
การนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model  
ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง 
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โรงเร ียนประชาร ัฐธรรมคุณ ต ั ้ งอย ู ่ เลขท ี ่  115 ตำบลหลวงเหน ือ อำเภองาว จ ังหว ัดลำปาง  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6 และ ปวช.3 มีจำนวนนักเรียน 837 คนมี
ข้าราชการครู จำนวน 45 คน  ผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ  นายบรรจง สอนสมบูรณ์ 
ดำรงตำแหน ่ งผ ู ้ อ ำนวยการ โร ง เร ี ยนประชาร ั ฐธรรมค ุณ ต ั ้ ง แต ่ ว ั น ท่ี  6 พฤศจ ิ กายน  พ .ศ .2561  
รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ ้น 2 ปี 4 เดือน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอดิศร โยธา และนางสาวจิณณ์ณิชา 
ศักดิ์ศิริภาพร ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ต้ังแต่วันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 รวม
เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 เดือน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

จากการดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (O-Net) ของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉล่ียเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าเป้าหมายพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง เพื่อให้การพัฒนาสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐานและคุณภาพ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่าง
หลากหลาย ประกอบด้วยกระบวนการที ่สำคัญคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศ  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานใน
ขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลสำเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการดำเนินงานท่ี
กำหนดไว้ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเลือกเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
พัฒนาคุณภาพและเปล่ียนแปลงการทำงานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน
ด้านการเรียนของผู้เรียน ซึ่งเป็นการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model ภายใต้กระบวนการบริหารงาน
อย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และการทำงานอย่าง
เป็นระบบ จากผลการทำงานด้านการนิเทศท่ีผ่านมา มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมการนิเทศ 
อยู่ในระดับคุณภาพมาก และทำให้เกิดการสะท้อนความคิดผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอจน
กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีจุดเด่น คือการบริหารแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีชุมชน องค์กร
ต่างๆ ให้การสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษา และมีแผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น 
คือ การดำเนินงานที่เป็นระบบและต่อเนื่องในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกด้าน 
โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประสบผลสำเร็จเชิงประจักษ์ และ
มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
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กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาท่ีมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขตท่ี
ตนเองรับผิดชอบประสบผลสำเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นยุทธวิธีที่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเลือกเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพคือการ
จัดการเรียนรู้แบบ PRT-RED Model ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดย
ใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และการทำงานอย่างเป็นระบบ เอกสารฉบับนี้ มีการการสอดแทรก
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน ผลการใช้นวัตกรรมทางด้านการนิเทศ ตลอดจนความพึงพอใจ
ในการใช้นวัตกรรมด้านการนิเทศ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานนวัตกรรมฉบับนี้จะช่วยเติมเต็มความเข้าใจในเรื ่องรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ และขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะทำงานทุกท่าน 
ท่ีได้ให้แนวคิด ทฤษฎี ในการทำงานในด้านการนิเทศภายในโรงเรียนฉบับนี้สำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี 
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บทน า 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย 
กระบวนการที่ส าคัญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายในมีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดการก ากับ ติดตาม การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้
อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดให้การนิเทศภายใน เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ และน าไปปฏิบัติ ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 จากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดค่าเป้าหมายพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง เพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
คุณภาพ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย 
ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ  
 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่ผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขต
ที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการด าเนินงานที่ก าหนด
ไว้ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงยุทธวิธีที่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเลือกเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพัฒนา
คุณภาพและเปลี่ยนแปลงการท างานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน
ด้านการเรียนของผู้เรียน หากโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 

2. เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภายในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบมีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
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1.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ขอบเขตการด าเนินงานการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ การนิเทศติดตาม

และประเมินผลตามโครงการวิจัยรูปแบบการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ PRT – RED 
Model ภายใต้กระบวนการ PDCA โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการท างานอย่าง
เป็นระบบ ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งผลต่อศักยภาพของ
นักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยประกอบด้วย 
       1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
       2. ครูผู้สอน 
       3. นักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
1.4 กิจกรรมด าเนินงาน 
 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ได้มีแนวทางการด าเนินงานตาม กระบวนการ PDCA โดยการด าเนินการ
มีขั้นตอนของการวางแผนการนิเทศเป็นส่วนส าคัญซึ่งมี PRT - RED Model เป็นนวัตกรรมการในการนิเทศ
กระบวนการนิ เทศ เ พ่ือ พัฒนาคุณภาพการศึ กษาด้ วยระบบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนระบบการนิเทศอย่างมี

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงานทุกสิ้น
เดือน/ 

   กิจกรรมเสริมการนิเทศให้เข้มข้น กิจกรรมการสอนให้เข้มแข็ง 

วิเคราะห์หลกัสูตรและแนวคิดทฤษฎีที่

สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการพัฒนาการ

ด าเนินการนิเทศตามเครื่องมือที่สร้าง 

ประชุมครู 

สรุปผล/รายงานผล/ประเมนิผลการนเิทศ 
และน าผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

 

ออกแบบเครื่องมือหรือนวัตกรรมการ

P 

D 

C 

A 
แผนภาพท่ี 1 วงจรการควบคุมคณุภาพ 
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กระบวนการท างานเชิงระบบโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการนิเทศการศึกษาโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  

 ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการวางแผน เป็นขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ประมวลสภาพ
ปัญหาและความตอ้งการในการพัฒนาการศึกษา ก าหนดจุดมุงหมายการนิเทศ จัดท าแผน การนิเทศ ก าหนด
เนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ ก าหนดกรอบ  การประเมิน วิธีการ
ติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศ แบ่งหนาที่ 
ภาระงานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ และนิเทศตามแผนด้วยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ  
ทีก่ าหนด  

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานวาเป็นไป ตามจุด 
มุ งหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อมูล 
สารสนเทศที่ตอ้งตรวจสอบดูใหม่ แล้วปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแตละครั้ง ควรรายงานผล  
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยท าเป็นบันทึกข้อความ หรือแบบรายงานที่ก าหนดไวในหัวข้อประเด็นตางๆ เช่น  
ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ วันเดือนปีที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระที่นิเทศ การประเมินผลของ ผู้รับการ
นิเทศและข้อควรพัฒนา  

กระบวนการนิเทศการศึกษา ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการมีขั้นตอนของ การวางแผน
การนิเทศเป็นส่วนส าคัญ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การตรวจสอบและ 
ประเมินผล (Check) 

การน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุง (Action) 

กระบวนการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา 

การปฏิบัติงาน
ตามแผน (Do) 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 

จัดท าแผนการนิเทศนิเทศ 

จัดท าโครงการนิเทศ 

ผลการประเมินคณุภาพ

ปัญหาการด าเนินการ
นิเทศการศึกษา 
ความต้องการในการพัฒนา

นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
นิเทศการศึกษา 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

การวางแผน 
(Plan) 

จัดท ารายงานผลการนิเทศ 

เสนอผลการนเิทศและเผยแพร ่

พัฒนาต่อเนื่อง 

วิเคราะห์ข้อมูล 

เสนอผลงาน 

แผนภาพท่ี 2 กระบวนการใช้ PDCA 
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1.5 ระยะเวลาการด าเนินงานและงบประมาณ 
  

กิจกรรม/
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

เดือน 
งบประมาณ

(บาท) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.เตรียมการ
นิเทศ 

             

2.ด าเนินการ
วางแผน 

             

3.ด าเนินการ
ตามแผนนิเทศ 

             

4.ด าเนินการ
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

             

5.การน าผล
การประเมิน
มาปรับปรุง 

             

รวม 2,500.- 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยรูปแบบการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ PRT – RED Model  
ภายใต้กระบวนการ PDCA โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการท างานอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 

1. แนวคิด ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการนิเทศ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาครู 
3. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิด ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการนิเทศ 
ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมากมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ  ประการ เช่นการ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ เพ่ิมขึ้น แนวคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่าผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องบางคนยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถ  จะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศ 
หรือศึกษานิเทศก์ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการสามารถพ่ึงตนเองได้และ
น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ดังนั้นเรื่อง
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษา และท าความเข้าใจในรูปแบบ หลักการ 
กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีข้ึน 

1.ความหมายของการนิเทศ 
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า

การนิเทศ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศ 
และผู้รับการนิเทศ ที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะน า และผู้รับการนิเทศยอมรับเพ่ือประสิทธิภาพของการ
จัดการศึกษา การนิเทศจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล และการ
จัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ 

2.ความจ าเป็นในการนิเทศ 
ในปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการนิเทศ

การสอนเป็นองค์ประกอบด้วย ทั้งนี้เพราะการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของการท างานร่วมกับครู  
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิผล 

การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา  เราต้องมีการนิเทศซึ่ง
เปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนการกระทาของบุคลากรในสถานศึกษาว่าท าได้ดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ
สถานศึกษาอ่ืนๆ หรือเทียบกับเกณฑ์แล้วได้มาตรฐานหรือไม่การนิเทศที่ดีจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษา
พัฒนาไปในทิศทางทีถูกต้องเหมาะสมตามความมุ่งหมายที่แท้จริงของการนิเทศการศึกษา ผู้มีหน้าที่นิเทศจึง
ควรจะต้องจัดด าเนินการนิเทศเพ่ือช่วยเหลือครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท า
ให้ครูก้าวทันโลกที่ก าลังเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
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3.ความมุ่งหมายของการนิเทศ 
ในการนิเทศการสอนแต่ละครั้งจะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการนิเทศการสอนที่ชัดเจน เพ่ือจะให้เกิดผลที่ต้องการ การนิเทศมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือมุ่งให้การช่วยเหลือ 
แนะน า และสนับสนุนให้ครู ได้รับการพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะ
ส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social 
Change) อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน 

4.กิจกรรมการนิเทศ 
กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการนิเทศการศึกษาและนิเทศการสอนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือส่งเสริม 

และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการปฏิบัติงานของครู  ซึ่งกิจกรรมการนิเทศการสอน 
มีมากมายหลายแบบ ผู้นิเทศจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพและปัญหาของ
สถานศึกษาและให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้กิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม  โดยให้พิจารณาถึง
จุดประสงค์ของการนิเทศ ขนาดกลุ่มของผู้รับการนิเทศประสบการณ์หรือประโยชน์ที่ผู้รับการนิเทศได้รับเป็น
ส าคัญ  

สามารถสรุปได้ว่าในการนิเทศการสอนแต่ละครั้งควรเลือกใช้กิจกรรมการนิเทศให้เหมาะสมกับสภาพ
และปัญหาของสถานศึกษา และให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้กิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม  
โดยให้พิจารณาถึงจุดประสงค์ของการนิเทศ ขนาดกลุ่มของผู้รับการนิเทศ และประสบการณ์หรือประโยชน์ 
ที่ผู้รับการนิเทศได้รับเป็นส าคัญ 

5.ทักษะการนิเทศ 
ในการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์นั้น ทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศที่ส าคัญคือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 2) 
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Skills) และ 3) ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills) ซึ่งทักษะทั้ง
สามด้านจะต้องผสมผสานกันในการน าไปใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 

6.การนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนที่จัดดาเนินการภายใน

โรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน กล่าวคือ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครู ในการที่จะแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพ ของผู้เรียน(วัชรา เล่าเรียนดี, 
2556 : 27) 

ขอบข่ายของงานนิเทศภายในโรงเรียน  คืองานการนิเทศเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู
ผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลถึง
คุณภาพของงานและประสิทธิผลของผู้เรียน 

7.ทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศ 
การนิเทศเป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือที่จะพัฒนาหรือ

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้ได้มา ซึ่งประสิทธิผลในการ
เรียนของผู้เรียน กล่าวโดยสรุปได้ว่าในการนิเทศการสอนมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องน าทฤษฎีเกี่ยวกับ
การนิเทศการสอนมาเป็นฐานคิดในการพัฒนาระบบของการนิเทศการสอน ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศการสอน
เป็นพฤติกรรมที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การสอน เพ่ือที่จะน าพิจารณาถึงความสอดคล้อง
เหมาะสมในการพัฒนาครูให้ตรงกับสภาพและความต้องการในการพัฒนาเทคนิคการนิเทศการสอน  
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การจัดการศึกษาในสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข ท าประโยชน์ ให้ส่วนรวม 
มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ าเป็นต้องมีการนิเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการ ด าเนินงานโดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญเป็น
หลักการในการด าเนินงานการนิเทศ คือ การมีส่วนร่วม และท างานอย่างเป็นระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 
 

 

1. การมีส่วนร่วม 

 การนิเทศเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิ เทศกันผู้ รับการนิ เทศที่มีทั้ งผู้ร่วมคิด ร่วมท า  
การช่วยเหลือพ่ึงพากันด้วยปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน ซึ่งการท างานด้วยหลักการ  
มีส่วนร่วม มีคุณลักษณะส าคัญ 5 ประการ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การท างานอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนการท างานที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 
 2.1 วิเคราะห์ปัญหาตามต้องการจ าเป็น 
 2.2 วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา/พัฒนา  
 2.3 เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและวางแผน 
 2.4 ด าเนินการตามแผน 
 2.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์การนิเทศ 
การมีส่วนร่วม 

การท างานอย่างมีระบบ 

การมีส่วนร่วม ลักษณะการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

1 การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
2 การสร้างภาพพจน์การท างานที่ดีเลิศ 
3. การสร้างปัจจัยแห่งความส าเร็จใน
การท างาน 
4. การสร้างศูนย์รวมการป้องกันการ
แก้ไขและการพัฒนางาน 
5. การสร้างเครือข่ายการร่วมคิดร่วมท า 
รับผลประโยชน์ และร่วมเผยแพร่งาน 

* การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศ 
* การสร้างเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ 
* การก าหนดเป้าหมาย/ผลส าเร็จร่วมกัน  
* การพิจารณาบุคลากร/คณะบุคลากรร่วมรับผิดชอบ 
* การพิจารณา/หาวิธีการด าเนินงาน การก าหนดแนว
ทางการท างานร่วมกัน เพ่ือสู่เป้าหมายที่ต้องการ 
* การหารวิธีการเสริมแรงจูงใจให้รางวัลแก่ผู้ท างาน 
* การก าหนดแนวทางการนิเทศภายใน ติดตาม
ประเมินผลการท างานร่วมกัน 

แผนภาพท่ี 3 หลักการในกรด าเนินงานนิเทศ 

แผนภาพท่ี 4 แนวทางการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
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กระบวนการนิเทศแบบ PDCA 

กระบวนการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์  
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2545 15 - 16) ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ มีขั้นตอน
ของการวางแผนการนิเทศท่ีส าคัญ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการวางแผน เป็นขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  ประมวลภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา ก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ จัดท าแผนการนิเทศ ก าหนด
เนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ ก าหนดกรอบการประเมิน วิธีการ
ติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุ่งหมายการนิเทศ แบ่งหน้าที่  
การงานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เก่ียวข้อง และนิเทศตามแผนด้วยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไป  
ตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อมูล 
สารสนเทศที่ต้องตรวจสอบดูใหม่ แล้วปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
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ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดแผนการนิเทศแต่ละครั้ง ควรรายงานผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยท าเป็นบันทึกข้อความ หรือแบบรายงานที่ก าหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ  
เช่น ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ วันเดือนปีที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระที่นิเทศ การประเมินผลของ  
ผู้รับการนิเทศและข้อควรพัฒนา 

กระบวนการนิเทศการศึกษา ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการมีขั้นตอนของ การวางแผน
การนิเทศเป็นส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบและ 
ประเมินผล (Check) 

การน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุง (Action) 

กระบวนการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา 

การปฏิบัติงานตาม
แผน (Do) 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 

จัดท าแผนการนิเทศนิเทศ 

จัดท าโครงการนิเทศ 

ผลการประเมินคณุภาพ

ปัญหาการด าเนินการ
นิเทศการศึกษา 
ความต้องการในการพัฒนา

นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

การวางแผน 
(Plan) 

จัดท ารายงานผลการนิเทศ 

เสนอผลการนเิทศและเผยแพร ่

พัฒนาต่อเนื่อง 

วิเคราะห์ข้อมูล 

เสนอผลงาน 

แผนภาพท่ี 6 กระบวนการนเิทศการศึกษา 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการใช้ นวัตกรรมการวิจัยรูปแบบการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ PRT – RED 
Model ภายใต้กระบวนการ PDCA โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการท างาน
อย่างเป็นระบบ รายงานตามองค์ประกอบดังนี้ 

“การวิจัยรูปแบบการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ PRT – RED Model ภายใต้
กระบวนการ PDCA โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการท างานอย่างเป็นระบบ” 

ผู้เสนอผลงาน : โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

1. การประเมินรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านความส าคัญของรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรูข้องสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา 

รายการประเมิน     

1. วิเคราะห์การทดสอบ ทั้งภาพรวมและรายบุคคล เพื่อก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
2. น าเสนอความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่จะแก้ไข/พัฒนา 
3. มีการวิเคราะห์ปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
4. ศึกษา/วิเคราะห์ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพตามบทบาทของ

สถานศึกษา 
5. เลือกปัญหาที่มีความเป็นไปได้ในการแก้ไข/พัฒนา 

ผลการปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจ า เป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่ างหลากหลาย  
ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการที่ส าคัญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจั ดการเรียนรู้ และ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายในมีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดการก ากับ ติดตาม  
การจัดการศึกษาของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดให้การนิเทศภายใน เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
การประเมินเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ และน าไปปฏิบัติ ในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

 จากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O - Net) ของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดค่าเป้าหมายพบว่าอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง เพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
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คุณภาพ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจ าเป็นต้องอาศัยกระบวนการปฏิบัติอย่างหลากหลาย 
ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ  

 การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่ผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น เพราะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในขอบเขต
ที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลส าเร็จเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับระเบียบวิธีการด าเนินงานที่ก าหนด
ไว้ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงยุทธวิธีที่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเลือกเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาพัฒนา
คุณภาพและเปลี่ยนแปลงการท างานของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน
ด้านการเรียนของผู้เรียน หากโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็งมีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 

หลักฐานประกอบการวิเคราะห์ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา 

รายการประเมิน 

1. บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
2. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพท่ีชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
3. มีการเสนอแนวคิด ทฤษฏีที่จะน ามาใช้ในการแก้ไข/พัฒนา 
4. มีความเชื่อมโยงและความถูกต้องของแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
5. มีการก าหนดรูปแบบในการแก้ไข/พัฒนา 

ผลการปฏิบัติ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้ด าเนินการประชุมบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาโดยร่วมกันศึกษาปัญหาและความต้องการ มีการก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพที่ชัดเจนและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่น ามาใช้ในการแก้ปัญหา
และการพัฒนาคือ  
 1. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม เป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกันผู้รับการนิเทศที่มีทั้งผู้ ร่วมคิดร่วม
ท า การช่วยเหลือพ่ึงพากันด้วยปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 7 แนวทางการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
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2. ทฤษฎีการท างานอย่างเป็นระบบ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ทั้งนี้โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้มีการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 8 การท างานอย่างเปน็ระบบ 

แผนภาพท่ี 9 ผงัแนวทางการแกปั้ญหาและการพฒันา      
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บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา 
 

 

    
 

 

แผนภาพท่ี 10 กระบวนการแบบ PDCA 
 



15 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ประโยชน์/ความส าคัญ 

รายการประเมิน 

1. รูปแบบ/แนวทางการพัฒนามีความชัดเจนส าหรับสถานศึกษาในการด าเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศ
และงานวิชาการ 

2. สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน/พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ บุคลากร เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3. บุคลากรสามารถน ารูปแบบไปพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. กระบวนการในการบริหารจัดการตามรูปแบบสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ศึกษา 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ออกแบบได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

ผลการปฏิบัติ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีรูปแบบแนวทางการนิเทศที่ชัดเจนเป็นระบบสามารถด าเนินงานด้านข้อมูล
สารสนเทศและงานวิชาการ ได้อย่างมีคุณภาพสะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนในการพัฒนาแนวทางการ
บริหารจัดการ บุคลากรสารมารถน ารูปแบบไปพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
กระบวนการในการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบสอดคล้องกับเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้  
 กระบวนการนิเทศแบบ PDCA  
 กระบวนการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศกกรม
สามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี, 2545: 15 – 16) ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ มีขั้นตอน
ของการวางแผนการนิเทศท่ีส าคัญ ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการวางแผน เป็นขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ประมวลสภาพ 
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา ก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ จัดท าแผน การนิเทศ ก าหนด
เนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ ก าหนดกรอบ การประเมิน วิธีการ
ติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ  
 ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุ่งหมายการนิเทศ แบ่งหน้าที่ 
ภาระงานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ และนิเทศตามแผนด้วยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ที่
ก าหนด  
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานวาเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อมูล 
สารสนเทศที่ต้องตรวจสอบดูใหม แล้วปรับปรุงการนิเทศตอไป 
 ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแต่ละครั้ง ควรรายงานผล ให้ผู
บังคับบัญชาทราบโดยท าเปนบันทึกข้อความ หรือแบบรายงานที่ก าหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ เชน ผู้นิเทศ 
ผู้รับการนิเทศ วันเดือนปีที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระที่นิเทศ การประเมินผลของ ผู้ รับการนิเทศ  
และข้อควรพัฒนา  
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กระบวนการนิเทศการศึกษา ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการมีขั้นตอนของ การวางแผนการนิเทศ
เปนสวนส าคัญ  

       

   

 

 

 



17 
 

องค์ประกอบที่ 2 ด้านกระบวนการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ตัวช้ีวัด 1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

รายการประเมิน     

1. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนา 
2. วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
3. ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีมีความเป็นไปได้ 
4. ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้ 
5. วัตถุประสงค์และเป้าหมายแสดงถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 

ผลการปฏิบัติ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
2. เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภายในโรงเรียนอย่าง

เป็นระบบ มีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการนิเทศภายใน 
เชิงคุณภาพ 
- ปีการศึกษา 2563 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  อย่างน้อยร้อยละ 3 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา 
2. ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง และเป็นระบบ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 หลักการ ทฤษฎี แนวคิดในการพัฒนา 

รายการประเมิน 

1. ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่จะน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
3. น าเสนอ ระบุ หลักการ ทฤษฎี แนวคิดท่ีสอดคล้องกับรูปแบบในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
4. สามารถอธิบายเนื้อหา/แนวทาง ในการพัฒนาได้ชัดเจน ครบถ้วน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
5. มีการระบุหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเป็นไปได้ ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางให้สัมฤทธิ์ 

ผลการปฏิบัติ 

  การวิจัยรูปแบบการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ PRT – RED Model 
ภายใต้กระบวนการ PDCA โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการท างานอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 

1. แนวคิด ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการนิเทศ 
2. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาครู 
3. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพการสอนของครู 
4. กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิด ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการนิเทศ 
ปัจจุบันงานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมากมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ  ประการ เช่นการ

เปลี่ยนแปลงหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆ เพ่ิมขึ้น แนวคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่าผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องบางคนยังไม่
สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถ  จะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้นิเทศ 
หรือศึกษานิเทศก์ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการสามารถพ่ึงตนเองได้และ
น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้นเรื่อง
การนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษา และท าความเข้าใจในรูปแบบ หลักการ 
กระบวนการ และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้นจึงขอน าเสนอความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  
ในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.ความหมายของการนิเทศ 
นักบริหารและนักการศึกษาได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (Supervision) ซึ่งส่วนมาก

จะมีความหมายที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
Spears (1967) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การนิเทศ เป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดการปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนของครูโดยการท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้เป็นกระบวนการกระตุ้น
ความเจริญก้าวหน้าของครูและมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพ่ือช่วยให้ครูได้ช่วยตนเองได้ 

Good (1973) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของผู้ทาหน้าที่นิเทศที่
จะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครูหรือผู้อ่ืนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของ
ตนให้ดีขึ้นช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพช่วยพัฒนาความสามารถของครู 
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Marks and Stoops (1978) ได้ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาว่าคุณค่าของการนิเทศการศึกษา 
อยู่ที่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนา
ผู้เรียนด้วย 

Harris (1985) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่าหมายถึงสิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน กระท า
ต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจะคงไว้ หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการด าเนินการเรียนการ
สอนในโรงเรียนมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอนเป็นส าคัญ 

ชารี มณีศรี (2538 : 29) ได้สรุปความหมายการนิเทศว่า “เป็นกระบวนการของความร่วมมือ  
กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนของเด็กให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

(Dynamic) มากกว่าเชื่องช้า (Static) ไม่ทันสมัย ความมุ่งหมายของการนิเทศมุ่งส่งเสริมให้ครูเจริญ 
ก้าวหน้าทางวิชาชีพปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น” 

ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2548) ได้ให้ความหมายการนิเทศการศึกษา คือกระบวนการสร้างสรรค์ 
ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน า และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและผู้เรียนเพ่ือการปรับปรุง
ตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค์ 

วัชรา เล่าเรียนดี (2550 : 3) ได้ให้ความหมายของการนิเทศ ว่าหมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือให้การช่วยเหลือแนะน า และให้ความร่วมมือกันในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อันจะส่งผลถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่า
การนิเทศ หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ ที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะน า และผู้รับการนิเทศยอมรับเพ่ือประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา การนิเทศจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล  
และการจัดกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ 

2.ความจ าเป็นในการนิเทศ 
ในปัจจุบัน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการนิเทศ

การสอนเป็นองค์ประกอบด้วย ทั้งนี้เพราะการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการของการท างานร่วมกับผู้สอน  
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิผลได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงความ
จ าเป็นเกี่ยวกับการนิเทศการการศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี้ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 263) ได้แสดงความเห็นว่าการนิเทศการสอนมีความจ าเป็นต่อกระบวนการ
เรียนการสอนมากด้วยเหตุผลที่ว่า 

1) การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อนและยุ่งยาก จ าเป็นจะต้องมีการนิเทศ 
2) การนิเทศการสอนเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู 
3) การนิเทศการสอนมีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครู ในการเตรียมการสอน 
4) การนิเทศการสอนมีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมออันเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่ตลอดเวลา 
 
กรมวิชาการ (2543 : 13) ; กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4)ที่ได้สรุปเกี่ยวกับความจ าเป็นของการ

นิเทศการการสอนที่สอดคล้องกันไว้ว่า การนิเทศการสอนเป็นการปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา  
การพัฒนาสถานศึกษา ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่มาตรฐานการศึกษารวมทั้งเป็นการประสานงานให้เกิดการ
ปฏิบัติที่ดีที่มีประสิทธิภาพในสถานศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้านตลอดเวลา 
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อัญชลี ธรรมะวิธีกุล(2552 : 11) ; ส าเร็จ ยุรชัย (2556 : 101) ได้สรุปถึงความจ าเป็นของการนิเทศ
การศึกษาที่สอดคล้องกันไว้ ดังนี้ 

1) สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะการศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมด้วยการนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

2) ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ิมขึ้นโดยไม่หยุดยั้งแม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 

3) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นจ าเป็นต้องได้รับการ
ชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะจึงจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง 

4) การศึกษาของประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติจะต้องมีการควบคุมดูแลด้วย
ระบบการนิเทศการศึกษา 

5) การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ครูที่มี
ความสามารถต่างๆ กัน 

6) การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครูแม้ว่าครูจะได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ท างานในสถานการณ์จริง 

7) การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
8) การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญดังกล่าว สามารถสรุปการนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ

การพัฒนาการศึกษา เราต้องมีการนิเทศซึ่งเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนการกระทาของบุคลากร 
ในสถานศึกษาว่าท าได้ดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอ่ืนๆหรือเทียบกับเกณฑ์แล้วได้มาตรฐาน
หรือไม่การนิเทศที่ดีจะท าให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกต้องเหมาะสมตามความมุ่งหมายที่
แท้จริงของการนิเทศการศึกษา ผู้มีหน้าที่นิเทศจึงควรจะต้องจัดด าเนินการนิเทศเพ่ือช่วยเหลือครูให้มี
ความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท า ให้ครูก้าวทันโลกที่ก าลังเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
3.ความมุ่งหมายของการนิเทศ 

ในการนิเทศการสอนแต่ละครั้งจะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการนิเทศการสอนที่ชัดเจน เพ่ือจะให้เกิดผลที่ต้องการ มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่าน 
ได้กล่าวถึงเก่ียวกับความมุ่งหมายของการนิเทศการสอน ไว้อย่างสอดคล้องกัน เช่น  

วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (2538 : 7) ; ปรียาพร วงศ์อนุตรีโรจน์ (2548 :20) ; วัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 6) 
ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนเป็นการปรับปรุงกระบวนการ
สอนและกระบวนการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพครูที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างขวัญและก าลังใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ท างานร่วมกัน โดยอาศัยการนิเทศช่วยเหลือ แนะน าให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาหลักสูตร 
เทคนิควิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ การใช้และการสร้างสื่อนวัตกรรมด้านการสอนและการทาวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือให้ครูสามารถปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรืองานในวิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามเป้าหมาย 

กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 264) ได้สรุปจุดมุ่งหมายของการนิเทศการสอนไว้ว่า เพ่ือช่วยให้ครูค้นหา 
และรู้วิธีการท างานด้วยตนเอง รู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหาของตนเอง โดยให้ครู รู้ว่าอะไรที่เป็นปัญหา 
ที่ก าลังเผชิญอยู่ และจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร รู้สึกมั่นคงในอาชีพและมีความเชื่อมั่นในความสามารถ
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ของตน คุ้นเคยกับแหล่งวิทยาการ และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เผยแพร่ให้ชุมชนเข้าใจ
ถึงแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้การสนับสนุนโรงเรียน ตลอดจนเข้าใจปรัชญาและความต้องการ
ทางการศึกษา 

สงัด อุทรานันท์ (2530 : 12) ได้สรุปถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่ามีจุดมุ่งหมาย ที่ส าคัญ 
4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือพัฒนาคน 
การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครู

และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ครูและบุคลากรได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 
2) เพ่ือพัฒนางาน 
การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษาที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียน  

ซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้น 
จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะ “พัฒนางาน” คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 

3) เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ 
การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นการสร้าง 

การประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอย
จับผิด 

4) เพ่ือสร้างขวัญและกาลังใจ 
การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุ่งให้ก าลังใจแก่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ เนื่องจากขวัญ 
และก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างานหากนิเทศไม่ ได้สร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้วการนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบผลส าเร็จได้ยาก 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550 : 2) ได้สรุปสาระส าคัญเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 
ของการนิเทศการสอนไว้ว่างานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติกับครู เพ่ือให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง  
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ คือ 

1) เพ่ือช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน 
2) เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง 
3) เพ่ือช่วยให้ครูค้นหาวิธีการทางานด้วยตนเอง 
4) เพ่ือช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน 
5) เพ่ือช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
6) เพ่ือช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน เช่นการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการเรียนการสอน 

การใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น 
7) เพ่ือช่วยครูให้สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการนิเทศการสอน สามารถสรุปได้ว่า การนิเทศมีจุดมุ่งหมาย 

เพ่ือมุ่งให้การช่วยเหลือ แนะน า และสนับสนุนให้ครู ได้รับการพัฒนางานในวิชาชีพของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะส่งผลต่อพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) อย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน 
 
 



22 
 

 
4.กิจกรรมการนิเทศ 

กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการนิเทศการศึกษาและนิเทศการสอนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญเพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการปฏิบัติงานของครู  ซึ่งกิจกรรมการนิเทศการสอนมี
มากมายหลายแบบ ผู้นิเทศจะต้องพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือสภาพและปัญหาของ
สถานศึกษาและให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้กิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม  โดยให้พิจารณาถึง
จุดประสงค์ของการนิเทศ ขนาดกลุ่มของผู้รับการนิเทศประสบการณ์หรือประโยชน์ที่ผู้รับการนิเทศได้รับเป็น
ส าคัญ ได้มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงกิจกรรมการนิเทศการสอน เช่น  

Harris (1985 : 71-86 , อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี, 2556 : 16 – 18) ; ยุพิน ยืนยง (2553 : 39-41) 
ได้เสนอกิจกรรมการนิเทศไว้สอดคล้องกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การบรรยาย (Lecturing) เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจของผู้นิเทศไปสู่ผู้รับ
การนิเทศ ใช้เพียงการพูดและการฟังเท่านั้น 

2) การบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ (Visualized lecturing) เป็นการบรรยายที่ใช้สื่อเข้ามาช่วย  
เช่น สไลด์ แผนภูม ิแผนภาพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจมากยิ่งข้ึน 

3) การบรรยายเป็นกลุ่ม (Panel presenting) เป็นกิจกรรมการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีจุดเน้นที่การให้
ข้อมูลตามแนวความคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4) การให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ (Viewing Film or Television) เป็นการใช้เครื่องมือที่เป็นสื่อ
ทางสายตา ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ เพ่ือทาให้ผู้รับการนิเทศได้รับความรู้และเกิดความสนใจมาก
ขึ้น 

5) การฟังค าบรรยายจากเทปวิทยุและเครื่องบันทึกเสียง (Listening to Tape, Radio recordings) 
เป็นการใช้เครื่องบันทึกเพ่ือน าเสนอแนวความคิดของบุคคลหนึ่งไปสู่ผู้ฟังคนอ่ืน 

6) การสังเกตในชั้นเรียน (Observing in Classroom) เป็นกิจกรรมที่ทาการสังเกตการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริงของบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดดีหรือ
จุดบกพร่องของบุคลากร เพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

7) การสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุ่งให้ผู้อ่ืนเห็นกระบวนการและวิธีการ
ด าเนินการ 

8) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviewing) เป็นกิจกรรมสัมภาษณ์ที่ก าหนด
จุดประสงค์ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ ตามต้องการ 

9) การสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง (Focused Interview) เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
โดยจะท าการสัมภาษณ์เฉพาะโรงเรียนที่ผู้ตอบมีความสามารถจะตอบได้เท่านั้น 

10) การสัมภาษณ์แบบไม่ชี้น า (Non-directive Interview) เป็นการพูดคุยและอภิปรายหรือการ
แสดงความคิดของบุคคลที่สนทนาด้วย ลักษณะของการสัมภาษณ์จะสนใจกับปัญหาและความในใจของผู้รับ
การสัมภาษณ์ 

11) การอภิปราย (Discussing) เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศปฏิบัติร่วมกันซึ่งเหมาะสม
กับกลุ่มขนาดเล็กมักใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ 

12) การอ่าน (Reading) เป็นกิจกรรมที่ใช้มากกิจกรรมหนึ่งสามารถใช้ได้กับคนจ านวนมาก  
เช่น การอ่านข้อความจากวารสาร มักใช้ผสมกับกิจกรรมอ่ืนๆ 

13) การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดค านวณ (Analyzing and Calculating) เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการ
ติดตามประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุมประสิทธิภาพการสอน 
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14) การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนวความคิดวิธีการ
แก้ปัญหาหรือใช้ข้อเสนอแนะนาต่างๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิด โดยเสรี ไม่มีการวิเคราะห์หรือ
วิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด 

15) การบันทึกวีดีทัศน์และการถ่ายภาพ (Videotaping and Photographing) วีดีทัศน์เป็น
เครื่องมือที่แสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งภาพและเสียง ส่วนการถ่ายภาพมีประโยชน์มากในการจัดนิทรรศการ 
กิจกรรมนี้มีประโยชน์ในการประเมินผลงานและการประชาสัมพันธ์ 

16) การจัดท าเครื่องมือและข้อทดสอบ (Instrumenting and Testing) เป็นการใช้แบบทดสอบ 
และแบบประเมินต่างๆ 

17) การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่ม เพ่ืออภิปรายให้หัวข้อเรื่อง 
ที่เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากที่สุด 

18) การจัดทัศนศึกษา (Field Trip) เป็นกิจกรรมการเดินทางไปสถานที่แห่งอ่ืน เพ่ือศึกษาและดูงาน 
ที่สัมพันธ์กับงานท่ีตนปฏิบัติ 

19) การเยี่ยมเยือน (Intervisiting) เป็นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการท างานของอีก
บุคคลหนึ่ง 

20) การเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เช่นการเขียน
โครงการนิเทศ การบันทึกข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก ฯลฯ 

21) การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เป็นการประชุมที่เน้นให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยสามารถน าไปพัฒนางานให้มีคุณภาพ 

22) การศึกษาเอกสารทางวิชาการ เป็นการมอบหมายเอกสารให้ผู้รับการนิเทศไปศึกษาค้นคว้าเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง แล้วน าความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้แก่คณะครู 

23) การสนทนาทางวิชาการ เป็นการประชุมครู หรือกลุ่มผู้สนใจในเรื่องราวข่าวสารเดียวกัน  
โดยก าหนดให้มีผู้น าสนทนาคนหนึ่ง น าสนทนาในเรื่องที่กลุ่มสนใจ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ แนวทาง 
การปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการแก่คณะครู ในสถานศึกษา 

24) การสัมมนา เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจเพ่ือสรุปข้อคิดเห็น   
และหาแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

25) การอบรม เป็นการให้ครูเข้าศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในวิชาชีพ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ครูมีความ
ตื่นตัวทางวิชาการและนาความรู้ความสามารถที่ได้จากการอบรมไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ 

26) การให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศเพ่ือช่วยแก้ปัญหา  
ทั้งด้านส่วนตัวและการปฏิบัติงาน หรือช่วยแนะน าส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น การให้
ค าปรึกษาแนะน าสามารถด าเนินการได้ท้ังเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

27) การสังเกตการสอน เป็นการจัดให้บุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอนมาสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูในขณะที่ท าการสอน เพ่ือให้ครู สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงการสอนให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูลย้อนกลับจากการสังเกตการสอนของผู้นิเทศ 

จากแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศการสอน ดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าในการ
นิเทศการสอนแต่ละครั้งควรเลือกใช้กิจกรรมการนิเทศให้เหมาะสมกับสภาพและปัญหาของสถานศึกษา  และ
ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกใช้กิจกรรมแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม โดยให้พิจารณาถึงจุดประสงค์ของการ
นิเทศ ขนาดกลุ่มของผู้รับการนิเทศ และประสบการณ์หรือประโยชน์ที่ผู้รับการนิเทศได้รับเป็นส าคัญ 
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5.ทักษะการนิเทศ 
ในการนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุผลส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์นั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวถึงทักษะที่จ า เป็นในการนิเทศการสอนไว้
สอดคล้องกัน เช่น ชารี มณีศรี(2538 :18) ; อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2553 : 19) และวัชรา เล่าเรียนดี (2556 : 
20 - 22) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) เป็นความสามารถในการใช้ความรู้วิธีการและเทคนิค 
ที่จ าเป็นและที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ ซึ่งในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศหรือผู้ท าหน้าที่นิเทศจะต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะอย่างต้องมีความรู้และความเข้าใจเทคนิควิธี  และสามารถใช้เทคนิควิธีเหล่านั้นได้  
เช่น เทคนิคการนิเทศแบบพัฒนาการ เทคนิคการนิเทศแบบคลินิก เทคนิคการสังเกตการสอนและการจัด
ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ที่ส าคัญ  
และสามารถสาธิตแนะน าให้กับครูได ้

2) ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Skills) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายในกลุ่มและสามารถสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
รวมถึงความสามารถในการจูงใจและการมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนการได้รับความร่วมมืออย่างจริงใจ   
สามารถพัฒนากลุ่มงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 

3) ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills) เป็นความสามารถในการที่จะจัดให้และคงไว้ซึ่งสภาพ
เงื่อนไขที่จะเป็นการสนับสนุนการท างานหน่วยงาน หรือกลไกในการรักษาไว้ และท าให้องค์กรดีมี
ประสิทธิภาพขึ้นประกอบด้วยทักษะในการจัดการต่อไปนี้ 

(1) ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลกับหน่วยงาน 
(2) ความสามารถในการที่จะมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

ในองค์กรหรือโรงเรียน 
(3) ความสามารถในการที่จะสร้างองค์กรที่มีคุณภาพ 
(4) ความสามารถในการสร้างและคงไว้ซึ่งสมรรถภาพขององค์กร 
จากแนวคิดของนักวิชาการและนักการศึกษาเกี่ยวกับทักษะการนิเทศการสอนดังกล่าว  สามารถสรุป 

ได้ว่า ทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศที่ส าคัญคือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 2) ทักษะด้านมนุษย-
สัมพันธ์ (Human Skills) และ 3) ทักษะด้านการจัดการ (Managerial Skills) ซึ่งทักษะทั้งสามด้านจะต้อง
ผสมผสานกันในการน าไปใช้ในการปฏิบัติการนิเทศ 

6.การนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการสอนที่จัดดาเนินการภายใน

โรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียน กล่าวคือ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครู ในการที่จะแก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาการท างานของครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพ ของผู้เรียน(วัชรา เล่าเรียนดี, 
2556 : 27) 
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6.1 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครูมีนักการ

ศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่าการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ดังนี้ 
สงัด อุทรานันท์ (2530 :118)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนว่าหมายถึง

กระบวนการท างานของผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาคนของครู และบุคลากร
ภายในโรงเรียน 

วิไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (2538 :62) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการนิเทศภายในโรงเรียนหมายถึงการท างาน
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ท างานร่วมกับครู ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

ชารี มณีศรี (2542 : 201) ได้สรุปไว้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นความร่วมมือกันของบุคลากร
ภายในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงแก้ปัญหา พัฒนาครู ให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิผล 

วัชรา เล่าเรียนดี(2550:130) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการบริหาร
ที่จัดด าเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู - 
อาจารย์และบุคลากรอื่นที่เก่ียวข้องกับการศึกษาในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง 

จากความหมายเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนของนักการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า  
การนิเทศภายในโรงเรียน คือ กระบวนการท างาน และด าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
ในโรงเรียนในการแนะน าช่วยเหลือ ส่งเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการด าเนินการของโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

6.2 จุดหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่จัดด าเนินการในโรงเรียนจ าเป็นต้อง 

มีทิศทางหรือจุดหมาย ดังที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534 : 9) ได้ก าหนดจุดหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ดังนี้ 

1) เพ่ือช่วยให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงตนเอง 
2) เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมบุคลิกภาพการสอนของครูให้ดีขึ้น 
3) เพ่ือสนับสนุนความรู้ความสามารถของครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4) เพ่ือกากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครู อย่างต่อเนื่อง 
5) เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการท างานร่วมกันเป็นคณะ 

สงัด อุทรานันท์ (2530 : 12) ได้สรุปถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ด้วยกัน 4 
ประการ ได้แก่ 

1) เพ่ือพัฒนาคน 
2) เพ่ือพัฒนางาน 
3) เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ 
4) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 

จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน คือเพ่ือที่จะ
ช่วยเหลือครู ให้สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน การพัฒนาคน การพัฒนางาน การประสานสัมพันธ์ 
และการสร้างขวัญกาลังใจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานที่ดีมีคุณภาพสูงสุด ซึ่งก็คือผู้เรียนนั่นเอง 
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6.3 บุคลากรที่เกี่ยวข้องการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นบุคลากรดังกล่าวสามารถแบ่ง ได ้3 ฝ่าย ดังนี้ (ยุพิน ยืนยง, 2553 : 50-51) 
1) ผู้นิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหาร

โรงเรียน ครูหัวหน้าสายชั้น ครูหัวหน้ากลุ่มประสบการณ์ ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจนถึงครูผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมายให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือครู ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 

2) ผู้รับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในโรงเรียนที่ได้รับประโยชน์จากการนิเทศทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมซึ่งทาให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิงขึ้น  และมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

3) ผู้สนับสนุนการนิเทศ หมายถึงผู้ที่จะช่วยให้การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้นไปจากโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และอาจรวมไปถึงบุคลากรทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน 

6.4 ขอบข่ายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2550 : 2–3)ได้สรุปถึงงานนิเทศการศึกษาว่า

เป็นการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
1) งานการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) โดยผู้นิเทศจะให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่ครู เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยวิธีการนิเทศแบบต่างๆ เช่น การนเิทศแบบคลินิก 
2) งานพัฒนาบุคลากร (Staff Development) โดยการจัดโอกาสให้ได้รับการเรียนรู้เพ่ือให้

ครูสามารถปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น การจัดประชุม อบรม เยี่ยมชั้นเรียน แนะน าวิธีสอนสาธิตการสอน 
ตลอดทั้งการประเมินคร ูเป็นต้น 

3) งานการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) โดยผู้นิเทศและครูควรร่วมกัน
ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เช่น การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้  
การตรวจสอบคัดเลือกประเมินสื่อการเรียนการสอนแต่กลุ่มสาระ เป็นต้น 

4) งานการบริหาร (Administration) โดยผู้นิเทศจะต้องด าเนินงานมีการตัดสินใจและ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน นั่นคือผู้นิเทศต้องมีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีการวางแผน ติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

5) งานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้นิเทศสามารถช่วยให้ครูสามารถ
ประเมินผลการสอนของตนเอง ปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองได้โดยการช่วยเหลือครูในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

6) งานด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่การประเมินคุณภาพของผู้เรียน การให้
ข้อเสนอแนะครูให้สามารถสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมแล ะด าเนินการวัด  
และประเมินผลได้อย่างมีคุณภาพ 

อรณรินทร์ สุนทรสถิตย์ (2542 : 23) ได้สรุปขอบข่ายงานของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ ดังนี้ 
1) งานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักสูตรไปใช้ให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตรและผลที่ได้ คือ ตัวผู้เรียนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 

2) งานกิจการผู้เรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวัยของผู้เรียนที่เข้าเรียนการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน ตามข้อก าหนดของหลักสูตรและวิธีการจัดการศึกษา 
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3) งานบุคลากร เป็นการจัดด าเนินการเพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนได้รู้และเข้าใจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของตน การติดตามดูแลช่วยเหลือให้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศในการทางานให้ผู้ร่วมงานทุกคนเกิดความสานึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
สร้างความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนาการปฏิบัติงาน และพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 

4) งานอาคาร สถานที ่สิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการทางการศึกษาเป็นงาน
ที่เสริมสร้างบรรยากาศและสิ่งที่ดีในโรงเรียน ก่อให้เกิดการสร้างบุคลิกภาพและนิสัยที่ดีให้กับผู้เรียน 

5) งานบริหารทั่วไป ธุรการการเงิน และการพัสดุ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับระบบส านักงานโต้ตอบ
หนังสือ จัดท าจัดซื้อจัดจ้าง ประชาสัมพันธ์ งบประมาณและการประสานงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน 
โดยมีกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ค่อนข้างแน่นอน 

6) งานความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันระหว่างโรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดการศึกษา  
ส าหรับประชากรวัยเรียนของชุมชน การให้บริการการศึกษาแก่ชุมชนหรือการพัฒนาชุมชน 

จากข้อมูลแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่าขอบข่ายของงานนิเทศภายในโรงเรียน 
คืองานการนิเทศเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของงานและประสิทธิผลของผู้เรียน 

7.แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ 
การนิเทศเป็นกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เพ่ือที่จะพัฒนาหรือ

ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้ได้มา ซึ่งประสิทธิผลในการ
เรียนของผู้เรียน กล่าวโดยสรุปได้ว่าในการนิเทศการสอนมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องน าทฤษฎีเกี่ยวกับ
การนิเทศการสอนมาเป็นฐานคิดในการพัฒนาระบบของการนิเทศการสอน ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศการสอน
เป็นพฤติกรรมที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ และมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ดังนั้นจึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ การสอน เพ่ือที่จะน าพิจารณาถึงความสอดคล้อง
เหมาะสมในการพัฒนาครูให้ตรงกับสภาพและความต้องการในการพัฒนาเทคนิคการนิเทศการสอน  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนิเทศการสอนของนักคิด นักการศึกษา และนักจิตวิทยา  
สามารถสรุปสาระส าคัญของทฤษฎีต่างๆ ได้ดังนี ้

การจดัการศึกษาในสถานศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี เก่ง มีความสุข ท าประโยชน์ ให้ส่วนรวม 
มีคุณภาพตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ าเป็นต้องมีการนิเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการ ด าเนินงานโดยมียุทธศาสตร์ที่ส าคัญเป็น
หลักการในการด าเนินงานการนิเทศ คือ การมีส่วนร่วม และท างานอย่างเป็นระบบ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การนิเทศ 
การมีส่วนร่วม 

การท างานอย่างมีระบบ 

แผนภาพท่ี 11 หลักการในการด าเนินงานนิเทศ 
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1. การมีส่วนร่วม 

 การนิเทศเป็นการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกันผู้รับการนิเทศที่มีทั้งผู้ร่วมคิด ร่วมท า การ
ช่วยเหลือพ่ึงพากันด้วยปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ให้เกียรติและจริงใจต่อกัน ซึ่งการท างานด้วยหลักการ มีส่วน
ร่วม มีคุณลักษณะส าคัญ 5 ประการ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วม ลักษณะการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 

1 การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

2 การสร้างภาพพจน์การท างานที่ดีเลิศ 

3. การสร้างปัจจัยแห่งความส าเร็จใน

การท างาน 

4. การสร้างศูนย์รวมการป้องกันการ

แก้ไขและการพัฒนางาน 

5. การสร้างเครือข่ายการร่วมคิดร่วม

ท า รับผลประโยชน์ และร่วมเผยแพร่

งาน 

* การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้นิเทศกับผู้รับการ

นิเทศ 

* การสร้างเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ 

* การก าหนดเป้าหมาย/ผลส าเร็จร่วมกัน  

* การพิจารณาบุคลากร/คณะบุคลากรร่วมรับผิดชอบ 

* การพิจารณา/หาวิธีการด าเนินงาน การก าหนดแนว

ทางการท างานร่วมกัน เพ่ือสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

* การหารวิธีการเสริมแรงจูงใจให้รางวัลแก่ผู้ท างาน 

* การก าหนดแนวทางการนิเทศภายใน ติดตาม

ประเมินผลการท างานร่วมกัน 

 

แผนภาพท่ี 12 หลักการในการด าเนินงานนิเทศ 
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2. การท างานอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนการท างานที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 
 2.1 วิเคราะห์ปัญหาตามต้องการจ าเป็น 
 2.2 วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา/พัฒนา  
 2.3 เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและวางแผน 
 2.4 ด าเนินการตามแผน 
 2.5 ประเมินผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 13 ขั้นตอนการท างานอย่างระบบ 
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กระบวนการนิเทศแบบ PDCA 

กระบวนการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์ กรม
สามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2545 15 - 16) ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการ มีขั้นตอนของ
การวางแผนการนิเทศที่ส าคัญ ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการวางแผน เป็นขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษาข้อมูลสารสนเทศ  ประมวลภาพ
ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา ก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ จัดท าแผนการนิเทศ ก าหนด
เนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ ก าหนดกรอบการประเมิน วิธีการ
ติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ  

ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพ่ือทบทวนจุดมุ่งหมายการนิเทศ แบ่งหน้าที่  
การงานในการนี้เทศ ประสานงานบุคคลที่เก่ียวข้อง และนิเทศตามแผนด้วยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ ที่ก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือประเม้นผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไป  
รวมจุดมุ่งหมายหรือไม่ และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปัญหา อุปสรรค ที่เป็นข้อมูล 
สารสนเทศที่ต้องตรวจสอบดูใหม่ แล้วปรับปรุงการนิเทศต่อไป 

ขั้นตอนที่ 4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดแผนการนิเทศแต่ละครั้ง ควรรายงานผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยท าเป็นบันทึกข้อความ หรือแบบรายงานที่ก าหนดไว้ในหัวข้อประเด็นต่างๆ เช่น  
ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ วันเดือนปีที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระที่นิเทศ การประเมินผลของ ผู้รับการนี้
เทศและข้อควรพัฒนา 
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กระบวนการนิเทศการศึกษา ได้ใช้กระบวนการ PDCA ในการด าเนินการมีขั้นตอนของ การวางแผน
การนิเทศเป็นส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบและ 
ประเมินผล (Check) 

การน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุง (Action) 

กระบวนการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา 

การปฏิบัติงาน
ตามแผน (Do) 

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ก าหนดจัดพัฒนาการนิเทศ 

จัดท าแผนการนิเทศนิเทศ 

จัดท าโครงการนิเทศ 

ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา 
ปัญหาการด าเนินการ
นิเทศการศึกษา 
ความต้องการในการพัฒนา

นโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 

การวางแผน 
(Plan) 

จัดท ารายงานผลการนิเทศ 

เสนอผลการนเิทศและเผยแพร ่

พัฒนาต่อเนื่อง 

วิเคราะห์ข้อมูล 

เสนอผลงาน 

แผนภาพท่ี 14 การบวนการนิเทศการศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 3 การออกแบบแนวทางการพัฒนา 

รายการประเมิน 

1. มีการน าผลการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีมาใช้ในการออกแบบแนวทางการพัฒนา   
2. มีการออกแบบนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนา 
3. บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมการพัฒนาที่ชัดเจน 
4. มีการสร้างนวัตกรรมการพัฒนา โดยก าหนดขั้นตอนและกิจกรรมที่ชัดเจน 
5. มีการตรวจสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมการพัฒนาก่อนน าไปใช้ 

ผลการปฏิบัติ   
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้เห็นได้ว่า

กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ที่เน้น
การให้ความช่วยเหลือ แนะน า และผู้รับการนิเทศยอมรับเพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา การนิเทศจึง
เป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมอ่ืนๆ การ
นิเทศการศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษา เราจึงต้องมีการนิเทศ ซึ่งเปรียบเสมือนกระจก 
ที่สะท้อนการกระท างานของบุคลากรในสถานศึกษา  

จึงได้มีการน าผลการศึกษามาออกแบบแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ และเพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ภายในโรงเรียนอย่างมีระบบ มีความเข้มแข็ง และเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนจาก
คณะผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของผู้รับการนิเทศ และคณะผู้นิเทศ 

 

    
คณะผู้บริหารและครูมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  
นวัตกรรมการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การนเิทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRT-

RED Model  ภายใต้กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) โดยใช้แนวคิด

ยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการท างานอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
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PRT-RED Model  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

P 

 

D 

1.วางแผนการนิเทศ (P : Planning) 

2.สร้างความสัมพันธ์ (R: Relationship building) 

3.การด าเนินงานเป็นทีม (T: Team operation) 

4.เสริมก าลังใจ (R: Reinforcing) 

5.ประเมินผลการนิเทศ (E: Evaluation) 

ปรับปรุง/ 
พัฒนา 

-ประชมุคณะผูน้ิเทศศกึษาสภาพปัญหา/
ความตอ้งการจ าเป็น 

- ก าหนดเปา้หมาย/ความส าเรจ็ 

- เตรยีมความพรอ้มของคณะผูน้เิทศ 

- สรา้งความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่ง

คณะผูน้ิเทศและคณะผูร้บัการนิเทศ 

- ใหก้ารนิเทศสงัเกตชัน้เรยีน  
- ใหก้ารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
- ใหก้ารสนบัสนนุ/สง่เสรมิ 

- สรา้งชมุชนุแหง่การเรยีนรู(้PLC) 

A 6.การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ (D: Dissemination) 

แผนภาพท่ี 15 นวัตกรรม PRT -RED Model 
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ตวัชี้วัดที่ 4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

รายการประเมิน 

1. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
2. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

ผลการปฏิบัติ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ มีส่วนร่วมใน
การพัฒนานวัตกรรมโดยมีวิธีการด าเนินงานแนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากผู้บริหาร
สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนแนวคิดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมลงสู่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัด คือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง ล าพูน เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนสามารถปรับตัวได้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข 

 
ภาพประชุมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 การน าไปใช้ 

รายการประเมิน 

1. มีการจัดท าเอกสารคู่มือ แนวทางการด าเนินงานตามนวัตกรรม 
2. มีการชี้แจง ท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องที่น านวัตกรรมไปใช้ 
3. มีการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณในการน านวัตกรรมไปใช้ 
4. มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือระหว่างการน านวัตกรรมไปใช้ 
5. มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในโรงเรียน 

ผลการปฏิบัติ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีการจัดท าเอกสารคู่มือการนิเทศโดยใช้นวัตกรรม PRT – RED Model 
อย่างชัดเจนโดยมีการชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องที่น านวัตกรรมไปใช้ มีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา มีตารางการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือระหว่างการ
ท านวัตกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติ
ได้ อีกทั้งยังมีโครงการนิเทศภายในสถานศึกษาที่รองรับ สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
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แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายใน 
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 การประเมินและการปรับปรุง 

รายการประเมิน 

1. มีเครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพและเที่ยงตรง 
2. มีการประเมินที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรมพัฒนาศึกษา 
4. มีการสรุปผลการประเมินนวัตกรรมพัฒนาศึกษา 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

ผลการปฏิบัติ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณมีเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพและเที่ยงตรง โดยมีการประเมินที่มี

ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้นวัตกรรม PRT- RED Model ทั้งนี้มี

การสรุปผลการประเมินจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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องค์ประกอบที่ 3 ด้านผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการ 

ตัวช้ีวัด 1 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

1.1. ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

รายการประเมิน     

1. มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน 
2. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานได้ครบถ้วนครอบคลุมการใช้งานและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้มี

ความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน 
3. จัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบทันสมัยทันต่อการใช้งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมี

การปรับปรุงอยู่เสมอ 
4. น าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและจัดการงานของสถานศึกษา และพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 
5. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายและน่าสนใจมี

ผลงานปรากฏชัด 

ผลการปฏิบัติ 

ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา 

  มีสารสนเทศและผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาและระดับ
ห้องเรียน ปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศมีความจ าเป็นต่อการน าข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพบริบทที่เกิดทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับห้องเรียน เพ่ือเป็นแนวทางตามทิศทางการบริหารงานของสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากครู และบุคลากรทางการศึกษา 
อันได้แก่    
   1.  สารสนเทศในระดับสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
โดยจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศมี Flow Chart ที่แสดงถึงขั้นตอนการท างานอย่างเป็นระบบ  ระบบสารสนเทศ 
ที่ใช้ในสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ 
การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ งานอาคารสถานที่ และงานชุมชน งานแต่ละงานจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ดังนี้ 
          1.1 สารสนเทศงานวิชาการ มีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียนการสอน คู่มือ 
สื่อการเรียนรู้  ตารางสอน และผลการเรียนของผู้ เรี ยนทุกวิชา สามารถน ามาใช้ประเมินผลได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บทเรียนส าเร็จรูป และความรู้ต่าง ๆ เพ่ือเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูสามารถ
เรียกใช้ข้อมูลทางวิชาการได้ตลอดเวลา 
    1.2  สารสนเทศงานกิจการนักเรียน มีทะเบียนผู้เรียน มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ประวัติผู้เรียนทุกคน ความสนใจ ความถนัด ความประพฤติลักษณะนิสัย ฐานะทางเศรษฐกิจ สภาพครอบครัว 
การกระท าความดี การกระท าความผิด ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาครอบครัว การท างานหารายได้พิเศษ สถิติ
การมาเรียน สถานที่อยู่อาศัย ชื่อและที่อยู่ของผู้ปกครอง และชื่อเพ่ือนสนิท ตลอดจนปัญหาและความ
ต้องการของผู้เรียน ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน ทั้งการให้บริการและ



40 
 

สวัสดิการแก่ผู้เรียน ความร่วมมือกับผู้ปกครองเพ่ือช่วยเหลือ แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน เพ่ือน ามาใช้ในการ
ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียน (ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) 
          1.3  สารสนเทศงานบุคลากร มีทะเบียนประวัติครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุก
คน มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม ประวัติการท างาน 
ประวัติเงินเดือนและสวัสดิการ ตลอดจนอัตราก าลังคนในปัจจุบันและแผนก าลังคนในอนาคต สามารถน า
สารสนเทศนี้มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูง ทั้งการสรรหา การพัฒนา การ
รักษาไว้ และการใช้ประโยชน์จากบุคลากร 
    1.4   สารสนเทศงานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ มีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มงานสารบรรณทะเบียนหนังสือราชการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา รายรับรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ สามารถน า มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานธุรการและ
การเงินให้มีประสิทธิภาพสูง ทั้งการวางแผนงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
การอ านวยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่บุคลากรภายในสถานศึกษา ตลอดจนบุคคลและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
    1.5  สารสนเทศงานอาคารสถานที่ มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแผนผังอาคาร 
และบริเวณ รายการห้องต่าง ๆ เช่น ห้องท างาน ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องสื่อการ
เรียน ห้องอาหาร ห้องกีฬาในร่ม ฯลฯ ตารางและสถิติการใช้ห้อง ประวัติการซ่อมบ ารุง แผนการสร้างอาคาร
และตกแต่งบริเวณ ซึ่งสามารถน าสารสนเทศนี้ มาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานอาคารสถานที่ ทั้งด้านการ
วางแผนในอนาคต การจัดสภาพแวดล้อม และใช้อาคารสถานที่เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตลอดจนการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและประหยัด 

   1.6  สารสนเทศงานชุมชน มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงที่ตั้งสถานศึกษาและ
สถานที่อ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง แผนผังชุมชนรอบสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บุคคลส าคัญ
ในชุมชน สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ประเพณี  

  1.7  สารสนเทศงานแผนงานและประกันคุณภาพมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานปฏิบัติ 
ราการ กิจกรรมโครงการประจ าปีงบประมาณ ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลส าหรับ on web ต่าง ๆ 
เช่น ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสถานศึกษา รวมทั้งสร้าง Website ของสถานศึกษาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 
   2.  สารสนเทศในระดับชั้นเรียน  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  
มีเอกสารหลักฐานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศในระดับชั้นเรียน คือ เอกสารงานธุรการชั้นเรียนของคุณครูที่จัด
กิจกรรมการเรียนรู้การสอน เช่น สมุดบันทึกเวลาเรียน สมุดบันทึกคะแนน เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียน ฯลฯ  
ในแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ 
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เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล 

ในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
 

บันทึกข้อมูลต่าง ๆ  
ในไฟล์เอกสาร 

ตรวจสอบและจัดเรียงข้อมูล 

จัดกระท าเอกสารเป็น
รูปเล่มรายงาน

สารสนเทศพ้ืนฐาน 
 

ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีเพื่อน าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

จัดท าบันทึกรายงานเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

แผนภาพท่ี 16 ขัน้ตอนการท างานขอ้มลูสารสนเทศทางการศกึษา 
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ภาพปกเอกสารหลักฐานธุรการในชั้นเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 16 ขั้นตอนการท างานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
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2.  จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพ้ืนฐานได้ครบถ้วนครอบคลุมการใช้งานและสารสนเทศที่จัดเก็บไว้

มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน Flow Chart ที่ขั้นตอนการท างานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ท าให้สถานศึกษามีเล่มสารสนเทศทางการศึกษา  ได้จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาเก็บไว้ เป็น 
เอกสารสนเทศทางการศึกษาเก็บไว้เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ ข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และข้อมูลผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของนักเรียน เป็นต้น 
เอกสารหลักฐานปรากฏดังภาพในข้อที่ 3  

3.  จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและทันสมัยทันต่อการใช้งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ โดยจัดท าเอกสารสารสนเทศทางการศึกษา เป็นประจ าทุกปี  
 

ภาพปกเอกสารสารสนเทศโรงเรียนปี 2558, 2559 ,2560, 2561, 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 4 .   น า ข้ อ มู ล แล ะส ารสน เทศ ไป ใช้ ใ น ก ารบ ริ ห า ร และจั ด ก า ร ง านของสถานศึ กษ า  
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  โดยน าข้อมูลในรายงานผลการประเมินภายใน
สถานศึกษา (SAR) ไปใช้ในการวางแผน ก าหนด มาตรฐาน และข้อก าหนดอ่ืน  ๆ ต่อไปในสถานศึกษาของ
และปีการศึกษา 
 5.   เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และกิจกรรมในสถานศึกษาโดยใช้วิ ธีการที่หลากหลาย  
และน่าสนใจมีผลงานปรากฏชัดเจน โดยการจัดท าข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม เผยแพร่บนเว็บไซด์โรงเรียน  
ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       จากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเห็นว่าระบบสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานและการบริหารงานในสถานศึกษา    เพราะระบบสารสนเทศกับการบริหาร

สถานศึกษาท าให้การบริหารจัดการของผู้บริหารการศึกษามีความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ ท าให้การ
สื่อสารและการประสานงานด้านการบริหารการศึกษาสะดวกรวดเร็ว ด าเนินไปอย่างราบรื่นและม่ันคง 
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1.2. การด าเนินงาน/การบรหิารจัดการของสถานศึกษา 

รายการประเมิน     

1. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการพัฒนา 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงาการออกแบบและจัดการเรียนรู้ครอบคลุมรายวิชาที่ต้องการ

ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
3. ก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้เสริม การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตาม

ปฏิทินการพัฒนานวัตกรรม 
4. สถานศึกษามีการด าเนินการตามแผนงานและมีระบบการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5. ผู้บริหารจัดการศึกษาโดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างครบถ้วน 

ผลการปฏิบัติ 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยผู้บริหารได้มุ่งเน้นพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่างครบถ้วน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ โครงการ กิจกรรมที่สอดคล้อง

กับนวัตกรรม มีการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินงานอย่างชัดเจนในรูปแบบของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมนิ เทศ

ภายในสถานศึกษา มีการก าหนดเวลาการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้เสริม การนิเทศติดตามและประเมินผล 

ตามปฏิทินการนิเทศภายในโรงเรียน มีการด าเนินงานตามแผนงานและมีระบบการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ 
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1.3. การมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

รายการประเมิน     

1. บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการตรวจสอบและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ
ตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้บริหาร/สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้มีความ
เข้มแข็ง 

4. สถานศึกษามีการขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้
ค าแนะน าอย่างสม่ าเสมอ 

5. ผู้บริหาร/สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการพัฒนาโรงเรียน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบ 

ผลการปฏิบัติ 

ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้มีการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ค าแนะน าครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้

มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการวางแผน อีกทั้งผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ ยวข้องยังมีส่วนร่วมใน

การวางแผนด าเนินการตรวจสอบและพัฒนา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการพัฒนา

โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

ค าสั่ง (PLC) 
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โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณได้มีการจัดอบรมโดยมีผู้เชียวชาญให้ความรู้ 

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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1.4. การยอมรับที่มีต่อสถานศึกษา 

รายการประเมิน     

1. ผู้บริหารยอมรับและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 
2. ครูยอมรับและให้ความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนาตามนวัตกรรม 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามนวัตกรรม 
5. ความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ผลการปฏิบัติ 

ผู้บริหารได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ให้

ความร่วมมือในการด าเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม PRT- RED โดยนักเรียนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามนวัตกรรม ทั้งนี้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่หลากหลาย

เช่น กิจกรรมการเปิดบ้านวิชาการโดยมีโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรมร่วมกับชุมชน ยอคุณแม่น้ างาว ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการร่วมกับชุมชนในวัน

ส าคัญทางศาสนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการบริจาคโลหิต เป็นต้น 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมร่วมกับชุมชนในวันส าคัญทางศาสนา 
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
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ตัวช้ีวัด 2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 

2.1. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

รายการประเมิน     

1. มีการน าผลวิเคราะห์ผลการทดสอบ มาตรฐานตัวชี้วัดแต่ละรายวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแนวทางการทดสอบพร้อมทั้งข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

2. ก าหนดเป้าเหมายการจัดการเรียนรู้ด้านองค์ความรู้ทักษะกระบวนการตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และยึด
รายละเอียดจาก Test  Blueprint ของการทดสอบ ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 

3. มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตามเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา 
4. ใช้หลักการ เทคนิคการสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรม 
5. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบ ครบถ้วนสมบูรณ์และผ่านการตรวจสอบแผนการจัดการ

เรียนรู้ก่อนการน าไปใช้ 

ผลการปฏิบัติ 

ครูผู้สอนได้น าผลการวิเคราะห์ จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน มาวิเคราะห์หลักสูตรตัวชี้วัด
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จัดท าหลักสูตร 
และปรับปรุงหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าโครงสร้างรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอน ได้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ และสรุปรายงานการใช้หลักสูตร เสนอฝ่ายบริหาร
และน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป  
  ครูผู้สอนได้มีส่วนร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ด าเนินการวิเคราะห์
นักเรียนโดย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  ได้วิเคราะห์นักเรียน 
โดยการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)  น าข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการวิเคราะห์โดยใช้ระบบ SDQ ข้อมูลสุขภาพนักเรียน   
มาใช้วางแผนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
พัฒนาทักษะให้นักเรียนได้เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม โดยใช้ทฤษฏีการสอนใน ศตวรรษที่ 21 อาทิเช่น ทฤษฏีการเรียนรู้ 
ตามแนวทฤษฏีคอนสตัคติวิสต์  บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย Application Google Classroom    
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดการเรียนรู้  
และการวัดผลประเมินผลตามที่สถานศึกษาก าหนด เน้นการวัดผลการเรียนรู้จากการลงมือปฏิ บัติ (Active 
Learning)  ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนควบคู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะส าคัญของ
นักเรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
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ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลในปีการศึกษา 2562  ดังนี้  
 รางวัลระดับประเทศ 

1. ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคุรุสภาโครงการชุมชนแห่งการ เรียนรู้ทางวิชาชีพของ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ (PLC)  

2. รางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอด เยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้าน การบริหารจัดการชั้นเรียน 

3. รางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอด เยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียน 
การสอน 

4. รางวัลชนะเลิศ รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ครูผู้สอนยอด เยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านการบริหารจัดการชั้น 
เรียน 

5. รางวัลเหรียญทองแดง ครูที่ปรึกษา โครงงานวิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

 
รางวัลระดับภาคเหนือ  
 1. รางวัลเหรียญทอง ครูที่ปรึกษา โครงงาน วิทยาศาสตร์ จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละ ของ ครูที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2560 – 2562  
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2.2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

รายการประเมิน     

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. มีการนิเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

ผลการปฏิบัติ 

ครูผู้สอนได้น าข้อมูลสารสนเทศจาก การวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ การวิเคราะห์
นักเรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะให้นักเรียนได้เข้าใจและใช้ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น
ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรม โดยครูผู้สอนได้ใช้ทฤษฏีการสอนและเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย รูปแบบการเรียนการสอน ที่ตอบสนอง ศตวรรษที่ 21 ใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วย 
Application Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลตามที่สถานศึกษาก าหนด เน้นการวัดผลการเรียนรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  ประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนควบคู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ส ม ร ร ถ น ะ ส า คั ญ 
ของผู้เรียน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ตามโครงสร้างรายวิชาที่ผ่านการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
มีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ น าผลการจัดการเรียนรู้มาจัดท าวิจัย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และสรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ มีการนิเทศ
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และมีการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้ครูผู้สอน ได้รับรางวัลดังนี้  
ปีการศึกษา 2562 
 ระดับชาติ 

ครูผู้สอน  รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.1 - ม.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ครูผู้สอน รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ม.4 - ม.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 โดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

แหล่งเรียนรู ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-อุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่ใช้ใน 
การเรียนการสอน 

สัญญาณอินเทอรเ์น็ต 

 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

-สัญญาณอินเทอรเ์น็ต 
 

 

-อุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่ใช้ใน 
การบริหารจัดการ 

สัญญาณอินเทอรเ์น็ต 

 

-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 

 
-โครงการส่งเสรมิการผลิตพัฒนาส่ือฯ 

 

 

 
2.3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 

รายการประเมิน     

1. ออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีให้มีคุณภาพสะดวกต่อการใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือกใช้ผลิตและพัฒนาคุณภาพของสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
3. สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรมการเรียนรู้ 
4.  มีการประเมินสื่อ โดยการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
5. น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้มี  

ผลการปฏิบัติ 

ครูผู้สอนได้ สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้  มี
การ ประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้และน าผลการประเมิ นไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น สามารถน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไป
ปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และเป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นผู้น า โดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งใน
ปีการศึกษา 2562 ครูได้ใช้สื่อ และนวัตกรรม ผ่านกระบวนการวิจัย ในชั้นเรียน จ านวน ร้อยละ 75.47 
นอกจากนั้น สถานศึกษา ได้มีระบบในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญหาท้องถิ่น 
บรรลุเป้าหมาย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ได้สนับสนุนการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญหาท้องถิ่น โดยสร้างโอกาสให้ ครูและนักเรียนได้แสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพท่ี 17 ระบบในการใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ ภูมิปญัหาท้องถิ่น 
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ตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

ตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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2.4. การวัดและประเมินผล 

รายการประเมิน     

1. เลือกเครื่องมือ/วิธีการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 
2. สร้างและพัฒนาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตาม

หลักวิชาการ 
3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินได้อย่างชัดเจน  
4. ใช้ผลของการวัดและประเมินผลเพ่ือออกแบบวางแผนและด าเนินการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา  

ทั้งด้านการบริหารและการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
5. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก การวัดและประเมินผล น าเสนอต่อนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือ

รับทราบพัฒนาการ   

ผลการปฏิบัติ 

  สถานศึกษามี ระบบการวัดและประเมินผลโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และโปรแกรม SGS ที่ใช้ใน
การบริหารจัดการด้านการวัดผลประเมินผล ส่งผลให้ครูผู้สอนมีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
โครงสร้างรายวิชาในการทดสอบกลางภาคและปลายภาค ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมิน
ผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  มีการวัดผลด้านทักษะการปฏิบัติงาน การวัดผลด้านความรู้ 
การวัดผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดผลด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน การวัดผลด้านการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน  ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือให้ผู้เรียนได้น าไปพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
ในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 

มีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีเครื่องมือหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก  
(p และ r) มีเครื่องมือหาค่าความแปรปรวน (Variance) มีค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานสอดคล้องกับการวิจัย 
มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมการเรียนรู้  เพ่ือน ามาประเมินตามสภาพจริงโดย 
มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ สามารถน ามายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้  

        มีการน า ผลการวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน และผลการวัดและประเมินผลในระดับชาติ 
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O - net นั้นน าเสนอต่อนักเรียนและผู้ปกครองเพ่ือรับทราบ 

        ในด้านการวัดและประเมินผลในระดับชาติจาก ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O – net  
ปีการศึกษา 2562 ในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่  3 พบว่า วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.49  
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.71  วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.19   
วิชาภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.42 

 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า วิชาภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.49   วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 21.65  วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.46  วิชาสังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
32.99 วิชาภาษาต่างประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.58 
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แผนภาพท่ี 18 ระบบการวัดผลและประเมนิผล 
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ตัวช้ีวัด 3 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

3.1. ผู้เรียนคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

รายการประเมิน     

1. มีผลการทดสอบ ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล 
2. มีจ านวนนักเรียนที่มีผลการ ทดสอบ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ขึ้นไป 
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการสอบ 
5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมของจังหวัด 

ผลการปฏิบัติ 

ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
1. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 

6 เปรียบเทียบในปีการศึกษา 2560 – 2562 เพ่ือน ามาใช้วางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
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2. มีการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โดยการรวมกลุ่มท า
กิจกรรม PLC แล้วน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
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3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมของจังหวัด โดยได้รับการสอนซ่อมเสริม
จากคณะครูโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ และวิทยากรจากภายนอกโรงเรียน อย่างหลากหลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



63 
 

3.2 ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม “รูปแบบการนิเทศการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ  
PRT – RED Model ภายใต้กระบวนการ PDCA โดยใช้แนวคิดยุทธศาสตร์การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและ
การท างานอย่างเป็นระบบ” 

1. ด้านข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยผู้บริหาร  ครู และนักเรียน 

 
แผนภาพที ่19 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ด้านการด าเนินงานตามกระบวนการนิเทศ 
2.1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการวางแผน ประกอบไปด้วยนโยบายการนิเทศภายใน  

โครงการนิเทศภายใน  กิจกรรมที่ก าหนดในโครงการนิเทศภายใน แบบประเมินผลและวิธีการประเมินผล  
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับคุณภาพมาก 

 
แผนภาพที ่20 แสดงข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และการวางแผน 

 

2.2 ด้านการปฏิบัติ ประกอบด้วย การปฏิบัติตามปฏิทินที่ก าหนด ความร่วมมือของคณะครูในการ
นิเทศ  บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน การใช้สื่อ/เครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน และการให้
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับ
คุณภาพมาก 

 

แผนภาพที ่21 แสดงข้อมูลด้านการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
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2.3 ด้านการประเมินผล ประกอบไปด้วย  วิธีการประเมินผล การมีส่วนร่วมประเมินผล  
และระยะเวลาในการประเมินผล ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับ
คุณภาพมาก 

 

แผนภาพที ่22 แสดงข้อมูลด้านการประเมินผล 

3. ด้านผลการด าเนินงาน 
3.1. ด้านครูผู้สอน ประกอบไปด้วย ครูมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น  
ครูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ครูให้การยอมรับซึ่งกันและกัน 
และครูจัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน (สื่อ แบบฝึก แบบวัดผลประเมินผลฯลฯ) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับคุณภาพมาก 

 

แผนภาพที ่23 แสดงข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน (ครูผู้สอน) 

3.2 ด้านผู้เรียน ประกอบไปด้วย นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
นักเรียนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานดีขึ้น และนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้นวัตกรรมอยู่ในระดับคุณภาพมาก 

 

 
แผนภาพที ่24 แสดงข้อมูลด้านผลการด าเนินงาน (ผู้เรียน) 
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4. ข้ อ เสนอแนะ  ผลการประ เมินความพึงพอใจ ในการ ใช้ นวั ตกร รม มี ข้ อ เสนอแนะ คื อ 
เป็นกระบวนการพัฒนาที่ดี  

 

แผนภาพที ่25 แสดงข้อมูลด้านข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 

ค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหาร 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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