงานผล ประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
ขอให้ คณะกรรมการที่ได้รั บแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ และทันตามกาหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และโรงเรียนสืบไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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เครื่องมือในการนิเทศ
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แบบประเมินตนเองของครูรายบุคคล
โรงเรียน..................................................................... สพป...................................................... เขต.....................ชื่อ
............................................................. ชื่อสกุล....................................................... ลาดับที่...........................
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1
ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ด้านการจัดการเรียนการสอน
การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จัดเตรียมห้องเรียนให้เหมาะสม เอื้อต่อ
ดาเนินการ
การเรียนการสอน
ไม่ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบสัญญาณการแพร่ภาพการสอน
ดาเนินการ
ของโรงเรียนต้นทาง เพื่อให้สามารถ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้
เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ใบงาน และเครื่องมือ
ดาเนินการ
การวัดผลและประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
ไม่ได้ดาเนินการ
โรงเรียนต้นทาง
มีการทาความเข้าใจให้กับนักเรียนในการ
ดาเนินการ
เรียนรู้ DLTV
ไม่ได้ดาเนินการ
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น (/ ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๒

ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
การจัดการเรียนการสอนของครูปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่
๒.๑

ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
กากับ ดูแล ช่วยเหลือ และกระตุ้นให้
ดาเนินการ
นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการ
ไม่ได้ดาเนินการ
เรียนที่สอดคล้องกับโรงเรียนต้นทาง
กระตุ้นให้นักเรียนจดบันทึกความรู้ หรือ
ดาเนินการ
เนื้อหาที่ได้จากการเรียนการสอนในแต่
ไม่ได้ดาเนินการ
ละชั่วโมง
ร่วมกับนักเรียนในการสรุปความรู้หลัง
ดาเนินการ
จบบทเรียน
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการมอบหมายงานเพื่อการเรียนใน
ดาเนินการ
ชั่วโมงต่อไป
ไม่ได้ดาเนินการ
ตรวจผลงาน และเสนอแนะให้นักเรียน
ดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
ไม่ได้ดาเนินการ
บันทึกผลหลังสอน
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๓
ที่
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔

ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
มีการวัดผลก่อนเรียน การวัดผลระหว่าง
ดาเนินการ
เรียนและการวัดผลหลังเรียน
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการวัดผลลายปี
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพ
ดาเนินการ
จริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ไม่ได้ดาเนินการ
มีการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผล
ดาเนินการ
เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงและ
ไม่ได้ดาเนินการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๔
ที่
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

ด้านการจัดการเรียนการสอน (ต่อ)
การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน
ประเด็นพิจารณา
วิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
สอนซ่อมนอกตารางออกอากาศเพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์
การเรียนรู้
สอนเสริม หรือให้ความรู้เพิ่มเติมแก่
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
บันทึกผลการสอนซ่อมเสริม

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................

ดาเนินการ
................ ................
ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินการ
................ ................
ไม่ได้ดาเนินการ
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

วัน /เดือน/ปี ที่ประเมินตนเอง.........................../........................../..........................
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แบบประเมินตนเอง
ด้านคุณภาพนักเรียน
โรงเรียน.............................................................................. ชั้นประถมศึกษาปีที่................... ................................
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๑
ที่
1.๑
1.๒
1.๓
1.๔

ด้านคุณภาพผู้เรียน
พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจากการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม ร้อยละ............................
พร้อมกับนักเรียนในโรงเรียนต้นทาง
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ
ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนตามตาราง
ร้อยละ............................
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม ร้อยละ............................
พร้อมกับนักเรียนโรงเรียนต้นทาง
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีผลงานที่
เกิดจากการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ ร้อยละ............................
เรียน
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๒
ที่
๒.๑

๒.๒
๒.๓
๒.๔

ด้านคุณภาพผู้เรียน
พฤติกรรมสาคัญที่เกิดจากการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรของทุก ค่า
ค่า + / กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้นที่จัดการเรียน เฉลี่ย เป้าหมาย
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมเท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายที่
………. ………. ……….
โรงเรียนกาหนดไว้
นักเรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับ
ดี ขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละ............................
นักเรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ และ
เขียนในระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ร้อยละ............................
๘๐
นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรใน
ระดับ ดี ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ร้อยละ............................
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๓
ที่
2.๑

2.๒

2.๓

2.๔

ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ O - Net
ประเด็นพิจารณา

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ปีนี้
ประเทศ ปีที่แล้ว

ผลการทดสอบ O-NETกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูง
กว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา

........... ........... ........... ................ ................

ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูง
กว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา
........... ...........
ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือ
สูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูงกว่า
ปีการศึกษาที่ผ่านมา

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

........... ................ ................

........... ........... ...........

ผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือสูงกว่าระดับประเทศ/เท่ากับ หรือสูง
........... ...........
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

................ ................

........... ................ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๔
ที่
๔.๑

ด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
ผลการเรียนรู้ NT
ประเด็นพิจารณา

(เฉพาะชั้น ป.3)

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย
ปีนี้
ประเทศ ปีที่แล้ว

ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้าน
ภาษาเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับหรือสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

เป็น ( / ) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

........... ........... ............ ................ ................

๔.๒

ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้าน
คานวณเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับหรือสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา
............ ............ ............. ................ ................

๔.๓

ผลการทดสอบ NT ความสามารถด้าน
เหตุผลเท่ากับ หรือสูงกว่าระดับประเทศ/
เท่ากับหรือสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

............. .............. ............ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

................
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แบบการประเมินตนเอง
มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1
ที่
๑.๑

ด้านการบริหารจัดการ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×

ประเด็นพิจารณา
มีโทรทัศน์ จานดาวเทียม กล่องรับ
สัญญาณ และอุปกรณ์เชื่อมต่อครบทุก
ห้องเรียน
โทรทัศน์ทุกเครื่องมีภาพคมชัด ระบบ
เสียงชัดเจน

ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๑.๓

การจัดวางโทรทัศน์อยู่ในตาแหน่งที่
เหมาะสมกับระดับสายตาของนักเรียน
และนักเรียนทุกคนสามารถได้ยินเสียง
จากโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๑.๔

อุปกรณ์สาหรับจัดวางโทรทัศน์มีความ
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๑.๒

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๒
ที่
๒.๑
๒.๒

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน และสิ่งแวดล้อม ภายในสถานศึกษา เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ไปตามประเด็นพิจารณา
ดาวเทียม
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
/
×
ทุกระดับชั้นมีห้องเรียนที่สะอาดเป็น
ดาเนินการ
ระเบียบ และปลอดภัย
ไม่ได้ดาเนินการ
................ ................
อาคารเรียนทุกอาคาร สะอาด เป็น
ระเบียบ และปลอดภัย

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๒.๓

มีพื้นที่สาหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๒.๔

มีภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๓
ที่
๓.๑

๓.๒

๓.๓

๓.๔

๓.๕

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV)
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอุปกรณ์ และ
ดาเนินการ
ระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ไม่ได้ดาเนินการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่าง
ชัดเจน มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์
และระบบอย่างสม่าเสมอ
มีแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการ
ดาเนินการ
เรียนการสอนของครู กรณีที่ไม่สามารถ
ไม่ได้ดาเนินการ
รับชมการถ่ายทอดสัญญาณการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้
มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และส่งเสริมให้
ดาเนินการ
ครูจัดทาหรือพัฒนาสื่อ เพื่อใช้ในการ
ไม่ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมที่สอดคล้องกับ
โรงเรียนต้นทางอย่างเหมาะสมกับบริบท
มอบหมายครูเข้าสอนตามตารางการ
ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ไม่ได้ดาเนินการ
ทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างเหมาะสม
และมีแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหา กรณี
ครูผู้สอนไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้
มีตารางกิจกรรมของโรงเรียนที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

..............

..............
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๔
ที่
๔.๑

๔.๒

๔.๓

๔.๔

๔.๕

๔.๖

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การกาหนดนโยบาย และการนานโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักถึง
ดาเนินการ
ความสาคัญ และประโยชน์ของการเรียน
ไม่ได้ดาเนินการ
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม รวมทั้งชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างชัดเจน
สร้างขวัญกาลังใจ และแรงจูงใจแก่ครู
ดาเนินการ
และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน
ไม่ได้ดาเนินการ
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ด้วยวิธีที่หลากหลาย
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดย
ดาเนินการ
กาหนดเป็นวิสัยทัศน์ หรือกลยุทธ์
ไม่ได้ดาเนินการ
เป้าหมายอย่างสอดคล้องพร้อมปฏิบัติได้
จริง
จัดสรรงบประมาณตามโครงการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
ไม่ได้ดาเนินการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมอย่างเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน
ประเมิน และรายงานผลดาเนินโครงการ
ดาเนินการ
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
ไม่ได้ดาเนินการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
นาข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ
โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ไม่ได้ดาเนินการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานในปีต่อไป
รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................

................ ................

................ ................

................ ................

..............

..............
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๕

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การพัฒนาครู และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

ที่
๕.๑

ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการ
ดาเนินการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ไม่ได้ดาเนินการ
ผ่านดาวเทียมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล (ID PLAN) อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

มีการประเมินการนาความรู้การพัฒนา
ของครู และบุคากรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมอย่างน้อยปีการศึกษาละ
๑ ครั้ง

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

มีการสรุป และรายงานผลการพัฒนาครู
และบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑
ครั้ง

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

มีกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม มีการบันทึก สรุปผล และ
รายงานเป็นรายบุคคล

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/

×

................ ................

................ ................

................ ................

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

................ ................
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มาตรฐาน
ตัวชี้วัดที่ ๖
ที่
๖.๑

๖.๒

ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)
การนิเทศภายใน
ประเด็นพิจารณา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
กาหนดแผนการนิเทศภายในที่
ดาเนินการ
สอดคล้องกับผลการประเมินตนเองตาม
ไม่ได้ดาเนินการ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม แบบ
มีส่วนร่วม

เป็น (/) ไม่เป็น (×)
ไปตามประเด็นพิจารณา
/
×
................ ................

กาหนดผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศให้
เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๖.๓

ดาเนินการนิเทศตามแผน และปฏิทินที่
กาหนดไว้

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๖.๔

มีการบันทึกผลการนิเทศของผู้รับการ
นิเทศเป็นรายบุคคล

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

................ ................

๖.๕

ผู้รับการนิเทศนาผลการนิเทศไปใช้เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

..............

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดาเนินงาน
นิเทศภายใน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน
ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการนิเทศ
ในปีต่อไป

ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ

๖.๖

รวมจานวนข้อที่เป็นไปตามประเด็นพิจารณา
ระดับคุณภาพที่ได้
ค่าคะแนนที่ได้

..............
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ภาพกิจกรรม
การนิเทศและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
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คณะผู้จัดทา
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง

ผู้อานวยการโรงเรียน

ประธานคณะทางาน

2. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

ครูผู้ช่วย

คณะทางาน

3. นางสาวนราพร กุลชุมภู

พนักงานราชการ

คณะทางาน

6. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คณะทางาน

7. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด

ครูผู้ช่วย

คณะทางานและเลขานุการ
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