
 

 

 

รายงานการวิจัยเรื่อง 

รูปแบบการนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการบริหารการจดัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  
ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบรบิทของพืน้ที่ในจังหวัดแพร   

 

 

 

 

 

สํานักงานศกึษาธกิารจังหวดัแพร 

 

 

 

 

 

 
งานวิจัยนี้ เปนสวนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาองคกร 

สํานักงานศกึษาธกิารจังหวดัแพร 
สํานักงานปลดักระทรวงศกึษาธิการ  กระทรวงศกึษาธิการ 

พุทธศกัราช 2562 



 



ชื่อเรื่อง      รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                    ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร   
ผูวิจัย      สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร 
คําสําคัญ         การพัฒนาคุณภาพการศึกษา,  รูปแบบการนิเทศ 
ป พ.ศ.           2562 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร มีวัตถุประสงค
เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจในการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษา กลุมผูใหขอมูลประกอบดวย ครู ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก จากสถานศึกษา 19 
แหง ใน 5 สังกัด จังหวัดแพร ทําการวิเคราะหขอมูลจากการสังเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ  และ
แบบสอบถาม โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการวิเคราะหทางสถิติ คาฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา  1)  สภาพปจจุบันปญหาที่ทําใหนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติต่ํากวารอยละ 50  มี 4 ดานคือ ดานสถานศึกษา  ดานครู ดานนักเรียน และดานการจัด
การศึกษาของโรงเรียน  และความตองการทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ในระดับจังหวัดแพร 
คือ ตองการแนวทางหรือรูปแบบการนิเทศเพื่อยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ที่นําไปสูการ
นิเทศใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดแพร  2) ไดรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร PHRAE 
ICT+(plus) Coaching Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนในจังหวัดแพร  
ประกอบดวย  (1) การวิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา (Analyze to Plan : P) (2) การ
สรางความตระหนัก เพื่อความเปนเอกภาพ (Awareness to Homogineity : H) (3) การรวมมือรวม
ใจดําเนินการนิเทศแบบโคช (Relationship to Coach : R) (4) การเชื่อมโยง ชื่นชม เสริมแรง 
(Attach to Admire : A) แล ะ  (5) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล เ พื่ อ พัฒ นา  เ ผ ยแพร  (Evaluation for 
development to share : E) 3) ผลที่เกิดจากการใชรูปแบบ ไดแก (1) ครู มีการปรับเปลี่ยนการจัด
กระบวนการเรียนการสอน  มีการสราง/ใชเครื่องมือวัดและประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัด มี
ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนานวัตกรรม ผูบริหารและครูนําความรู/หลักการไปใชในการ
ยกระดับผลการทดสอบ O-NET (2) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ(O-NET/NT) ดี
ขึ้น มีความพึงพอใจตอกระบวนการจัดเรียนรู ครูผูสอน สื่อการเรียนการสอน และคุณภาพการเรียนรู 
(3) สถานศึกษามีสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้น มีแผนยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สถานศึกษามีเครือขายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผูเรียน 4) 
ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพรอยูในระดับมากทุกขอ ยกเวน
ขอรูปแบบ/กระบวนการนิเทศฯ ตรงกับวัตถุประสงค อยูในระดับมากที่สุด 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระทรวงศึกษาธิการเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ รวมทั้งสงเสริมการศึกษาใหกับเยาวชน ประชาชน 
ใหมีความรู   มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  โดยกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตาง ๆ ที่จะดําเนินการเพื่อพัฒนากําลังคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ แต
ปรากฏวายังคงมีปญหาบางประการในการจัดการศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาค ทั้งในดาน
โครงสรางขององคกร ดานการบริหารจัดการ และดานบุคลากรที่เกี่ยวของ ซึ่งปญหาเหลานี้สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน และเปนอุปสรรคตอการขับเคลื่อนและการพัฒนาดาน
การศึกษาของประเทศใหมีประสิทธิภาพทักเทียมกับนานาประเทศ  แมที่ผานมาคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติ ไดมีความพยายามในการแกปญหาดวยการกําหนดมาตรการและกลไกตาง ๆ ขึ้น 
โดยมีคําสั่งหัวหนารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติมาแลวหลายฉบับ  แตโดยเหตุที่สภาพการจัด
การศึกษาของประเทศในสวนภูมิภาคมีความซับซอนและสั่งสมเปนระยะเวลานาน รัฐบาลจึงไดมีการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อกําหนดมาตรการ กลไกเพิ่มเติมใหปญหา
โดยสวนใหญไดรับการแกไขโดยเร็วเพื่อประโยชนในการเตรียมการและรองรับการปฏิรูปการศึกษาอัน
เปนเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติไว 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   ที่ไดจัดตั้งขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ คําสั่งที่ 19/2560 เรื่องการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 โดยมีหนาที่ในการ
กําหนดยุทธศาสตรและบทบาทการพัฒนาภาคตาง ๆ ใหเชื่อมโยงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลง
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และพัฒนาดานอื่น ๆ ตาม
ศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแตละพื้นที่ สงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางความมั่นคง
ของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ประสาน 
สงเสริม สนับสนุนและดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูและนวัตกรรมการศึกษาระดับ
ภาค กํากับดูแล เรงรัด กํากับติดตามและประเมินผลการพัฒนางาน วิชาการและการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบและที่สําคัญ คือมีหนาที่กํากับดูแล เรงรัดติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่
รับผิดชอบ 
 ดังนั้น  เพื่อใหภารกิจสําคัญในการกํากับ  ดูแล  เรงรัด  ติดตามและประเมินผลการบริหาร       
การจัดการศึกษาของหนวยงานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตอการบริหารการจัดการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบายและ
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ยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของเขตพื้นที่ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร จึงไดมี
การศึกษาวิจัยพัฒนาแนวทางการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
หนวยงานทางการศึกษาใหตรงกับบริบทของพื้นที่ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแพร และใหตรงกับผลการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและความตองการของ
แตละพื้นที่ เพื่อใหการนิเทศติดตามและประเมินผล สามารถเปนกลไกกระตุนใหหนวยงานทางการ
ศึกษา บริหารจัดการศึกษา รวมทั้งแกไขปญหาดานคุณภาพของผูเรียน ใหเกิดผลลัพธตอคุณภาพของ
ผูเรียนที่สูงขึ้น ใหผูเรียนไดรับการพัฒนาอยางเหมาะสม เปนผูมีองคความรูตามศักยภาพและเปนคนดี
ของสังคม 
  

คําถามวิจัย 
1.  สภาพปจจบุัน และความตองการทางการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในจังหวัดแพร เปนอยางไร 
2.  รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให

สอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจงัหวัดแพร เปนอยางไร 
3. การทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศกึษาข้ัน

พื้นฐาน เปนอยางไร 
4.  ความพึงพอใจในการใชรปูแบบการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนอยางไร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจบุัน และความตองการทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

บรหิารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 
3. เพื่อทดลองใชรปูแบบการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศกึษาข้ัน

พื้นฐาน 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชรปูแบบการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร มีสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและความตองการ

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ที่สอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

2. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร มีรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ที่สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนํามา
วางแผนสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O–NET) ของนักเรียน ไดอยางเหมาะสม    
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3.  เปนแนวทางใหนักวิจัยไดนําความรูเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร ไป
ใชในการพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของ
จังหวัดแพร  ในดานอื่น ๆ  ตอไป  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความ
สอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร  หมายถึง  วิธีการ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่
เปนกระบวนการทํางานรวมกันของศึกษานิเทศกของหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด  ไดแก
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  และ องคการปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารสถานศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีผลสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น ใหเหมาะสมกับ
บริบทเชิงพื้นที่ในระดับจังหวัดแพร 
 

7.  กรอบแนวคิดวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จงัหวัดแพร  มีกรอบแนวคิดวิจัย แสดงดังภาพที่  4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี  1 กรอบแนวคิดการวจิัย 

สภาพปจจุบันสถานศึกษามีนักเรียนที่
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวา
เกณฑคะแนนรอยละ 50  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
ผู เรี ยนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  

แนวคิดการนิเทศการศึกษา 

แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา (PLC) 

รูปแบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบท
พื้นที่จังหวัดแพร   

 PHRAE ICT+(Plus) Coaching 
Model 

 

การใชสื่อ ICT ในการนิเทศ ตดิตาม การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สถานศึกษามีรอยละของนักเรียนที่คะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐานแตละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น 

ผลเกิดกับศึกษานิเทศก นักเรียน  ครู  
สถานศึกษา 

หลักการทรงงาน ร.9 : ศาสตรพระราชา 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามฯ โดย
ใชทฤษฎีระบบและกระบวนการ PDCA  



4 

 

บทที่ 2 
เอกสารทีเ่กี่ยวของ 

 
 การวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับจังหวัดที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
ในจังหวัดแพร  และทดลองใชรูปแบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพของผูเรียนของจังหวัดแพร  ในการวิจัย
พัฒนารูปแบบนี้ มีเอกสารแนวคิดที่เกี่ยวของ ดังนี ้
 

1. การนิเทศการศึกษา 
2. การพัฒนารูปแบบโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการโคชครูสูผูเรียน 
4. การยกระดับคุณภาพของผูเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 

 5.   แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) 
  6.  การใชสื่อ ICT ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
  7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

แตละหัวขอมีรายละเอียดดังนี ้
 
1. การนิเทศการศึกษา 

 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
    การนิเทศการศึกษามีความหมายแตกตางกันตามยุคสมัย มีนักการศึกษาและนักวิชาการไดให
ความหมายของการนิเทศการศึกษาไวหลายความหมาย ดังนี ้
 สุรชาติ  ภูผาผุย (2550 : 49) ไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการชวยเหลือ แนะนํา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให
สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการรวมคิด รวมทํา ประสานประโยชน มีความสุขใน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และคุณภาพผูเรียน สอดคลองเจตนารมณของหลักสูตรอยางแทจริง 
 วัชรา  เลาเรียนดี (2553 : 3) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน
รวมกันดวยการชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมระหวางผูใหการนิเทศหรือผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ หรือ
ระหวางเพื่อนครู เพื่อที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูของครู
เพื่อใหไดมาซึ่งประสิทธิผลในการเรียนรูของผูเรียน 
 บริ๊กส และจัสทแมน (Briggs; & Justman. 1952 : 1-4) กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง 
การประสานงานของบุคคลที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อเพิ่มขวัญ และกําลังใจ ตลอดจนชี้แนวทางใหครูมีความ
เจริญงอกงามในอาชีพ 
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 แฮริส  (Harris. 1985 : 10) กลาววา การนิเทศการสอนหมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนกระ
ทํากับบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อคงไวหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่สงผลโดยตรงตอ
กระบวนการสอนที่ใชในการสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน การนิเทศการสอนเกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนมากกวาที่จะเกี่ยวของกับตัวนักเรียน การนิเทศการสอนเปนงานหลักที่สําคัญของ
โรงเรียน และการนิเทศการสอนตองเปนไปเพื่อการคงไวและการปรับปรุงกระบวนการสอนและ
กระบวนการเรียนรูของโรงเรียน 
 กลาวโดยสรุปการนิเทศการศึกษา หมายถึง การทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศ และผูรับการ
นิเทศ โดยผูนิเทศใชหลักการทางวิชาการ และจิตวิทยาสังคม ใหการแนะนํา ใหคําปรึกษา เสนอแนะ 
ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนผูรับการนิเทศ บนพื้นฐานของความเปนประชาธิปไตยและผูรับการนิเทศ
ยอมรับนําไปปรบัปรุง พัฒนา การจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสอดคลองกับเจตนารมณของหลักสูตรอยางแทจริง 
 หลักการนิเทศการศึกษา 
 การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ผูนิเทศตองอาศัยหลักการในการนิเทศ เพื่อใหการนิเทศบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักการศึกษาทั้งชาวไทยและตางประเทศไดเสนอหลักการ
นิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
 ประนอม พรมเกตุ  (2550 : 6) กลาววาสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
(เดิม) ไดกําหนดใหการนิเทศการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพโดยใชหลักการสําคัญ 3 
ประการ ไดแก  
 1. การนิเทศอยางทั่วถึง 
 2.  การนิเทศอยางตอเนื่อง 
 3. การนิเทศอยางมีคุณภาพ 
 และการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพศึกษาใหดียิ่งขึ้น 
 สุรชาติ  ภูผาผุย (2550 : 56) ไดสรุปวาการนิเทศการศึกษาควรมีหลักการดังนี ้
 1. การนิเทศการศึกษาควรจะตั้งอยูบนความถูกตองตามหลักวิชาและเปนวิทยาศาสตร 
 2. มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน 
 3. ตองเปนประชาธิปไตย เปดโอกาสใหทุกคนแสดงความสามารถไดอยางเต็มที ่
 4. เปนการพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพนักเรียน 
 5. มีการวางแผนอยางเปนระบบ 
 6. มุงสรางมนุษยสัมพันธ สงเสริมขวัญและกําลังใจ 
 เบอรตันและบรูคเนอร (Burton. & Brueckner. 1955 : 71-72) ไดกําหนดหลักการนิเทศ
การศึกษา ไววา 
 1. การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกตองตามหลักวิชา(Theoretically sound) คือ เปนไป
ตามคานิยม ความจริง ตามกฎเกณฑ ควรมีการวิวัฒนาการทั้งทางดานเครื่องมือและกลวิธี โดยมี
จุดมุงหมายและนโยบายที่แนนอน 
 2. การนิเทศการศึกษาควรจะเปนวิทยาศาสตร (Scientific) คือเปนไปอยางมีลําดับ เปน
ระเบียบในการทํางาน มีการรวบรวมและสรุปผลจากขอมูลอยางถูกตองเชื่อถือได 
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 3. การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (Democratic) คือ เคารพในตัวบุคคล คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล เปดโอกาสใหมีความรวมมือ ใชอํานาจนอยที่สุด 
 4. การนิเทศการศึกษาควรเปนการสรางสรรค (Creative) คือ แสวงหาความสามารถพิเศษ
ของแตละบุคคล สงเสริมใหแสดงออก และพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในเอื้อตอการ
ทํางานใหมากที่สุด 
 สรุปไดวาหลักการนิเทศการศึกษาที่สําคัญ คือ เนนที่ความถูกตองตามหลักวิชาการ มีความเปน
วิทยาศาสตร มีบรรยากาศแบบประชาธิปไตย มีความเปนกัลยาณมิตรและมีความคิดสรางสรรคโดย
ดําเนินการอยางเปนกระบวนการระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัด
การศึกษา 

 เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา 
 เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษาเปนวิธีการที่สําคัญที่จะทํากิจกรรมการนิเทศการศึกษาสูการ
ปฏิบัติ ซึ่งมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญทางการศึกษาไดใหความหมายของเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา
และเสนอเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษาดังนี้ 
 สุรชาติ  ภูผาผุย  (2550 : 64)  กลาวถึงเทคนิคการนิเทศการศึกษา ซึ่งสรุปไดวา เปน
กระบวนการขั้นตอนการทํางานที่เปนระบบ มีลําดับขั้นตอนในการทํางาน การควบคุม กํากับ และติดตาม 
เปนสิ่งสําคัญ  ในการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว พรอมทั้งชวยแกไขปญหาอุปสรรค
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศใหบรรลุจุดหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู
นิเทศสามารถดําเนินการไดหลายวิธีดังนี ้
 1. การนิเทศทางตรง เปนการปฏิบัติการนิเทศดวยตนเอง ซึ่งปฏิบัติตามโครงการ แผนงาน 
รวมทั้งสื่อนิเทศตางๆ และวิธีการนิเทศที่เตรียมไว 
 2. การนิเทศทางออม เปนการปฏิบัติการนิเทศโดยการใชสื่อแทนผูนิเทศ  หรือการนิเทศ
ทางไกล ไดแก การสงเอกสารแนะนําการปรับปรุงการเรียนการสอน  การใชเอกสารหลักสูตร คูมือครู 
นิตยสาร จุลสาร เทปบันทึกเสียง สไลด  วีดิทัศน หรือ ใชวิทยากรที่เชี่ยวชาญความรูสาขาตางๆ มา
แนะนํา หรือพาทํา เพื่อชวยเหลือแทนผูนิเทศ 

3.  การนิเทศภายใน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องจึงสนับสนุนการนิเทศภายใน   ของผูบริหาร
โรงเรียนใหมีการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกหองเรียน 
 4. การประชุมปฏิบัติการ จัดนิเทศโดยมีกลุมบุคลากรเปาหมาย เชน การประชุมปฏิบัติการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ประชุมปฏิบัติการฝกการใชเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร วีดีทัศน เปนตน 
 5. การประชุม ปรึกษาหารือ การประชุมชี้แจงเฉพาะเรื่อง เชน การประชุมครู ผูรับผิดชอบ
งาน/โครงการอนามัยโรงเรียน 
 6.  การประชุมอบรม/สัมมนา 
 7.  การศึกษาดูงาน 
 8. การเผยแพรผลงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555 : 1) กลาวถึงความหมายของเทคนิคการ
นิเทศการศึกษา และเทคนิคการนิเทศที่ใชไดผลดีดังนี ้
 เทคนิคการนิเทศ หมายถึง วิธีการนํากิจกรรมตาง ๆ ทางการนิเทศไปใชในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณนั้น ๆ ในที่นี้จะขอนําเสนอเทคนิคที่ใชไดผลดีมี 3 
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เทคนิควิธีการ ไดแก  เทคนิควิธีการการนิเทศโดยการสอนแนะ เทคนิควิธีการการนิเทศโดย
กระบวนการวิจัย  และเทคนิควิธีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ซึ่งแตละเทคนิควิธีการมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. เทคนิคการสอนแนะ เปนเทคนิคที่ใชในการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยการแนะนําหรือเรียนรูจากผูชํานาญการ (Coach) ในลักษณะที่ไดรับคําแนะนําหรือ
เรียนรูไปพรอม ๆ กับการปฏิบัติงาน ในการนําเทคนิคน้ีไปใชผูนิเทศควรมีแนวทางดําเนินการ ดังนี ้
  1.1 สรางความไววางใจกับผูรับการนิเทศ เพื่อสรางสัมพันธภาพที่อบอุน โดยการศึกษา
ขอมูลของผูรับการนิเทศ เชน จุดเดน ผลงานเดน อัธยาศัย การใหคําชมเชย การสรางบรรยากาศที่ด ี
  1.2 ใชคําถามที่เปนเชิงของความคิดเห็น ไมทําใหผูตอบจนมุมหรือเกิดความไมสบายใจใน
การตอบ 
  1.3 เสนอแนะแนวทางแกไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
  1.4 นําขอเสนอหรือแนวทางที่รวมกันคิดใหผูรับการนิเทศปฏิบัติ  โดยผูนิเทศคอยให
คําแนะนําอยางใกลชิด หรืออาจตองสาธิตใหดู 
 2. เทคนิคการนิเทศโดยใชกระบวนการวิจัย เปนกระบวนการแสวงหาความรูอยางเปนระบบที่
เชื่อถือได โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร การนํากระบวนการวิจัยมาเปนเทคนิคหนึ่งในการนิเทศ
การศึกษา จําเปนที่ผูนิเทศจะตองมคีวามรู ความเขาใจในกระบวนการทําวิจัย และสามารถนํามาใชในการ
ดําเนินงานนิเทศการศึกษา ดังนี ้
  2.1 การกําหนดและวิเคราะหปญหา ผูนิเทศจะทํางานรวมกับครูโดยตรง ดังนั้นจึงตอง
วิเคราะหสภาพการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ (ครู) จุดเดน จุดควรพัฒนารวมกับครู วิเคราะหหา
สาเหตุของปญหา ลักษณะปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับครู เชน ปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล โดยมองในดานของความรู ความเขาใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
  2.2 การกําหนดแนวทางการแกไขปญหาจากสาเหตุของปญหา ผูนิเทศจะรวมกับผูรับการ
นิเทศกําหนดวิธีและแนวทางการนิเทศเพื่อแกปญหานั้น ๆ  คิด พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งอาจเปน
วิธีการ/กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ เชน เอกสาร คูมือ ชุดพัฒนา สิ่งเหลานี้จะอยูบนพื้นฐานของ
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการนั้น ๆ ตลอดทั้งมีการหาคุณภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น เพื่อใหมี
ความเชื่อถือได 
  2.3 การดําเนินการนิเทศ โดยนําวิธีการ/กิจกรรมที่เปนสื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาไปใชในการ
นิเทศ ในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหโดยใชสถิติที่เหมาะสมหรือการอธิบายในเชิงคุณภาพ (พรรณนา) 
  2.4 การสรุปผลและเขียนรายงาน โดยการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลไปสรปุผล ตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวใหครอบคลุมทุกประเด็น แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ จากนั้นเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานต้ังแตเริ่มตนจนถึงขั้นสุดทาย โดยกําหนด
กรอบการเขียนที่สอดคลองกับการดําเนินงานวิจัย อาจจะเปน 3 บท 4 บท หรือ 5 บท แลวแตความ
เหมาะสม แตใหมีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียดที่กลาวมาแลว 
  2.5 การเผยแพร หลังจากที่ไดมีการสรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานแลว ผูนิเทศ
ควรจะไดมีการเผยแพรผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของและมีความสนใจนําไปใชหรือตอยอดตอไป 
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การเผยแพรอาจทําไดหลายวิธี เชน เวทีการนําเสนอผลงานทางวิชาการที่หนวยงานตาง ๆ จัด การ
เผยแพรในลักษณะของบทความทางวิชาการ การเผยแพรทาง Internet เปนตน 
 3. เทคนิคการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  3.1 กรอบความคิดพื้นฐานของกัลยาณมิตรนิเทศ คือหลักธรรมความเปนกัลยาณมิตร 7 
ประการ ในที่นี้มุงเอาประเภทครู หรือพี่เลี้ยงเปนสําคัญ ไดแก 
   3.1.1 ปโย นารักในฐานเปนที่สบายใจและสนิทสนม ชวนใหอยากเขาไปปรึกษาไตถาม 
   3.1.2 ครุ นาเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแกฐานะใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ เปนที่
พึ่งไดและปลอดภัย 
   3.1.3 ภาวนีโย นาเจริญใจหรือนายกยอง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู และภูมิปญญา
แทจริง ทั้งเปนผูฝกอบรมและปรับปรงุตนอยูเสมอ ควรเอาอยาง ทําใหระลึกและเอยอางดวยความซาบซึง้
ภูมิใจ 
   3.1.4 วตตา จ รูจักพูดใหไดผล รูจักชี้แจงใหเขาใจ รูวาเมื่อไรควรพูดอะไร อยางไร 
คอยใหคําแนะนํา วากลาวตักเตือน เปนที่ปรึกษาที่ด ี
   3.1.5 วจนกขโม อดทนตอถอยคํา คือ พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา ซักถาม คํา
เสนอแนะวิพากษวิจารณ อดทน ฟงไดไมเบื่อไมฉุนเฉียว 
   3.1.6 คมภีรญจ กถ กตตา แถลงเรื่องล้ําลึกได สามารถอธิบายเรื่องยุงยาก ซับซอน 
ใหเขาใจและใหเรียนรูเรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป 
   3.1.7 โน จฎฐาเน นิโยชเย ไมชักนําในอฐานะ คือไมแนะนําในเรื่องเหลวไหล หรือชัก
จูงไปในทางเสื่อมเสีย  
  จากการศึกษาเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา สรุปไดวาเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา 
หมายถึง วิธีการทํากิจกรรมการนิเทศไปสูการปฏิบัติการนิเทศอยางเหมาะสมกับบุคคล กลุมคน สถานที่ 
เวลา หรือสถานการณนั้นซึ่งมีหลายวิธี  เทคนิควิธีการนิเทศการศึกษาแตละวิธีการมีขั้นตอนการปฏิบัติ
อยางเปนระบบ รวมถึงมีการควบคุม กํากับ  และติดตาม เพื่อใหการนิเทศเปนไปตามแผนงานโครงการที่
กําหนด และบรรลุวตัถุประสงคของการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ  

 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 ผูศึกษาไดศึกษากระบวนการนิเทศการศึกษารูปแบบตาง ๆ ที่มีนักวิชาการ นักการศึกษาได
เสนอไวจากเอกสารและงานวิจัย ซึ่งการนิเทศการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ไดดําเนินการเปนกระบวนการมี
ลําดับขั้นตอน ผูศึกษาขอเสนอดังนี ้
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553ค : 9) ไดเสนอกระบวนการนิเทศ
การศึกษาโดยกระบวนการเดมมิ่ง (Demming Process) ซึ่งเปนวงจร เรียกวา วงจรเดมมิง (Demming 
Circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันวา P-D-C-A ซึ่งเปนวงจรควบคุมคุณภาพมาปรับใชในการดําเนินการ
นิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
 1. การวางแผน (P-Planning) 
 2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
 3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
 4. การปรับปรุงแกไข (A-Act) 
 สรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 2 วงจรควบคุมคุณภาพ 

ที่มา: Deming W. Edwards. (1986). Out of the Crisis. p.215. 
 จากแผนภูมิกระบวนการ PDCA แตละขั้นตอนมีกิจกรรมสําคัญ นําไปสูการนิเทศการศึกษาดังนี ้
 1. การวางแผน (P-Plan) 
  1.1 การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 
  1.2 การกําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 
  1.3 การจัดทําแผนการนิเทศ 
  1.4 การจัดทําโครงการนิเทศ 
 2. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do) 
  2.1 การปฏิบัติตามขั้นตอนตามแผน/โครงการ 
  2.2 การกํากับติดตาม 
  2.3 การควบคุมคุณภาพ 
  2.4 การรายงานความกาวหนา 
  2.5 การประเมินความสําเร็จเปนระยะ ๆ 
 3. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
  3.1 กําหนดกรอบการประเมิน 
  3.2 จัดหา/สรางเครื่องมือประเมิน 
  3.3 เก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4 วิเคราะหขอมูล 
  3.5 สรุปผลการประเมิน 
 4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act) 
  4.1 จัดทํารายงานผลการนิเทศ 
  4.2 นําเสนอผลการนิเทศและเผยแพร 
  4.3 พัฒนาตอเนื่อง 
 สงัด  อุทรานันท (2530 : 125-131) ไดใหความเห็นวากระบวนการนิเทศที่สอดคลองกับสภาพ
สังคมไทยควรมีขั้นตอนตามกระบวนการนิเทศ 5 ขั้นตอน ซึ่งเรียกวา กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ดังนี้ 
 1. การวางแผน (P-Planning) เปนขั้นตอนที่ผูบริหาร ผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะทําการประชุม 
ปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่ตองมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น 
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 2. ใหความรูกอนดําเนินการนิเทศ (Informing-I) เปนขั้นตอนของการใหความรู ความเขาใจถึงสิง่ที่
จะดําเนินการวาตองอาศัยความรู ความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไรและจะ
ดําเนินการอยางไรใหผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้น
ใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และเมื่อมีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยังเปนไปไมไดผล หรือไดผลไมถงึ
ขั้นที่พอใจ ซึ่งจําเปน  ที่จะตองทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 
 3. การดําเนินการนิเทศ (Doing-D) ประกอบดวยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือการปฏิบัติงานของ
ผูรับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ (ผูนิเทศ) การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ 
(ผูบริหาร) การประสานงานและสนับสนุน 
 4. การสรางเสริมขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เปนขั้นตอนของการ
เสริมแรงของผูบริหารซึ่ ง ใหผู  รับการนิ เทศมีความมั ่น ใจ  และบัง เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ขั้นนี้อาจดําเนินไปพรอมๆกับผูรับการนิเทศที่กําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้น
แลวก็ได 
 5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เปนขั้นตอนที่ผูนิเทศทําการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่ผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือมี
อุปสรรคอยางใดอยางหนึ่ง ที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผล สมควรที่จะตองปรับปรงุ แกไข ซึ่งการปรบัปรงุ
แกไข อาจทําไดโดยการใหความรูเพิ่มเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหมอีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานยังไมถึงขั้นนาพอใจ 
หรือไดดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมดไปแลว ยังไมถึงเกณฑที่ตองการ สมควรที่จะตองวางแผน
รวมกันวิเคราะหหาจุดที่ควรพัฒนาหลังใชนวัตกรรมดานการเรียนรูเขามานิเทศ 
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กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE สรุปเปนแผนภูมิได ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3 กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE 
ที่มา: สงัด  อุทรานันท. (2530). การนิเทศการศึกษา หลักการ ทฤษฎี และปฏิบัติ. หนา 131. 

  
           การประเมินผลการนิเทศ 
 ชารี  มณีศรี (2542 : 192) มีความเห็นวา การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตีคาการ
นิเทศ ชวยเหลือ ชี้แนะแกครูผูสอนวาบังเกิดผลดีเพียงใด  การประเมินผลใชวัดในรูปปริมาณหรือจํานวน
มากนอย แลวนําผลการวัดมาพิจารณาตีคาวาไดผลดีเพียงใด  ทั้งนี้ตองสรางเครื่องมือวัดที่เที่ยงตรง 
(Validity) กําหนดหลักเกณฑหรือมาตรฐานสําหรับตัดสินคุณคา การประเมินผลที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. ประโยชน การประเมินผลนําไปสูขอยุติ มีความจําเปนเพราะใชปรับปรุงสภาพการเรียนการ
สอน กระทําโดยตลอด และแจงผลใหผูเกี่ยวของไดรับทราบ 
 2. สมบูรณ การประเมินผลทางการเรียนโดยใชวิธีทดสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และการ
ประเมินคาในตัวครู โดยยึดถือเอาผลการเรียนของผูเรียนเปนหลัก ยังไมเพียงพอจะตองประเมินทั้ง
ทางดานการบริหาร การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร โสตทัศนูปกรณ การตีคา การประเมินผลการนิเทศ 

ขั �นที� 1 

วางแผน  

(P) 

ขั �นที� 2 

การให้

ความรู้ 

(I) 

ในกรณีที�ทํายงัไมไ่ด้ผล 

ในกรณีคณุภาพไมถ่ึงขั �น 
ปรับปรุง 

แก้ไข 

บริการ

สนับสนุน 

ให้การนิเทศและ

ควบคุมคุณภาพงาน 

ขั �นที� 3 

ปฏิบตัิงาน 

(D) 

ขั �นที� 4 

การสร้าง

ขวญักําลงัใจ 

(R) 

ขั �นที� 5 

ประเมิน 

(E) 

กรณีปฏิบตัิงานมีคณุภาพแล้ว 
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 3. ความรวมมือ การมีสวนรวมในการประเมินผลของทุกคนเปนสิ่งจําเปน ประสบการณที่
ไดรับจากการดําเนินการประเมินผลจะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานทุกคนชวยปรับปรุงความรูและทกัษะ
ตลอดจนการขยายโลกทัศนของทุกคนใหกวางขวางขึ้น 
 4. กระบวนการตอเนื่อง การประเมินผลที่ทาํเปนครั้งคราวยอมไมกอใหเกิดผลตอการ
พัฒนาขอสรุปและการตัดสินใจที่ไดจากการประเมินผลอาจมีขอผิดพลาด  ปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การปกครองและดานอื่น ๆ  ฉะนั้นควรมีการประเมินผลหลายเทคนิควิธีและ
กระทําตอเนื่อง 
 5. กระทําอยางพินิจพิเคราะห การประเมินผลกระทําเพื่อตรวจสอบผลสําเร็จที่ไดกระทําไปแลว
ประเมินทั้งคุณภาพและปริมาณ ซึ่งกระทําไดโดยการตั้งเกณฑที่เที่ยงตรงเพื่อวัด 

 เครื่องมือการประเมินผลการนิเทศ 
 การนิเทศจะเลือกใชวิธีการหรือเครื่องมือใดจะตองพิจารณาจุดมุงหมายและเปาหมายของแตละ
กิจกรรมการนิเทศที่ตั้งไว ชารี  มณีศรี (2542:195) ไดกลาวถึงเครื่องมือในการวัดและประเมินผลงานการ
นิเทศ  ไวดังตอไปนี ้
 1. แบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชแพรหลายวัดความรูสึก ความคิดเห็น ความตองการ ของ
บุคคลในเรื่องตางๆ ได ใชประเมินผลการอบรม การสัมมนาหรือการประชุมตางๆ หลักสําคัญในการสราง
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลที่สําคัญ ดังนี ้
  1.1 จุดมุงหมาย เปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมการนิเทศที่จะประเมินผล เปนเกณฑ
นํามาทําเนื้อหาแบบสอบถาม 
  1.2 ใชภาษาที่อานเขาใจงาย สั้น กะทัดรัด สามารถสื่อความหมายได คนอื่นเขาใจตามที่
ตองการจะถามหรือไม 
  1.3 เขียนคําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามใหชัดเจน ควรมีตัวอยางประกอบ พยายามเก็บ
แบบสอบถามกลับคืน อยางนอยรอยละ 80 ของแบบสอบถามทั้งหมดลักษณะแบบสอบถามอาจจะเปน
ทั้งแบบปลายปด คือระบุคําตอบไวพรอมใหเลือกตอบ หรือแบบปลายเปดเพื่อใหตอบไดโดยเสรี 
 2. แบบทดสอบ การใชแบบทดสอบในงานนิเทศการศึกษา เมื่อจัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษา
แลวทําใหผลการเรียนของผูเรียนดีขึ้นหรอืไม การใชแบบทดสอบเพื่อการประเมินผล  อาจจะเปรียบเทยีบ
ได 4 แบบ คือ 
    แบบที่ 1 เปรียบเทียบกับเกณฑปกติ เชน หลังจากใหครูใชคูมือ ครูที่ศึกษานิเทศกจัดทํา
ทดสอบนําผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑปกติวาสูงหรือต่ํากวาเกณฑปกติอยางไร 
   แบบที่ 2 เปรียบเทียบกอนการใชกิจกรรมนิเทศและหลังการใชกิจกรรมนิเทศ เชน การ
สาธิตทดสอบผูเรียนไวกอน เมื่อครูดูการสาธิตแลวไปสอนก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง นําผลการทดสอบ
ครั้งแรกกับครั้งหลังมาเปรียบเทียบกันวา ผลการเรียนดีขึ้นมากนอยเพียงใด 
   แบบที่ 3 เปรียบเทียบระหวางกลุมที่ใชกิจกรรมนิเทศ และกลุมที่ไมใชกิจกรรมนิเทศ เชน 
กิจกรรมนิเทศใหครูใชแบบเรียนสําเร็จรูปในการสอนแลวทดสอบผูเรียนที่ครูใชแบบเรียนสําเร็จรูปสอน
พวกหนึ่ง กับทดสอบผูเรียนที่ครูสอนอยางปกติธรรมดาอีกพวกหนึ่ง นําผลการทดสอบจากสองพวกมา
เปรียบเทียบกัน 



13 

 

   แบบที่ 4 เปรียบเทียบโดยใชแบบที่ 2 และแบบที่ 3 ผสมผสานกัน คือ ทดสอบกลุมที่ใช
กิจกรรมนิเทศและกลุมที่ไมใชกิจกรรมนิเทศ โดยทดสอบกอนและหลังแลวนําผลตางระหวาง การทดสอบ
กอนและหลังในแตละกลุมมาเปรียบเทียบกัน 
 3. แบบสํารวจ เปนเครื่องมือวัดผลทางดานปริมาณ เชน จํานวนผูเรียนสอบได-ตก จํานวน
ผูเรียนที่มีปญหาดานการเรียน จํานวนผลงานประดิษฐของผูเรียน เอกสารงานวิชาการของครู เปน
ตน โดยวิธีการจะดูเปาหมายที่ตั้งไวกับจาํนวนที่คาดการณไว แบบสํารวจอาจทําเปนรูปตาราง หรือชองวาง
ใหเติมก็ได สรางกะทัดรัด เพื่อใหเขาใจตรงกันควรมีคําชี้แจงในการกรอกแตละชอง 
 4. แบบสอบถามดวยการสัมภาษณ ใชวัดและประเมินผลเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรูสึก 
และความตองการของบุคคล เพื่อใหไดผลสมบูรณควรจัดเตรียมหัวขอสําหรับสัมภาษณ ขอมูลที่ชัดเจน
เที่ยงตรงไว ผลการสัมภาษณควรจะไดมีการบันทึกและนํามาสรุปและประเมินผลอีกครั้งหนึ่ง 

5. การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติ เชน การใหครูนําอุปกรณการสอน การจัดทําเอกสาร   
หนังสือตางๆ ใชการตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติ ใชวิธีสังเกตผลงานใหระดับคะแนนดีมากได 5 ดีได 4 
คอนขางดีได 3 พอใชได 2 ไมพอใชได 1 เปนตน และตองคํานึงหลักสําคัญ 2 ประการคือ 

5.1 รายละเอียดของสิ่งที่ประเมินวา จะประเมินในเรื่องใดบาง 
5.2 กําหนดเกณฑในการประเมินคุณลักษณะอยางไร จะใหระดับคะแนนเทาใด 

 6. การประชุมปรึกษาหารือและทบทวนการปฏิบัติงาน ประเมินโดยใหผูมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานไดแถลงการณปฏิบัติงานของตนวาไดผลมากนอยเพียงใด มีปญหาอะไร 
 7. การวิจัยในเชิงประเมินผล การประเมินผลการนิเทศการศึกษาบางเรื่อง อาจใช
กระบวนการวิจัย เพราะจะเชื่อถือได เที่ยงตรง การใชวิจัยเพื่อประเมินผลงานนิเทศการศึกษาเพื่อ
แกปญหาที่สําคัญ เริ่มตั้งแตการวางหัวขอการวิจัยที่ชัดเจน ตั้งสมมติฐาน สรางเครื่องมือวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปผลตามความมุงหมายที่วางไว วิธีนี้ใชเวลามาก สิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณ
มากกวาวิธีอื่น 
 8. การประเมินผลและการรายงานผล การประเมินผลงานนิเทศการศึกษา กระทําเพื่อ (1) 
ปรับปรุงงานของตน และ (2) ใหผูบริหารงานนิเทศการศึกษาไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา
เพื่อจะไดบริหารงานนิเทศการศึกษาใหดีข้ึน ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อรายงานผลนั้น ศึกษานิเทศกควร
ทํารายงานผลโครงการที่ตนรับผิดชอบแลวเสนอหัวหนาหนวยหรือหัวหนาฝายแลวแตกรณี ลักษณะของ
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษามี 2 แบบ คือ (1) แบบที่ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบ
งานหรือโครงการนิเทศการศึกษา รายงานการประเมินผลงานของตนเองใหหัวหนาหนวย/ฝาย ทราบ 
และ (2) แบบที่หนวยหรือฝายนิเทศเสนอตอผูบริหาร ลักษณะของรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นิเทศการศึกษาจะมีอยู 2 แบบ คือ แบบที่ศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบในงานหรือโครงการนิเทศการศึกษา 
รายงานการประเมนิผลงานหรือโครงการของตนเองใหหัวหนาหนวย หรือหัวหนาฝายทราบแบบหนึ่ง และ
อีกแบบหนึ่งเปนแบบที่หนวยหรือฝายนิเทศเสนอตอผูบริหาร 
 จากการศึกษาความหมาย จุดมุงหมาย ความจําเปน หลักการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ 
กระบวนการการนิเทศ  และการประเมนิผลการนิเทศ สรุปไดวาการนเิทศการศึกษา เปนความรวมมือกันระหวาง
ผูนิเทศ คือ  ศึกษานิเทศก และผูรับการนิเทศ คือครูผูสอนและผูบริหารสถานศึกษาในการชวยเหลือ
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ การสอนของครู เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิทยาการของ
โลก ครูจึงควรไดรับการดูแลชวยเหลือ เพื่อพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูมีขวัญ
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กําลังใจ การนิเทศตองผานกระบวนการนิเทศอยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยการศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการ การหาวิธีการในการแกไขปญหา หรือพัฒนา การวางแผน และการกํากับ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการเนินงาน โดยใชเครื่องมือประเมินผลการนิเทศอยางเหมาะสม และคํานึงถึง
กิจกรรมการนิเทศ ผูรับการนิเทศ และวัตถุประสงคของการนิเทศเปนสําคัญ รวมทั้งเนนความเปน
ประชาธิปไตย ความสัมพันธที่ดีตอกันเพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอคุณภาพของผูเรียน 
 
2. การพัฒนารูปแบบโดยใชทฤษฎีระบบ (System Theory) 
               แนวคิดและทฤษฎีระบบเริ่มตนขึ้นเมื่อประมาณ ป 1920 – 1940 บรรดานักวิทยาศาสตร 
สังเกตุเห็นเหตุการณ หรือ ปรากฏการณตาง ๆ บนโลกนี้เกิดขึ้นอยางมีความซับซอนเปนไปในลักษณะ
เดียวกันคลายกัน ซึ่งเรียกวา ความเปนระบบ  จนกระทั่งเมื่อประมาณ ป ค.ศ.1930 Ludving Von 
Bertalanffy คนพบ ทฤษฎีระบบทั่วไป (General Systems Theory) และนําเสนอมุมมองระบบแบบ
องครวม ในป ค.ศ.1956 
            ทฤษฎีระบบ หมายถึง สิ่งตาง ๆ บนโลกนี้มีลักษณะเปนระบบ ตองมีองคประกอบที่มี
ความสัมพันธกันเปนกระบวนการ เพื่อให เกิดผลลัพธตามที่ไดกําหนดไว โดยระบบจําแนกได
เปน 2 ประเภท ดงนี ้
            ระบบปด  (Closed System) เปนระบบที่มีความสมบูรณในตัวเอง ไมสัมพันธกับระบบอื่นใด 
และแยกตนเองออกจากสภาพแวดลอมตาง ๆ ทางสังคม สามารถควบคุมได เชน การทดลองทาง
วิทยาศาสตรจะตองอยูในกระบวนการที่ถูกควบคุม และไมสามารถเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไดเพื่อให
ไดผลลัพธที่สมบูรณถูกตอง 
            ระบบเปด (Open System) เปน ระบบที่ตองปฏิสัมพันธ กับ สิ่งตาง ๆ  ทั้ง บุคคล องคการ 
หรือหนวยงาน ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง มีการเอื้อประโยชน พึ่งพาซึ่งกันและกัน  โดยสิ่งแวดลอม
ภายนอกมีผลหรือมีอิทธิพลตอการทํางานขององคการดวย ไมสามารถควบคุม (ประชุม รอดประเสริฐ, 
2543,หนา 67) วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 24-25)   
            ทฤษฎีระบบมีหลักการจดจําซึง่สามารถสรปุเปนองคประกอบหลักได 3 สวนใหญ          
           สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ หรือองคประกอบแรกนําไปสูการดําเนินงาน
ของระบบ  โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ ซึ่งเปนที่ตองการของระบบนั้น ๆ  ในระบบการศึกษาตัว
ปอนเขาไป ไดแก นักเรียน สภาพแวดลอมของนกัเรียน โรงเรียน สมุด ดินสอ และอื่น ๆ เปนตน 
            กระบวนการ (Process) คือองคประกอบตอมาของระบบ หมายถึง วิธีการ ที่จะนําไปสูผลงาน
หรือผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษาไดแก วิธีการสอนตาง ๆ เปนตน 
            ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) เปนองคประกอบสุดทายของระบบ  หมายถึง 
ความสําเรจ็ในลกัษณะตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสทิธิผล ในระบบการศึกษา ไดแก นักเรียนทีม่ี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในลักษณะตาง ๆ หรือนักเรียนที่มีความรู ความสามารถทีจ่ะดํารงชีวิตในอนาคต
ไดตามอัตถภาพ เปนตน 
            โดยองคประกอบทัง้ 3 มีความสัมพันธซึ่งกันและกนั ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไมได ผสมผสานอยางมี
เอกภาพเพือ่บรรลุตามเปาหมายองคการ 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการโคชครูสูผูเรียน 

3.1 ความหมายของการโคช (Coaching) 
       ความหมายของการโคช องคกรสหพันธนานาชาติดานการโคช (International Coach 
Federation) อธิบายวา เปนความรวมมือระหวางผูโคช (Coacher) และผูรับการโคช (Coachee) โดยมี
กระบวนการพูดคุยทาทายเชิงความคิด  กระตุนอยางสรางสรรค เพื่อจุดประกายใหผูรับการโคชเห็น
โอกาสและเกิดแรงบันดาลใจใหใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ เพื่อสรางความสําเร็จทั้งดานสวนตัว
และหนาที่การงาน 
      ความหมายของการโคชในดานการศึกษา โค เอส และนิวแมน เอส บี (Koh, S. and 
Neuman, S.B.) ใหคําอธิบายสรุปไดวา การโคชเปนการเปดโอกาสใหผูประกอบวิชาชีพครู ไดทบทวน
ประสบการณ ตรวจสอบความคิด สามารถตัดสินใจและนําทักษะหรือยุทธศาสตรที่คิดวาดีกวาไปใช
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีข้ึน โดยผานขอคิดเห็นและความชวยเหลือทางวิชาการจากผูใหคําแนะนําหรือโคช  
      วอลโพล เอ็ม และแมคเคนนัน เอส (Walpole,M. & McKennan. S.) ใหคําอธิบายวา โคช
ในวงการศึกษา โคชเปรียบเหมือนครูของครู โคชจะตองรับ เขาใจ เขาถึงความตองการของครูในโรงเรียน 
มีความมุงมั่น ทุมเทพลังที่ตะชวยครูใหสามารถจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนแกนักเรียนอยางดี
ที่สุด  
     จูลี่ บอยด (Julie Boyd) อธิบายวา การโคชเปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนรูดานวิชาชีพที่เปน
ภารกิจของครู การออกแบบโคช จึงควรบูรณาการระหวางการพัฒนาครูในโรงเรยีนควบคูกับกระบวนการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องสําหรับครูที่มีประสบการณหลากหลาย จุดมุงหมายการโคชที่เปน
อุดมคติ คือ ควรทําในลักษณะที่เปนความรวมมือกันของคณะครูในโรงเรียนและมีการสะทอนความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาความสําเร็จของนักเรียนรวมกัน 

3.2 ความสําคัญของการโคช 
       การโคชเปนกระบวนการสําคัญที่ชวยชี้แนะหรือสนับสนุน  เพื่อใหบุคคลไดคนพบวิธีการ
พัฒนาตนเอง  แกปญหาและกาวขามปญหาอุปสรรค เพื่อไปสูเปาหมายใหมที่ตองการ  ไมวาจะเปน
ทักษะใหม การปรับระบบคิด การแสวงหาแนวทางใหมเพื่อยกระดับสมรรถนะในการดําเนินงาน ดวย
ความรวมมือระหวางผูโคชและผูรับการโคช ภายใตความไวใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน 
       ในการจัดการเรียนการสอน การโคชเปนกระบวนการสนับสนุนใหครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาไดพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะตนเองในวิชาชีพ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเจตคติ พฤติกรรม 
และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีเปาหมายสําคัญคือ เกิดประโยชนแกนักเรียนมากที่สุด 
       การโคชมีความสําคัญ เนื่องจากผูโคชเปนบุคคลที่จะเห็นในสิ่งที่ผูอื่นไมเห็น ดวยการฟงหรือ
มองไปที่ความตั้งใจ เพราะโคชอยูในตําแหนงที่มองเห็นทิศทางหรือมีมุมมองที่ชวยใหผูรับการโคชเห็น
ความแตกตางระหวางความตั้งใจและความคิดเหรือพฤติกรรม ชวยใหผูรับการโคชไดเห็นความเชื่อผิด ๆ 
บางอยางที่เกิดขึ้นจากความคิดหรือพฤติกรรมการปกปองตนเอง 
       งานวิจัยของ จอยซ บี และซาวเวอรส บี (Joyce B. and Showers B.) สะทอนใหเห็น
ความสําคัญของการโคช กลาวคือ จาก 5 วิธี การที่สงผลตอการเรียนรูของครู คือการนําเสนอดานทฤษฎี 
การสาธิตและทําใหดูเปนแบบอยาง การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง การใหขอมูลยอนกลับทั้งแบบมี
โครงสรางและแบบเปด (Structured and Open Feedback) เมื่อติดตามผลสะสมตอ ๆ มา พบวา การ
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เรียนรูของวิชาชีพครูผานการโคชที่สงผลกระทบมากและสามารถนํามาใชประโยชนในหองเรียนมากที่สุด 
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 การเรียนรูของวิชาชีพครูผานการโคชที่สงผลกระทบมากและนํามาใชประโยชนในหองเรียน  
วิธีการ ผลกระทบ การนําใชประโยชนในหองเรียน 

การนําเสนอทฤษฎ ี ประมาณ 5 % ต่ํามาก 
การสาธิตและทําใหดูเปนแบบอยาง ประมาณ 10 % ต่ํา 
การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง ประมาณ 20 % ปานกลาง 
การใหขอคิดเห็นทั้งแบบมีโครงสรางและ
แบบเปด 

ประมาณ 25 % สูง 

การโคช ประมาณ 95 % สูงมาก 
 

3.3 วิธีการโคช 
        การโคชเชิงเทคนิค (Technical Coaching) เปนรูปแบบการโคชที่ซาวเวอรส บี จอยซ บี 
(Showers B. Joyce B.) ไดพัฒนาขึ้นใชในโรงเรียน โดยโคชไปสังเกตการสอนแลว ประชุมเพื่อพูดคุยชวย
ใหครูไดเชื่อมโยงสิ่งที่อบรมมาสูการปฏิบัติ วิธีการโคชที่ใช ไดแก การใหขอมูลยอนกลับ การวิเคราะห
สภาพการปฏิบัติในช้ันเรียน และการชวยเหลือครูเปนรายบุคคล 
       การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer Coaching) เปนรูปแบบที่เพื่อนรวมงานสองคนหรือ
มากกวาขึ้นไปตกลงใจรวมกันดําเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนสะทอนคิด (Reflect) ปรับ ขยาย และพัฒนา
ทักษะใหม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยสอนหรือใหการแนะนําซึ่งกันและกัน รวมทั้งแกปญหาในที่
ทํางานรวมกัน หรือทําวิจัยในช้ันเรียน 
      จอยซ บี และซาวเวอรส บี (Joyce B. and Showers B.) อธิบายวา การโคชบนพื้นฐาน
ความสัมพันธระหวางเพื่อนครู อาจใชการสังเกต การฟง การตั้งคําถาม และการใหขอคิดเห็น แตไมใชการ
ตั้งคําถามโดยตรงแตใชการตั้งคําถามเชิงคนหา (Probing) และการสะทอนคิดมากกวา รวมทั้งชวย
ตรวจสอบและประเมิน การโคชอาจเปนการโคชเชิงสาระ เชน การสอนคณิตศาสตร การอาน หรือการ
โคชเชิงการจัดการเรียนการสอนลักษณะทั่วไปในชั้นเรียน กรณีไมจําเปนวาการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อน
ตองเปนครูในสาระเดียวกันก็ได 
      รอบบินส พี (Robbins. P.) อธิบายวา การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนมีไดหลายวิธี เชน ถาเปน
การสังเกตการสอน จะมีกิจกรรมการประชุมกอน มีการสังเกตและประชุมหลังการสอน ครูเชิญโคชคน
หนึ่ง เรียกวา โคชที่รับเชิญ (Inviting Coach) จะชวยมากํากับกระบวนการโคช กําหนดจุดเนนของการ
สังเกต การเก็บรวบรวมขอมูลระหวางการสังเกต การอภิปรายผลการสังเกตอีกวิธีหนึ่ง อาจเปนการ
แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการเลาถึงวิธีการสอน/ประสบการณ ซึ่งแตกตางจากการใหคําแนะนําที่ครู
มักจะไมคอยชอบ หรือการทําวิจัยในช้ันเรียน  ครูคนหนึ่งตองการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในหองเรียนและใหเพื่อนครูมาสังเกตการสอนและจดบันทึก จากนั้น ก็มาอภิปรายและ
วิเคราะหขอมูลดวยกัน ฯลฯ การโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนเหมาะตอการพัฒนาครูทัง้โรงเรยีน แตจะสําเรจ็
ไดนั้นผูบริหารตองสนับสนุนการโคชแบบเพื่อนชวยเพื่อนนี้จะเปนฐานที่ดีนําไปสูการสรางชุมชนแหงการ
เรียนรู (Professional Learning Communities : PLC) 
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      การโคชทางปญญา (Cognitive Coaching) เปนการชี้แนะที่สงเสริมใหครูเรียนรูที่จะพัฒนา
ตนเองได ซึ่งประกอบไปดวยทักษะและกลยุทธตาง ๆ  รวมถึงการใชเครื่องมือและการพัฒนาดานจิตใจ
และความเชื่อ จนถึงระดับที่สามารถกํากับ วิเคราะหและประเมินตนเองได และจัดการเรียนการสอนใน
หองเรียนที่สงเสริมใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได    
      วิธีการโคช  มีทั้ งวิธีการโคชทางตรง (Direct Coaching) หรือการโคชเพื่อสง เสริม 
(Supportive Coaching) การโคชทางตรงเปนการบอกวา  ควรทําอะไร  เหมาะสําหรับผูรับการโคชที่ยัง
ไมมีประสบการณหรือตองการใหเกิดความสามารถอยางทันที  โดยการอธิบายยุทธวิธีที่สําคัญใหแกผูรับ
การโคชและการเรียนรูดวยการทํางานรวมกัน  รูปแบบนี้เหมาะสําหรับการโคชเพื่อพัฒนาทักษะ  การให
คําตอบ  การสอนงาน  และการชวยแกปญหา  สวนวิธีการโคชเพื่อสงเสริม  เปนการโคชที่ผูโคชเปนผู
อํานวยความสะดวก  ชวยเหลือใหผูรับการโคชคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง สรางความมั่นใจเมื่อ
สามารถคนพบวิธีการแกปญหา  สงเสริมใหเรียนรูจากการทํางานดวยตนเองและชวยใหขอมูลสําคัญใน
การดําเนินการแกปญหาหรือทํางาน 

3.4 กระบวนการโคช 
       การโคชที่มีประสิทธิภาพควรพิจารณาทั้งสภาพแวดลอม บุคลากรที่เปนโคช  ผูรับการโคช  
รวมถึงลักษณะของงาน เพื่อใหบรรลเุปาหมายการโคช ควรกําหนดขั้นตอนทีละขั้นตอนไปจนถึงปลายทาง
ที่ตั้งเปาหมายไว  ขั้นตอนหลัก ๆ  ของการโคชประมวลสรุปจากแนวคิดและขอเสนอของนักวิชาการ ได
ดังตอไปนี ้
       1) การกําหนดพันธกิจในการโคชและประเด็นที่ตองการพัฒนา  ผูโคชจะชวยผูรับการโคช  
คนพบปญหา  ขอขัดของ  หรือควาตองการการพัฒนาตนเอง  โดยผูโคชทําหนาที่รับฟงและตั้งคําถาม  
เพื่อใหผูรับการโคชสามารถตัดสินใจไดอยางชัดเจนถึงจุดที่ตองการพัฒนาหรือตองการความเปลี่ยนแปลง  
เพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ 
       2) การวางแผนทําขอตกลงระหวางผู โคชและผูรับการโคช  โดยกําหนดเปาหมายรวมกัน  
และเปนเปาหมายที่ผูรับการโคชตองการบรรลุผลในอนาคต  โดยทั้งสองฝายตองเคารพขอตกลงนั้น 
  นอกจากเปาหมายหลักแลว  การกําหนดเปาหมายถึงระดับความสามารถจะเปน
ประโยชนตอการนําไปใชเปนแนวทางในกระบวนการโคชไดดี  ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหสมรรถนะ  ที่
ชวยบอกวามีจุดใดที่ตองการพัฒนา  ชวยใหทั้งโคชและผูรับการโคชไดเขาใจและเรยีนรูดวยกัน  โดยอยูใน
บรรยากาศความสัมพันธที่ด ี
       3) การวางแผนการดําเนินงาน  การออกแบบตารางเวลาการโคชชวยใหจัดการโคชภายใน
เวลาที่เหมาะสมโดยพิจารณาเรื่องทักษะที่จะฝก  ลําดับขั้นตอนในการโคช  วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
ฝกประเมินผลการเรียนรูตามแผนงาน 
       4) การดําเนินการโคช  เงื่อนไขสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู  คือการสาธิต  การฝก
ปฏิบัติ  การใหขอมูลปอนกลับ  และการชี้แนะ/สอนแนะจากทฤษฎีไปสูการสาธิตหรือทําใหดู  ดังนั้นการ
ที่โคชเปดพื้นที่ใหไดฝกปฏิบัติ  จากการนําความรูหรือทักษะใหมไปใช  ชวยกอใหเกิดความกาวหนา  และ
ถาโคชดําเนินการในสถานที่ทํางาน  หรือในสถานที่ทํางาน  จะเปนประโยชนตอครูในการนําทักษะและ
ยุทธวิธีที่ไดเรียนรูอยางใหมไปใชสอนในช้ันเรียนได 
       กระบวนการโคชเปนการเรียนรูและรวมพัฒนาระหวางโคชและผูรับการโคชพรอมกันใน
สถานที่ทํางาน  โดยอยูบนฐานความเอื้ออาทรกัน  แตไมผอนผันเมื่อไมเปนไปตามแผน  หนาที่สําคัญของ
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การโคชในข้ันนี้  คือการสรางพื้นที่ปลอดภัย  สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการโคช  ใหผูรับการโคช
เปดใจ  สรางความไววางใจใหเกิดขึ้นระหวางกัน  ผูรับการโคชตองตัดสินใจใหชัดเจนถึงปญหาหรือ
ขอขัดของที่ตองการแกไข โดยเปดกวางพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการรับรูถึงการกระทํา  
พฤติกรรม  เปลี่ยนมุมมอง ความคิดและความรูสึกของตน  รูจกัคุณคาในตนเอง  พรอมที่จะกาวออกจาก
จุดที่คุนชิน  และเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสูเปาหมายที่ตองการ  นอกจากนี้  โคชยังมีบทบาทชวยทาทาย
เพื่อใหมีการพัฒนาเร็วขึ้น  และเมื่อผูรับการโคชตระหนักรู  มีการวางแผนเพื่ออนาคต  ลงมือกระทํา
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  โคชจะเปดพื้นที่ใหลงมือทํา  และฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความกาวหนา 
 

        เทคนิคการโคชมีหลากหลาย  เชน  การเปนแบบอยางการสอนในหองเรียน (Modeling) 
การเปนที่ปรึกษา (Counseling) การเปนกระจกสะทอน (Mirroring) การเลาเรื่อง (Storytelling) การให
ความรู/สอนงาน/ชวยอํานวยความสะดวก (Instructing/Facilitating) ซึ่งควรเปนการโคชจากทฤษฎีไปสู
การสาธิตหรือการทําใหดูเทากับเปนการแบงปนความรูในระหวางการปฏิบัติงาน (Knowledge in 
Action) ซึ่งจะไดเรียนรู ไดเร็วขึ้นเมื่อเรียนจากการทํางาน  การโคชในสถานที่ทํางาน (On-Site 
Coaching) ควบคูไปกับการพัฒนาการดังกลาว  จะเปนประโยชนตอครูในการนําทักษะและยุทธวิธีที่ได
เรียนรูอยางใหมใชจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนไดดีข้ึน 
     การสนทนา (Dialogue) เปนอีกเทคนิคที่มีการนํามาใชในการโคช  ซึ่งเปนการพูดคุยระหวาง
โคชและครูเกี่ยวกับการเรียนรู ดังที่ ศ.นพ.วิจารณ  พานิช ไดอธิบายไววา โคชตองไมเนนการสั่ง  ให
คําแนะนํา  หรือกึ่งสอน  ตองเนนการพูดคุยและตั้งคําถาม  เพื่อใหครูฉุกคิดและเห็นแนวทางไดคําตอบ
ดวยตนเอง  ไมใชโคชทําหนาที่ใหคําตอบ 

    วิธีการทํางานที่ดีที่สุดในการทํางานกับครู  คือ โคชเคารพในความสามารถการตัดสินใจของ
ผูรับการโคช/ครูดวย  ครูไดตัดสินใจดวยตนเองตามความตองการของตนเมื่อไดรับการชี้แนะทางเลือก
และมีโอกาสเรียนรูทักษะใหม ๆ  ของโคชเชนกันสวนวิธีการที่ประสบความสําเร็จนอยที่สุดคือการสั่งใหทํา 

    5) การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เปนกระบวนการใหขอมูลเพื่อสะทอนถึงสิ่งที่
เกิดข้ึนจากการเรียนรู/ปฏิบัติ  ระหวางการดําเนินงาน  เชน  หลังจากสังเกตการณจัดการเรียนการสอน
ของครู  การสะทอนกลับระหวางการดําเนินงาน  ชวยใหมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง 

    ในการสะทอนกลับควรหลีกเลี่ยงการวิจารณที่ตัวบุคคล  แตควรใหคําแนะนําที่เนนการ
กระทํา  การสะทอนกลับที่ประกอบดวยคําชม  มีผลตอจิตใจ  แตตองเปนคําชมที่มาจากความจริงใจดวย 

     การสะทอนคิด (Reflection) เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ  ซึ่งเนนใหผูรับการโคช
สะทอนคิดเรื่องที่ไดเรียนรู  การเรียนรูจากสิ่งที่ทําได รวมถึงการเปลี่ยนเปลี่ยนที่ดีขึ้น  โคชอาจใชวิธีต้ัง
คําถามตอผูไดรับการโคช  เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  และควรอยูในบรรยากาศที่เปนมิตร  สิ่ง
สําคัญของการสะทอนคิดคือ  การตีความ  ซึ้งเปนกระบวนการที่ใชอธิบายความหมายหรือการหา
ความสัมพันธ  เพื่อใหเกิดการเขาใจตนเองและสามารถหาแนวทางในการแกปญหาเหลานั้นไดดวยตนเอง 
กระบวนการสะทอนคิดอาจผนวกกับการชี้แนะ ซึ่งเปนการเสนอแนวทางใหม แนวคิดใหม จะชวยเรง
พัฒนา/รับเอาวิธีการนั้นไปปรับใชไดเร็วข้ึน 

     การใหขอมูลสะทอนกลับหรือในการสะทอนคิด โคชควรสามารถจับอารมณ ความรูสึก  และ
การแสดงออกทั้งทางกายและใจไดอยางเหมาะสม  ตีความหมายและแยกแยะระหวางขอเท็จจริงและ
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ขอคิดเห็นของคูสนทนาหรือผูรับการโคชเพื่อใหการสะทอนคิดหรือขอมูลปอนกลับนั้นเกิดประโยชนมาก
ที่สุด นําไปสูกรเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาที่ตอเนื่องที่มีประสิทธิภาพได 

     การโคชการจัดการเรียนการสอน การถายวีดีโอในหองเรียนระหวางครูผูสอนเปนวิธีหนึ่งที่
เปนประโยชน  บอรีนและคณะ (Boreen J. et al.) อธิบายวา  หลังถายทําวีดีโอเสร็จ  โคชและครูจะ
แยกกันไปดูวีดีโอ  แลวจึงมาอภิปรายสะทอนคิดกันวา  การสอนดังกลาวชวยบรรลุเปาหมายหรือไม
อยางไร  หากปรับ ควรปรับอยางไร  ซึ่งการถายทําวีดีโอ  ทั้งสองฝายตองทําความตกลงกันกอน  
ระยะแรก ๆ ครูไมชอบใหมีการถายวีดีโอ  ใหเลี่ยงไปถายที่ตัวนักเรียนแทน  แตกไ็ดยินการสอนของครูอยู
ดี  โคชตองชวยใหครูกังวล/กลัวกับการถายวีดีโอ จนใหครูเห็นประโยชนและคุนชิน 

 
3.5 คุณสมบัติของผูโคช 
     3.5.1 สิ่งที่ครู/ผูรับการโคชควรรู  

               ในกระบวนการโคช  ครูที่เปนผูรับการโคช (Coachee) ควรตระหนักวาควรเปน
โอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยทํางานรวมกับโคช  เพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองที่จะนําไปสูความสําเร็จ
ของนักเรียน  อีกทั้งครูตองเขาใจวาตนเองมบีทบาทเปนผูรวมงานอยางแข็งขันกับโคช  ไมใชคอยรับฟงแต
คําชี้แนะฝายเดียว ซึ่งอยูบนฐานความสัมพันธแบบพี่เลี้ยง - ครูใหม (Mentor – Novice Relationship) 
            นอกจากนี้  ที่สําคัญคือ  ครูตองรูและกําหนดเวลาอยางเพียงพอที่จะประชุมรวมกบัโคช  
(การสังเกตกอนและหลังการวางแผน) ใชเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาทักษะใหม ๆ และกลวิธีใหม ๆ รวมทั้ง
จะตองรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลจากนักเรียนและประเมินความกาวหนาของตนเองในชวงเวลาของ
การโคชดวย 
             3.5.1  คุณสมบัติของผูโคช 
              กระบวนการโคชหรือหนุนนําอยางตอเนื่อง เปนการสรางความสัมพันธระหวางผูโคช
กับผูรับการโคช  ทํางานรวมกันของทั้งสองฝายที่มีเปาหมายเดียวกัน ดังนั้น คุณสมบัติที่สําคัญที่โคชควรมี
คือ ความตั้งใจจริง  มีความปรารถนาดีตอผูอื่นเปนพื้นฐาน  ยอมรับและใหเกียรติผูอื่น ซื่อตรงเปดเผย  
แสดงออกถึงการยกยองหรือชื่นชมในความสามารถของผูอื่น 
              ทักษะสําคัญที่โคชควรมี จูลี่ บอยด (Julie Boyd) ระบุวา  มีทั้งทักษะที่เปนทักษะ
จําเปนในลักษณะทักษะทั่วไป  (Generic Skills) ไดแก ทักษะการสื่อสาร  ทักษะการเจรจา/ตอรองและ
การตัดสินใจ  ความสามารถในการเลือกใชเพื่อเริ่มการสนทนา ความเปนผูนําและทักษะการสราง
ความสัมพันธ ความรูในดานเนื้อหา  ดานหลักสูตร  ความรูในการจัดการเรียนการสอน  ความตระหนักใน
เรื่องทรัพยากร (การเขาถึงสื่อ และแหลงเรียนรู) รูวิธีโคช  การใชขอมูลเพื่อแสดงผลการพัฒนา  และ
ทักษะความสามารถที่ควรมีในระดับหองเรียนดวย 
            ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ  โคชจะตองมีทักษะการสื่อสารทั้งในฐานะผูพูด
และผูฟงที่ดี  ผานการแสดงออกทั้งภาษาพูดและภาษากาย  อีกทั้งสามารถสรางบรรยากาศหรือพื้นที่
ปลอดภัย (safety Zone) เพื่อใหเกิดการเรียนรู  การสื่อสารดวยความจริงใจ  มีความสามารถในการ
เจรจาตอรอง และตัดสินใจ 
            แตละรูปแบบของการสื่อสารอาศัยทักษะ  การรับฟงอยางลึกซึ้ง (Deep Listening) 
เปนศาสตรและศิลปที่ตองอาศัยความอดทนและสมาธิ  เพราะในขณะที่ฟงก็ตองทําความเขาใจถึงอารมณ  
ความรูสึก  หรือความในใจที่อยูเบื้องหลักการแสดงออก  ตองไมขัดจังหวัด  ไมโตแยง  จดบันทึกเมื่อ
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จําเปน  เพื่อหลีกเลี่ยงการฟงและการตีความอยางผิวเผิน  รวมถึงแสดงความเอาใจใสตอคูสนทนา  เชน  
สบตา  พยักหนา เปนตน  ซึ่งจะทําใหคูสนทนาเห็นถึงความตั้งใจและใสใจที่มอบใหอยางเต็มที่  แสดงให
เห็นถึงการยอมรับ  กอใหเกิดบรรยากาศที่ดีและการสนทนาที่มีประสทิธิภาพ 

  3.5.3 ทักษะและความรูที่มีลักษณะเฉพาะเพิ่มเติมคือ 
            ความรูเกี่ยวกับเนื้อหา(Content Knowledge) โคชตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาอยางลึกซึ้ง  ระดับความกระจางและความชํานาญในเนื้อหาเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับโคชดานเนื้อหา
สาระ  แมจะเชี่ยวชาญดานเนื้อหา  โคชก็ไมควรบอกใหครูทํา  แตชวยเปนแหลงทรัพยากรใหครูและชวย
เปนสื่อกลางที่ใหครูไดสะทอน 
           ความรูดานหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน (Curriculum & Pedagogical 
Knowledge)โคชควรมีความรูและคุนเคยกับหลักสูตร  และเขาใจวิธีที่เด็กเรียน  มีความรูเกี่ยวกับสื่อ  
เอกสาร  แหลงขอมูลตาง ๆ  ที่มาใชสนับสนุนการพัฒนาครูดานเนื้อหาและเขาใจวิธีการจัดการเรียนการ
สอน 
           นอกจากนี้  โคชที่ดีควรมีทักษะและความสามารถในระดับหองเรียนดวย เชน การสังเกต
หองเรียนและสามารถใหขอมูลปอนกลับทั้งดานการเขียนหรือดวยวาจา  การชวยวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนและเพิ่มขยายการเรยีนรูทักษะเฉพาะ การพัฒนาความเปนผูนําแกครูเพื่อชวยสนับสนุนการ
ทํางานและการเรียนรูของเพือ่นครู  การสาธิตวิธีการจัดการเรียนการสอน  (ถาไดพูดคุยกันแลว)  และการ
ชวยแปลงการเรียนรูใหม ๆ สูหองเรียน เปนตน 
       เบอรกินส เจ และ ริชทชี เอส (Burkins. J & Ritchie. S) ไดอธิบายถึงความเชี่ยวชาญของ
โคชวามี 3 ระดับดวยกัน คือ 
  ระดับที่ 1 เปนระดับของครูที่เกี่ยวของกับนักเรียน (Teacher Relates to Student) 
ความชํานาญของโคชระดับนี้ เปนระดับที่การสอนนักเรียน  โคชตองรูทั้งสาระและวิธีการจัดการเรียนการ
สอน  แมโคชจะไมสอนนักเรียนโดยตรง แตโคชตองสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมที่จะชวยสนับสนุน
ครูที่จะจัดการเรียนการสอนนักเรียนไดด ี
  ระดับที่  2 เปนระดับของโคชที่ เกี่ ยวของกับครู  (Coach Relates to Teacher) 
นอกเหนือจากความสามารถและความชํานาญระดับที่ 1 แลว โคชจะตองรูและเขาใจสาระเกี่ยวกับการ
โคชผูใหญ (ซึ่งคือครู) สาระที่ตองรู อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา   การศึกษาของผูใหญ  วิถีการ
เรียน  ชุมชนวิชาชีพแหงการเรียนรู  การสรางความสัมพันธ ฯลฯ 
  ระดับที่ 3 เปนระดับโคชสัมพันธกับโคช (Coach Relates to Coach) ความชํานาญ
ระดับนี้  โคชจะสามารถสนับสนุนหรือไดรับการสนับสนุนจากโคชคนอื่น ความชํานาญการคลายคลึงกับ
ระดับที่สอง ที่ตองมีการสนทนา  การตั้งคําถาม  รูการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา ฯลฯ สิ่งที่แตกตาง
จากระดับสองคือจะตองเขาใจความสัมพันธเชิงประวัติศาสตรเปนกลุม ๆ ได กลาวคือเขาใจบริบทตาง ๆ 
ผานประสบการณเปนครูมากอน 
       โคชที่ชํานาญการจะตองเขาใจทั้งสามระดับและสังเคราะหเพื่อดําเนินการในแตละระดับได
อยางถูกตอง 

      เบอรกินส เจ และริซทซี เอส ใหความเห็นที่นาสนใจวา โคชมีโอกาสในการพัฒนาทาง
วิชาการคอนขางจํากัด ดังนั้น โคชควรตองการโอกาสพัฒนาตนเอง หรือรวมกันพัฒนา วิธีหนึ่งคือ การ
สรางชุมชนวิชาชีพแหงการเรียนรู (Professional Learning Communities : PLC) การสรางชุมชน
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วิชาชีพแหงการเรียนรู ซึ่งไมใชแคการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการงาย ๆ แตเปนการเรียนรูระหวางโคช
ดวยกันจากสนทนาและตั้งคําถามหรือสอบถามกัน 

3.6 การนิเทศแบบโคช (Coaching) 
       การนิเทศแบบโคช เปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญในการชวยเหลือใหการจัดการ
เรียนรูเปนไปอยางมีคุณภาพ  ผูมีบทบาทสําคัญ คือ ศึกษานิเทศก  รวมทั้งเครือขายการนิเทศที่เขามามี
สวนรวมในการนิเทศการสอน การดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหแกครูและผูบริหาร
สถานศึกษา  ใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ตลอดจนสามารถเสริมสราง
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  การนําเทคนิคการนิเทศแบบโคช 
(Coaching) มาใชในการนิเทศการสอน จึงเปนวิธีการหนึ่งที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นได 
      การนิเทศแบบโคช (Coaching) เปนวิธีการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของครู  โดยเนนไปที่
การทํางานใหไดตามเปาหมายของงาน  หรือการชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูหรือไดรบัการ
อบรมมา ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ การโคชมีลักษณะเปนกระบวนการ  มีเปาหมายที่
ตองการไปใหถึง 3 ประการ คือ การแกปญหาในการทาํงาน  การพัฒนาความรู  ทักษะหรือความสามารถ
ในการทํางาน และการประยุกตใชทักษะหรือความรูในการทํางาน  ที่ตั้งอยูบนหลักการของการเรียนรู
รวมกัน (Co-Construction) โดยยึดหลักวาไมมีใครรูมากกวาใคร จึงตองเรียนไปพรอมกัน  เพื่อใหคนพบ
วิธีแกไขปญหาดวยตนเอง(สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2533 : 2-7)  
 3.6.1 การโคชเพื่อการรูหนังสือและการอาน (Literacy Coaching or Reading Coaching)  
               คําวา Literacy Coaching หมายถึง การโคชเพื่อชวยใหมีความรู มีความสามารถใน
ดานใดดานหนึ่ง เชน การโคชเพื่อพัฒนาทักษะการอาน (Reading Coaching) การโคชเพื่อชวยครูพัฒนา
ทักษะการอานแกนักเรียน  ผูทําหนาที่โคชอาจทําหนาที่สอนครูเกี่ยวกับยุทธวิธีการอาน การใชแผนภูมิ 
แผนภาพ หรือกิจกรรมการสอนที่ชวยใหนักเรียนเขาใจบทอานมากขึ้น ถาผูทําหนาที่โคชเพื่อพัฒนาการรู
หนังสือ อาจจะมีความรับผิดชอบ โดยการชวยนักเรียนพัฒนาทักษะการเขียน และทักษะการอานในทุก
วิชา  บทบาทของโคชเพื่อพัฒนาการรูหนังสือกับโคชเพื่อพัฒนาการอานคอนขางชัดเจนทั้งตัวครู บทบาท
และหนาที่ เชน ในยุคศตวรรษที่ 21 Literacy Coaching คือโคชที่มทําหนาที่ชวยพัฒนาความรูจะตองมี
ทั้งความรู ความสามารถดานการอาน ลากรอานออกเขียนไดดวยวิธีตาง ๆ เปนตน (วัชรา เลาเรียนดี, 
2556 : 111-112) 
                 นอกจากนี้ การโคชเพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานออกเขียนได หรือการรู
หนังสือ ดําเนินการดังนี้ 

1) การแลกเปลี่ยนขอมูล (Sharing Information)  ระหวางโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
2) การเตรียมความพรอม สําหรับการโคช คือ ผูทําหนาที่โคช ครูผูรับการโคช 

จุดประสงคสําคัญจากการโคช ก็คือ ผลการเรียนรูดานการอานของนักเรียนทาจากการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ (Expert Teacher) ของครูที่ไดรับการโคช การโคชจึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา ความ
เชี่ยวชาญดานการสอน โดยมีแนวคิดเชิงระบบงาย ๆ ดังนี ้

         Literacy Coaching     Expert  Teacher     Student Achievement 
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 3) การเลือกโคชที่เหมาะสม โคชตองมีความรูความสามารถสูง โดยเฉพาะถาจะตอง
พัฒนาทักษะดานใดดานหนึ่ง วิธีการใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะ เชน โคชที่จะทําการโคช เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
การสอนอานใหเปนผูเชี่ยวชาญการอานใหแกครูจะตองมีความเชี่ยวชาญดานการอานจริงและเปนที่
ยอมรับ 

 4) พัฒนาความรูสึกเปนเจาของ การพัฒนาในวิชาชีพระหวางผูเขารวมโครงการ  ถาผูมี
สวนรวมมีความเต็มใจ  ตั้งใจ กระตือรือรน ในการเริ่มตนในการพัฒนาอยางจริงจัง เปนการเริ่มตนบน
รากฐานที่ดีในการพัฒนาตอไป 

 5) กําหนดความรับผิดชอบและความสัมพันธตอกันที่ชัดเจน เพราะเมื่อใดที่ผูบริหาร 
ครู และโคชทํางานรวมกัน ผลการเรียนของนักเรียนตองมีการพัฒนาข้ึน 

  6) โคชตองติดตอประชาสัมพันธกับโรงเรยีนตลอดเวลา  การพบปะพูดคุยกันระหวางผู
ที่เกี่ยวของ ทุกสัปดาห หรือ สองสัปดาหตอครั้งอยางตอเนื่อง 

  7) โคชตองรูวาแหลงความรูมีอะไรบาง และเขาถึงไดอยางไร เชน เวปไซดตาง ๆ ศูนย
สื่อตาง ๆ ที่โรงเรียนจะเขาถึงได 

  8) การพูดภาษาเดียวกัน ผูมีสวนรวมทุกคนตองพูดอธิบายในเรื่องเดียวกันไดเขาใจ 
  9) การประเมินความกาวหนา การติดตามดูแลชวยเหลือความกาวหนาของครูในการ

ใชหลักสูตรการสงเสริมการอาน หรือยุทธวิธีสอนจะตองมีการเก็บบันทึกขอมูล ครูผูสอนและโคชก็ตอง
ไดรับการฝกอบรมและมีการประเมินความกาวหนา 

     10) มีการวางแผนเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง 
3.6.2 การโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ (Student Centered Coaching) 

    แนวคิด 
    การโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ (Student Centered Coaching) เปนอีกแนวคิด
หนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  เพื่อใหความสําคัญกับนักเรียนและยึดนักเรียนเปน
สําคัญกอนเปนอันดบัแรก  ถึงแมวาเปาหมายสุดหลักสําคัญในการนิเทศปจจุบันหรือการโคชทุกรูปแบบ
จะเนนพัฒนาการของการเรียนรูของนักเรียนก็ตาม  การโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญเปนแนวคิดและงาน
ของ Dane Serrney (2011 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี, 2556 : 323) จุดเดนและลักษณะสําคัญของการ
โคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  คือ การดําเนินการโคชที่โรงเรียน  โดยความรวมมือของโคชผูบริหาร และ
ครู เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนเปนสําคัญ  เปนโคชที่มีวัตถุประสงค คือ ผลการเรียนรูของ
นักเรียนมากกวาการมุงปรับปรุงการปฏิบัติของครู  การโคช แนวทางการโคช  มุงสูพัฒนาการของผลการ
เรียนรูของนักเรียนที่เกิดขึ้น ซึ่งตองวัดไดและประเมินไดชัดเจน 
  สาระสําคัญของการโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 

1) การโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  กําหนดเปาหมายเฉพาะ คือ พัฒนานักเรียน  เปน
การรวมมือกันของโคช ผูบริหาร  และครูผูสอน 

2) ผูบริหารมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน  
ซึ่งตองมีการรวมมืออยางจริงจังในการโคชและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3) เปนการวัดและประเมินผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอันเนื่องมาจากการ
โคช 
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 4) การพัฒนาวิชาชีพดวยการโคชภายในโณงเรียนมีหลายรูปแบบ  หลายวิธีการปฏิบัติที่
ใชแพรหลายตอเนื่อง  และประสบผลสําเร็จ  แตการโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญจะชวยยืนยันไดวาการ
โคชเปนการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่องของครูและบุคลากรในโรงเรียน  สงผลถึงพัฒนาการของผลการ
เรียนรูของนักเรียนจริง 

 5) การโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  มีลักษณะและการปฏิบัติที่ชัดเจนของการโคชใน
โรงเรียน  โดยบุคลากรในโรงเรียน  เนื่องจากผูบริหารตองใหความสําคัญและใหความรวมมือเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยตรง 

บทบาทของผูบริหารในการโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
1) ทําความเขาใจหลักการ  แนวคิด แนวปฏิบัติ ของการโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  

พรอมกับโคชหรือผูทําหนาทีโ่คช  เพราะผูบริหารเปนบคุคลที่จะสรางความรวมมือใหเกิดข้ึนกับคณะครใูน
โรงเรียน  ไมใชโคช 

2) ผูบริหารตองสรางวัฒนธรรมของการเรียนรูรวมกันใหเกิดขึ้นในโรงเรียน  บุคลากรทุก
คนในโรงเรียนหรือครูทุกคน  และผูบริหาร เปนนักเรียนที่ตองเรียนรูตลอดเวลา  เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของนักเรียน 

3) ผูบริหารตองมีสวนรวมในการโคชทุกขั้นตอนของการโคช  คําถาม และการอภิปราย
รวมกันระหวางผูบริหาร  โคช และครู  คือ เราตองการใหนักเรียนของเราเรียนรูและพัฒนาเรื่องใด  เรา
จะรูไดอยางไรวานักเรียนของเราเกิดการเรียนรูและพัฒนาการตามเปาหมาย  เราจะชวยนักเรียนที่มี
ปญหาในการเรียนดวยวิธีใหม ๆ  อยางไร  การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนและจุดเนน  การโคชจากการ
ปรับปรุงพัฒนาครูใหไดตามมาตรฐานและการจัดการเรียนรู  ใหเปนการปรับปรุงพัฒนานักเรียนเปน
สําคัญเปนเรื่องใหม  โคชทําหนาที่โคชโดยลําพังไมได  โรงเรียนตองมีผูนําเคียงขางรวมมือตลอดเวลาจึง
จะทําใหการพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนเพื่อนักเรียนโดยโรงเรียนประสบผลสําเร็จ 

ขั้นตอนการโคชที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
1) รวมกันระบุจุดประสงคการเรียนรู  หรือวิเคราะหขอมูลการเรียนรูของนักเรียนที่

สัมพันธกับมาตรฐานการเรียนรู 
2) วัดและประเมินผลนักเรียนกอนเรียน  โดยเปรียบเทียบกับจุดประสงคการเรียนรู 
3) จัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของนักเรียน 
4) วัดและประเมินผลหลังเรียน  เพื่อตรวจสอบตัดสินวานักเรียนเกิดการเรียนรูตาม

จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดหรือไม 
 
 

4. การยกระดับคุณภาพของผูเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
 4.1 แนวทางการยกระดับคุณภาพของผูเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ     
(NT/O-NET) 

     ในปจจุบันนี้ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ถือเปนการทดสอบทางการศึกษาที่เปน 
ที่ยอมรับจากทุกงานที่เกี่ยวของ เนื่องจากเปนการทดสอบในการใชขอสอบที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
เดียวกันทั้งประเทศ ทําใหผลที่ไดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการ
สะทอนถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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สถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน รวมทั้งนักเรียนที่เขาสอบอีกดวย ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีแนวนโยบายในการยกระดับคุณภาพของผูเรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ  (NT/O-NET) ข้ึน โดยมีแนวทางในการยกระดับคุณภาพผูเรียน ดังตอไปนี ้

 1) การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) และการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

สถานศึกษาทุกแหงที่มีนักเรียนเขารวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตองทําการ
วิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปการศึกษาที่ผานมา เพื่อศึกษาสภาพ
ปญหาที่แทจริงของหนวยงานตนเอง และทําการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และนําไปสูการจัดทําแผน 
การยกระดับคุณภาพผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ที่สอดคลองกับ 
สภาพปญหาและบริบทของสถานศึกษา  

2) การสื่อสารสรางความเขาใจเกี่ยวกับการทดสอบ NT/O-NET แกผูที่มีสวน
เกี่ยวของ 

สถานคึกษาทุกแหงควรชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับการทดสอบ NT/O-NET ใหแกผูที่ม ี
สวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และนักเรียนไดรับทราบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูชี้แจงทําความเขาใจเปนเบือ้งตนใหแกบุคลากรภายในสถานศึกษาทุก
ทาน เพื่อเปนการสรางความรับผิดชอบรวมกัน (Accountability) ของบุคลากรภายในสถานศึกษา โดย
ประเด็นในการชี้แจงสื่อสารทําความเขาใจ ควรประกอบดวย 

 แผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) และคุณลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบ  
(Test specification) 

 รูปแบบขอสอบ กระดาษคําตอบ และวิธีการตรวจใหคะแนนของขอสอบประเภทตาง 
ๆ ในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
 3) การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนที่สอดรับกับการ
ทดสอบ NT/O-NET 

สถานศึกษาทุกแหงจําเปนตองจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหสอดรับกับ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรซึ่งเปนเปาหมายปลายทาง 
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนตัวเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานในระดับสถานศึกษากับการ
ดําเนินงานในระดับชาติ โดยมุงเนนใหสถานศึกษาดําเนินการใน 2 สวน ดังนี้ 

 การจัดการเรียนการสอนอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด (Standard based Learning) 
 การวัดและประเมินผลอิงมาตรฐานและตัวชี้วัด (Standard based Evaluation) 

 4) การจัดทําระบบสงเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู เรียนในการสอบ        
NT/O-NET 

ระบบสงเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู เรียนในการสอบ NT/O-NET ระดับ
สถานศึกษาถือเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการยกระดับคุณภาพผูเรียน ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดพัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุนการยกระดับใหทั้งในดานการจัดการเรียนรู 
(Learning) และการวัดและประเมินผลการเรียนรู (Evaluation) ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร (ICT) อันทันสมัย เพื่อใหสถานศึกษาสามารถการยกระดับคุณภาพผูเรียนในการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้
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 การจัดทําระบบสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
 การจัดทําระบบสงเสริมสนับสนุนการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
5) การนิเทศ กํากับติดตามการยกระดับคุณภาพผูเรียนของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
การนิเทศ กํากับ ติดตามการยกระดับคุณภาพผูเรียนในแตละสถานศึกษาจากบุคลากรทัง้ใน

และนอกสถานศึกษา จะทําใหการดําเนินงานของสถานศึกษาสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ภายในสถานศึกษาเกิดความตระหนักและมีการตื่นตัวอยูเสมอ ถือวามีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะทําให 
การยกระดับคุณภาพของผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ สามารถบรรลุตามเปาหมายที่ตั้ง
ไว ซึ่งแนวทางการดําเนินจะดําเนินใน 2 สวน คือ 

 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยกระดับของสถานศึกษาตาง ๆ 
การนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลในช้ัน 
  

 4.2 การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) และการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 ในแตละปการศึกษาสถานศึกษาสวนใหญที่เขารวมทําการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(NT/O-NET) จะไดแบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ซึ่งประกอบไปดวยแบบรายงาน
ผลของนักเรียนเปนรายบุคคล และแบบรายงานผลของสถานศึกษา ซึ่งแบบรายงานตาง ๆ จะมีขอมูล
สารสนเทศที่สําคัญมากมาย แตในความเปนจริงบุคลากรสวนใหญมักใหความสนใจอยูกับขอคําถามเพียง  
3 ขอคําถาม คือ 

1. “ผลการทดสอบของเราสูงกวาระดับประเทศกี่วิชา ?” 
2. “ผลการทดสอบของเราสูงกวาปที่ผานมาหรือไม ?” และ 
3. “ผลการทดสอบของเราอยูที่เทาไรของเขตฯ ?” 
ในความเปนจริงแลวแบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติใหขอมูล

สารสนเทศมากกวาคําตอบของขอคําถามขางตน ซึ่งสารสนเทศที่ไดจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติสามารถนําไปสูการวิเคราะหหาจุดออนหรือปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
ในแตละกลุมสาระการเรียนรู การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและกําหนดแนวทางการแกไขปญหา  
รวมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือแผนยกระดับคุณภาพผูเรียนในแตละปการศึกษา ซึ่งจะถือ
วา เปนการยกระดับคุณภาพผูเรียนจากสภาพปญหาที่แทจริง ดังนั้นแผนการยกระดับคุณภาพผูเรียนใน
แตละปการศึกษาไมจําเปนจะตองเหมือนกัน ควรแตกตางกันตามสภาพปญหาและบริบทของสถานศึกษา
ในแตละป 

การวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เปนขั้นตอนแรกที่สถานศึกษาทุกแหง
ตองดําเนินการหลังจากที่มีการประกาศผลการทดสอบ เพื่อนําไปสูการวิเคราะหหาจุดออนหรือปญหา
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรู การวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหาและกําหนดแนวทางการแกไขปญหา รวมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือแผน
ยกระดับคุณภาพผูเรียนในแตละปการศึกษา แตกอนที่จะทําการวิเคราะหผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) สถานศึกษาตองทําความรูจักเกี่ยวกับแบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติทุกฉบับเสียกอน กอนที่จะทําการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแบบรายงานดังกลาว โดยมี
รายละเอียดของแบบรายงาน ดังตอไปนี้ 
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4.2.1 การศึกษาแบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 
 1) แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ(National Test: 
NT) 

แบบรายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test: 
NT) ระดับสถานศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ ดังนี ้

ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการสอบของโรงเรียน (School 01) 
ฉบับที่ 2 แบบรายงานคาสถิติพื้นฐานผลการทดสอบของโรงเรียน (School 02) 
ฉบับที่ 3 แบบรายงานผลการทดสอบนักเรียนจําแนกรายบุคคลในแตละดาน(School 03) 

ฉบับที่ 4 แบบรายงานผลการทดสอบนักเรียนจําแนกรายบุคคลในแตละตัวชี้วัด (School 04) 

ฉบับที่ 5 แบบรายงานจํานวนนักเรียนที่ตอบขอสอบถูกรายขอ (School 05) 
ฉบับที่ 6 แบบรายงานจํานวนนักเรียนจําแนกชวงคะแนนของผลการทดสอบ(School 06) 

ฉบับที่ 7 แบบรายงานผลการเรียงลําดับตามคะแนนคาเฉลี่ยนักเรียน (School 07) 
ฉบับที่ 8 แบบรายงานผลการทดสอบของโรงเรียนยอยหลัง 3 ป (School 08) 
ฉบับที่ 9 แบบรายงานคาสถิติพื้นฐานผลการทดสอบจําแนกนักเรียนรายคน (School 09) 

2) แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ

สถานศึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ฉบับ ดังนี ้
ฉบับที่ 1 ผลการทดสอบรายบุคคลสําหรับโรงเรียน 
ฉบับที่ 2 คาสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรูสําหรับโรงเรียน 
ฉบับที่ 3 รอยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแตละขอสําหรับโรงเรียน 
ฉบับที่ 4 ชวงคะแนนของผูเขาสอบ สําหรับโรงเรียน 
ฉบับที่ 5 คาสถิติแยกตามสาระสําหรับโรงเรียน 
ฉบับที่ 6 คาสถิติแยกตามรายวิชาสําหรับโรงเรียน 
ดังนั้น แบบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติแตละฉบับ จะใหสารสนเทศ 

ที่แตกตางกัน ซึ่งสถานศึกษาควรทําการวิเคราะหหาสารสนเทศของแบบรายงานแตละฉบับ 
4.2.2 การวิเคราะหหากลุมสาระการเรียนรู/มาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูที่ปรับปรุง

เรงดวน 
หลักในการวิเคราะหหากลุมสาระการเรียนรู/มาตรฐานการเรียนรู และสาระการ

เรียนรูที่ปรับปรุงเรงดวน ใหสถานศึกษาพิจารณาเปรียบเทียบผลการทดสอบในภาพรวมของสถานศึกษา
กับเกณฑการตัดสิน (cut score)ที่ผูพิจารณากําหนดขึ้น ซึ่งเกณฑในการพิจารณามี 2 ประเภท คือ 

 1)  เกณฑการตัดสิ นแบบอิ งกลุ ม  (Norm referenced cut score)  เป นการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบในภาพรวมของสถานศึกษากับผลการทดสอบของหนวยงานตาง ๆ ที่ทําการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในปการเดียวกัน เชน คะแนนเฉลี่ยของประเทศ คะแนนเฉลี่ยของตน
สังกัดคะแนนเฉลี่ยของจังหวัด หรือคะแนนเฉลี่ยของกลุมของสถานศึกษาที่มีขนาดเดียวกับสถานศึกษา 
เปนตน 

 2) เกณฑการตัดสินแบบอิงเกณฑ (criteria referenced cut score) เปนการ
เปรียบเทียบผลการทดสอบในภาพรวมของสถานศึกษากับคาคะแนนคงที่ที่เกณฑในตัดสิน (Cut score) 
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ที่สถานศึกษาเปนผูกําหนด ซึ่งเกณฑในการตัดสินนี้จะตองอยูบนฐานของผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติในปการศึกษาที่ผาน ๆ  มาของสถานศึกษา และศักยภาพของสถานศึกษาอีกดวย ซึ่งเกณฑใน
การตัดสินสามารถกําหนดได ดังตอไปนี้ 

กรณีที ่1 คะแนนของมาตรฐานและสาระการเรียนรูในแตละปไมทิศทางที่ชัดเจน ใหใชคะแนน
เฉลี่ยรวมของทุกป เปนเกณฑการตัดสิน 

กรณีที่ 2 คะแนนของมาตรฐานและสาระการเรียนรูในแตละปลดลงอยางตอเนื่อง ใหใชคะแนน
เฉลี่ยรวมของทุกป เปนเกณฑการตัดสิน 

กรณีที่ 3 คะแนนของมาตรฐานและสาระการเรียนรูในแตละปเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ใหใช
คะแนนเฉลี่ยปปจจุบันรวมกับระยะหางของคะแนนปปจจุบันกับคะแนนปที่ผานมา เปนเกณฑการตัดสิน 

สถานศึกษาสามารถเลือกใชเกณฑการตัดสินในการพิจารณากลุมสาระการเรียนรู/มาตรฐาน 
การเรียนรู และสาระการเรียนรูที่ปรับปรุงเรงดวน ไดตามความเหมาะสมโดยใหยึดบริบทของสถานศึกษา
เปนสําคัญ 
 4.2.3 การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา (มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่ปรับปรุง
เรงดวน) 

การวิเคราะหสาเหตุปญหาของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (มาตรฐานการเรียนรู 
และสาระการเรียนรูที่ปรับปรุงเรงดวน) ในแตละกลุมสาระการเรียนรูนั้น สถานศึกษาสามารถพิจารณา
จากการวิเคราะหมาตรฐานหรือสาระการเรียนรูที่ตองปรับปรุงเรงดวนยอนหลัง 3–5 ป ซึ่งสาเหตุสวน
ใหญจะมาจากคุณภาพของผูเรียน หรือการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ซึ่งผลการวิเคราะหสาเหตุ
ของปญหาจากผลพิจารณาดังกลาว พอสามารถสรุปสาเหตุของปญหาไดดังตอไปนี้ 

กรณีที่ 1 มาตรฐานหรือสาระการเรียนรูใดที่ตองปรับปรุงเรงดวนไมตอเน่ืองตลอด 3–5 ป  
แสดงวา สาเหตุของปญหานามาจากคุณภาพของผูเรียนในแตละปการศึกษา 

กรณีที่ 2 มาตรฐานหรือสาระการเรียนรูใดที่ตองปรับปรุงเรงดวนตอเน่ืองตลอด 3–5 ป  
แสดงวา สาเหตุของปญหานามาจากการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
 4.2.4 การกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนของ
สถานศึกษา 

การกําหนดแนวทางการแกไขปญหาและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนจากผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ในปการศึกษาที่ผานมาของสถานศึกษา ควรมีหลักการในการ
ดําเนินการ ดังตอไปนี ้

1) แนวทางการแกไขปญหาจะตองพิจารณาใหสอดคลองกับจากสภาพปญหาตามความเปนจรงิ 
และสาเหตุของปญหาที่แทจริง รวมทั้งสภาพบริบทของสถานศึกษาในปจจุบัน 

2) แนวทางการแกไขในแตละประเด็นปญหา สถานศึกษาควรกําหนดปญหาอยางหลากหลาย 
เพื่อใหสถานศึกษามีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนแนวทางการแกไขปญหา ในกรณีที่แนวทางการแกไข
ปญหาไมสามารถแกไขปญหาไดอยางชัดเจน 

3) ควรมีการสะทอนหรือทบทวนการปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR) อยางเปนระยะ 
เพื่อเปนการกํากับติดตาม ตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานและผลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรียน หลังจากที่ไดลงมือแกไขปญหา ซึ่งบางครั้งอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางการแกไข
ปญหาดวย 
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4) แนวทางการแกไขปญหาของแตละกลุมสาระการเรียนรู ถาแนวทางการแกไขปญหาใดที่มี
รูปแบบเหมือนกันทุกกลุมสาระการเรียนรูหรือเกือบทุกกลุมสาระการเรียนรู สถานศึกษาสามารถนํามา
กําหนดเปนกิจกรรมหลักในแผนการยกระดับคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาไดเลย สวนแนวทางการ 
แกไขปญหาใดที่ไมเหมือนกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น ๆ  ก็ใหสถานศึกษาดําเนินการในลักษณะการทําวิจัย 
ในช้ันเรียน หรือวิจัยของสถานศึกษาไดเลย 
  
5. แนวคิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) 
 

5.1 ความหมายของ PLC  
      วิ จ า ร ณ  พ า นิ ช  (2556) ใ ห ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง  PLC (Professional Learning 

Community)  ของครูไววา PLC ของครู คือการรวมตัวกันจัดการความรูของครู คือเปน KM ครูนั่นเอง 
เปนกลไกชวยสนับสนุนใหครูสรางความรูขึ้นใชทําหนาที่ครู และนําความรูไปใชทําหนาที่ครู เพื่อใหศิษย
เกิดการเรียนรูชนิด “รูจริง” (mastery)  โดยในทาง KM การรวมตัวกันจัดการความรูของคนที่ทํางาน
เดียวกันหรือคลายๆ กัน เรียกวา CoP (Community of Practice) เรียกในชื่อไทยวา ชุมชนแนว
ปฏิบัติ ชุมชนแนวปฏิบัติของครู ก็คือ PLC ครูนั่นเอง การจัดการ PLC ครูจึงใชหลักการและวิธีการของ 
CoP 

     ทีมงาน coaching and mentoring (2555) ใหความหมายของ PLC วาคือ ชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการ
ศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ 
       จากขางตนสรุปไดวา Professional Learning Community ของครู หรือ PLC ของครูคือ 
การที่ครู อาจารย ผูบริหาร ผูปกครอง รวมไปถึงผูมีสวนไดสวนเสีย(stakeholder)ทั้งหมด ไดรวมตัวกัน
ระดมความคิด ประสานงานรวมมือกัน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดศักยภาพมากที่สุด 

5.2 จุดประสงคของ Professional Learning Community (PLC ) 
1) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู(show and share)ใหเกิดประสทิธิภาพ 
2) เพื่อใหเกิดการรวมมือกันของทุกๆฝายดานการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให

เกิดศักยภาพสูงสุดแกผูเรียน 
3) เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher professional) ดวยการพัฒนาผูเรียน 

5.3 ขั้นตอนของ Professional Learning Community (PLC ) มีดังตอไปนี้ 
1) กลุมครูที่จะทําProfessional Learning Community (PLC ) โดยอาจรวมกลุมกัน

คือ ครูที่สอนวิชาเดียวกัน หรือครูที่อยูในกลุมสาระเดียวกัน เชนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือ อยูในระดบั
เดียวกัน หรือชวงชั้นเดียวกันเปนตน นอกจากนี้ยังแบงกลุมตามลักษณะงานเชนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
หรืองานอื่นๆเปนตน รวมไปถึงการรวมกลุมในเครือขายตางโรงเรียนดวย 

2) กลุมครู Professional Learning Community (PLC ) กําหนดปญหา พยายามหา
ปญหาที่สําคัญที่สุดที่ตองแกไขอยางเรงดวน ควรชวยกันคนหาปญหา และไมผลักภาระปญหาออกจากตวั 
จะทําใหไมไดปญหาที่แทจริง 

3) กลุมครู Professional Learning Community (PLC ) หาสาเหตุและแนวทางแกไข 
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4) กลุมครู Professional Learning Community (PLC ) กําหนดเปน Project based 
learning (PBL)สําหรับหัวขอนั้นๆ โดยกําหนดวาจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไรและอยางไรใหชัดเจน 

5) กลุมครู Professional Learning Community (PLC ) นําสิ่งที่เปน Project based 
learning (PBL) มาปรับปรุง แลกเปลี่ยนเรียนรูกับทีมงาน ปรับใชและทําเปน นวัตกรรมเพื่อเผยแพร
ตอไป 

5.4 เครื่องมือชวยสําหรับ Professional Learning Community (PLC) 
1) ทักษะการฟง ใชการฟงแบบลุมลึก(deep listening) ฟงแบบไมตัดสินใจกอน 
2) เรื่องเลาเราพลัง โดยเลาเรื่องที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี(Best practice) ของการเรียนการ

สอนหรือการทํางานนั้นๆ 
3) การวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
4) Before Action Review ( BAR) การตั้งความหวังวาจะไดเรียนรูอะไร ไดแกไขปญหา

อะไร และ After Action Review (AAR) คือเมื่อตั้งความหลังเอาไวหลังแกไขปญหาแลวไดตามหวัง
หรือไมอะไรเปนปญหา มีแนวทางแกไขตอไปอยางไรในอนาคต 

5) ระดับการพัฒนาระดับของนักเรียน วานักเรียนพัฒนาไปอยางไร 
6) ICT โดยอาจใชเปนนวัตกรรมหรือใชเผยแพรหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิก  

กลาวโดยสรุป ชุมชนแหงการเรียนรู(Professional Learning Community, PLC)  ไมใชวิธี
สอนแตเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหกลุมวิชาชีพครูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในการ
แกไขปญหาของนักเรียน การมีกลุม Professional Learning Community (PLC) จะชวยใหครูไมโดด
เดี่ยว มีการพัฒนาการเรียนการสอน ไดชวยแกไขและแนะนําการแกปญหาของกลุมครู หรือผูที่สนใจใน
หัวขอปญหาเดียวกัน จะสงผลตอการแกไขใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง อยางเต็มตามศักยภาพ
ของตนเอง และไดพัฒนาตนเองตามวิชาชีพอีกดวย  

 
5. 5   การนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) และการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มาประยุกตใชในการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 

สถานศึกษาสามารถนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) และการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มาประยุกตใชในการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา โดยมีบทบาทหนาที่เปนเพียงเครื่องมือในการดําเนินการยกระดับ
คุณภาพของผูเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติได แตไมใชวิธีการหลักในการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน ซึ่งวิธีการหลักในการยกระดับคุณภาพผูเรียนก็คือ แนวทางการแกปญหาที่สถานศึกษากําหนดขึ้น
นั่นเอง ซึ่งสถานศึกษาที่ตองการนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) มาประยุกตใชในการยกระดับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา บุคลากร
ภายในสถานศึกษาจะตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี ้
 1) Vision หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคนตองมีวิสัยทัศนตรงกัน มองปญหา
เกี่ยวกับคุณภาพของผูเรียนเปนปญหาของตนเอง และคิดวาการแกไขปญหาเกี่ยวกับคุณภาพผูเรียน 
เปนหนาที่ของตนเองดวย 
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 2) Open mind & Care & Share 
Open mind หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษาที่รับผิดชอบในระดับชั้นที่มีการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ตองเปดใจรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของครู
ภายในสถานศึกษาในระหวางที่แลกเปลี่ยนเรียนรู 

Care หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษาควรแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 
แบบกัลยาณมิตร โดยคํานึงถึงความรูสึกของบุคลากรภายในสถานศึกษาที่รับผิดชอบในระดับชั้นที่ม ี
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) 

Share หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความรูความเขาใจในประเด็นหรือขั้นตอน
ใดเปนอยางดี ควรเปนผูที่มีความรอบรูเรื่องอยางแทจริงและสามารถถายทอดความรูดังกลาวไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน อยางเต็มใจ 
 3) Leadership หมายถึง บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษาจะตองมีภาวะผูนําและผู
ตามที่ดี ซึ่งบางครั้งในบางประเด็นหรอืบางขั้นตอน ครูผูสอนในสถานศึกษาอาจมีความรูเรื่องนี้เปนอยางดี
มากกวาผูบริหารสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหารสถานศึกษาก็จําเปนเปนผูตามที่ดี โดยใหครูผูสอนทานนั้น
เปนผูนําในการแลกเปลี่ยนรูแทน 
 4) Organization Culture หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคนตองพรอมที่จะ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานของสถานศึกษา โดยใหผนวกชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินของสถานศึกษา 
 5) Learning หมายถึง บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคนตองพรอมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรูในทุกเวลาและสถานที่เมื่อมีโอกาส มองกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ทําเปนการเปดโอกาสใหเกิดการ
เรียนรู 

ซึ่งบทบาทของกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) ในการยกระดับคุณภาพผูเรียนนั้น ถาพิจารณาในทุกขั้นตอนของการยกระดับคุณภาพของผูเรียน 
ตั้งแตการวิเคราะหสภาพปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา การกําหนดแนวทางการแกไขปญหา การ
สะทอนและทบทวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสรุปผลการยกระดับคุณภาพผูเรยีน สถานศึกษาสามารถ 
สรางชุมชนแหงการเรียนรูไดในทุกขั้นตอน โดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไดแลกเปลี่ยน
เรียนรู ซึ่งครูผูสอนทานใดมีความรูความเขาใจในเรื่องใดเปนอยางดี ก็จะอธิบายแลกเปลี่ยนเรียนรูใหแก
เพื่อนครูในสถานศึกษา ซึ่งกอนที่จะมีการแลกเปลี่ยนรูของครูผูสอนแตละคน ครูผูสอนแตละคนจะตอง 
ไปบริหารจัดการความรู  (Knowledge Management: KM) เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพปญหา  
การวิเคราะหของปญหาผลสัมฤทธิ์ผูเรียน วิธีการแกไขปญหาจากแหลงความรูตาง ๆ ซึ่งความรูที่ไดจาก 
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละขั้นตอนของการยกระดับคุณภาพการศึกษา ครูผูสอนสามารถบันทึกลงใน
ประวัติการปฏิบัติงานของขาราชการครู (Log Book) ในสวนของบันทึกกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ซึ่งการนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และการจัดการความรู (Knowledge Management: 
KM) มาประยุกตใชในการยกระดับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา สามารถสรุปไดแผนภาพตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 4 การนํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 
และการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มาประยุกตใชในการยกระดับคุณภาพผูเรียนใน

สถานศึกษา (คูมือการอบรมยกระดบัคุณภาพการศึกษา, สํานักทดสอบทางการศึกษา) 
  
6. การใชสื่อ ICT ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

6.1 ความหมายและความสําคัญในการนํา ICT มาใชในการเรียนรู 
         ICT หมายถึง การนําเทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือสื่อสาร หรือเครือคายคอมพิวเตอร มาใช
ในการเขาถึง จัดการ บูรณาการ ประเมินผล และสรางขอมูล เปาหมายของการใช ICT เพื่อการเรียนรู 
ไดแก 

1) เพื่อเปนเครื่องมือชวยเพิ่มผลงาน และการติดตอสื่อสาร 
2) ความรวมมือของนักเรียน โดยการวิเคราะหขอมูลรวมกัน 
3) บริหารจัดการขอมูล โดยการคนควาขอมูล 
4) ความรวมมือของครู โดยครูทํางานรวมกันเอง ทํางานรวมกับนักเรียน และเพื่อน

ภายนอกโรงเรียน 
5) ความรวมมือระหวางโรงเรียน โดยนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นที่อยูนอกโรงเรียน 
6) การสรางงานโดยการจัดทําช้ินงาน  การเผยแพรผลงาน 
7) ชวยทบทวนบทเรียนโดยซอรฟแวรเสริมการเรียน 
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          6.2 แนวคิดในการเพิ่มคุณคาของเทคโนโลยีชวยการเรียนรู 
                1) การใชเทคโนโลยพีัฒนากระบวนการทางปญญา ระบบคอมพิวเตอรที่จะชวยพฒันา
ผูเรียนใหมีความฉลาดในกระบวนการทางปญญา โดยครูอาจจัดขอมลูในเรื่องตาง ๆ ในวิชาที่สอน ให
ผูเรียนฝกรบัรู แสวงหาขอมลู นํามาวิเคราะหกําหนดเปนความคิดรวบยอดและใชคอมพิวเตอรชวยแสดง
แผนผังความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเปนกฎเกณฑ หลักการ ซึ่งผูสอนสามารถจัดสถานการณ
ใหผูเรียนฝกการนํากฎเกณฑ หลักการไปประยุกต จนสรปุเปนองคความรูอยางมเีหตผุล บันทึกสะสมไว
เปนคลงัความรูของผูเรียนตอไป 
               2) การใชเทคโนโลยีพฒันาความสามารถในการแกปญหา  การเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปน
ศูนยกลางสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนใหผูเรียนมีโอกาสทําโครงงานแสวงหาความรูตาม
หลักสูตรเพื่อแกปญหาการเรียนรูลักษณะนี้จะเริ่มตนดวยการกําหนดประเด็นเรื่อง ตามมาดวยการ
วางแผนกําหนดขอมูลหรือสาระที่ตองการ ผูสอนอาจจัดบัญชีแสดงแหลงขอมลู ทั้งจากเอกสารสิ่งพมิพ
และจาก Electronic Sources เชน ชื่อของ Web ตาง ๆ ใหผูเรียนแสวงหาขอมูล วิเคราะห สงัเคราะห 
เปนคําตอบ สรางเปนองคความรูตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยเีปนเครื่องมือชวย และครูชวยกํากับผลการ
เรียนรูใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ตองการ 
  
 6.3 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการจัดการศึกษา 
                เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคมมบีทบาททีส่ําคัญตอการพัฒนา
การศึกษาดังนี ้
                1) เทคโนโลยสีารสนเทศเขามามสีวนชวยเรื่องการเรียนรู ปจจบุันมเีครื่องมือที่ชวยสนับสนุน
การเรียนรูหลายดานมีระบบคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร เชน การคนหา
ขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรูใน World Wide Web เปนตน 
                2) เทคโนโลยสีารสนเทศเขามาสนบัสนุนการจดัการศึกษา   โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
สมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมลูขาวสารเพื่อการวางแผน การดําเนินการ  การติดตามและประเมินผลซึ่ง
อาศัยคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาททีส่ําคัญ 
                 3) เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการสื่อสารระหวางบุคคล ในเกอืบทกุวงการทั้งทางดาน
การศึกษาจําเปนตองอาศัยสื่อสัมพันธระหวางตัวบุคคล  เชน  การสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยใช
องคประกอบทีส่ําคัญชวยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน การใชโทรศัพท โทรสาร 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เทเลคอมเฟอเรนซ เปนตน 
                 4)  พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม กระตุนความสนใจแก
ผูเรียน โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) และการเรียนรู
โดยใชคอมพิวเตอร (Computer-Assisted Learning : CAL) ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจใน
บทเรียนมากยิง่ขึ้น ไมซ้ําซากจําเจผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตาง ๆ ไดดวยระบบทีเ่ปนมัลติมเีดีย 
นอกจากนั้นยงัมีบทบาทตอการนํามาใชในการสอนทางไกล (Distance Learning) เพื่อผูดอยโอกาสทาง
การศึกษาในชนบททีห่างไกล 
              6.4 การใช ICT ในการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
                  ระบบบริหารจัดการดาน ICT ในการบรหิารและบริการทางดาน ICT มีการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีขอมลูทะเบียนนกัเรยีน มีการเชื่อมโยงและรวบรวมขอมลู ซึ่ง
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สามารถติดตามความกาวหนา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มรีะบบบริหารงานบุคคล ระบบงานสารบรรณ 
ระบบหองสมุด ซึ่งจะเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการคนควาที่กวางขวางขึ้น การออกแบบและผลิตสื่อ 
มุงสงเสรมิพัฒนาครู อาจารย ใหสามารถออกแบบและผลิตสื่อดาน ICT เพื่อชวยใหการสอนมีความ
นาสนใจ สนุกสนาน คนควาตอยอด ความรูประสบการณจากที่มีอยูเดิม 

       ทฤษฎีการเรียนรู (Constructionism) มุงใหความสําคัญกับการสรางสรรคใหผูเรียนได
เรียนรูดวยตนเองกบัเครือขายการเรียนรูโดยนํากระบวนการเรียนรูมาจัดการใหผูเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่
เกิดข้ึนใหม เพราะวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนรูในอดีต มาเปนการเรียนรูแบบตลอดชีวิต 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนเรื่องของการกําหนดวิธีการใชเทคโนโลยีตาง ๆ การ
เตรียมผูเรียนใหพรอมตอการใชเทคโนโลยีฯ เพื่อเปนการใชเทคนิคตาง ๆ ตามความเหมาะสมของ
เทคโนโลย ี  การประเมินผลการเรียนรู เปนเรื่องสําคัญขององคประกอบดังกลาว เนื่องจากเปนการจะทํา
ใหทราบแนวทางในการพิจารณาเลือกตัดสินใจดําเนินงาน โดยประเมินจากผลงานหรอืตามสภาพความ
เปนจริงจากกระบวนการเรียนรู   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสําคัญที่คุณครจูะทําใหเด็ก ๆ 
เรียนรูไดเขาใจเปนอยางดี ก็คือเครื่องมือทีเ่รียกวา “สื่อการเรียนรู” และสือ่การเรียนรูที่ดีทีสุ่ดก็คือ สิง่ที่
จะสือ่ใหเดก็เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ไดดีที่สุด ซึ่งมีมากมายหลากหลาย การเรียนรูในบางเรื่องแคคุณครูบอก
เลาหรือแสดงทาทาง เด็กก็เขาใจได และในบางเรื่องตองใชเครื่องมือ อปุกรณ ฯลฯ เขามาชวย การ
พิจารณาใชสื่อฯ ไมควรยึดติดกับสิง่ใดสิ่งหนึ่ง สือ่ฯทุกชนิดมคีณุคาและมีความสําคัญที่แตกตาง ขึ้นอยูกับ
สถานการณทีจ่ะนํามาใช 
       ในศตวรรษแหงภูมิปญญามีการนําเอา ICT มาประยกุตใชในการจัดการเรียนการสอนหลาย
รูปแบบ เชนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวย (Computer Assisted Instruction) การเรียนในรูปแบบ
อิเลคทรอนิกส (e-Leaning) การเรียนโดยใชการสื่อสารทางไกล (Distance Learning) ภายใตความเชื่อ
เกี่ยวกับศักยภาพของเทคโนโลยีในปจจุบันทีจ่ะใหผูเรียนเขาถึงแหลงการเรียนรูทีม่ีอยูมากมาย หรอืใน
โลกแหงความรู (World Knowledge) ซึ่งผูเรียนมีความสามารถที่จะเรียนเวลาใด สถานที่ใด หรือ
แมกระทั่งจะเรียนรูกับใครก็ไดตามความสนใจของแตละคน จึงเกิดความยืดหยุนในการเรียนรูมากขึ้น 
ผูเรียนสามารถใชไอซีทีเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตโดยมีจุดมุงหมายคือ 
            1) การรูเทคโนโลยีและการรูสารสนเทศ ในระดบัพื้นฐานเพื่อสามารถเขาถึงและสามารถใชไอซี
ทีเพื่อการคนควา รวบรวม และประมวลผลจากแหลงตาง ๆ และเพื่อเการสรางองคความรูใหม 
            2) บูรณาการความรูดานเทคโนโลยีและทกัษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการวิเคราะห การแกปญหา และการทํางานเปนทีม 
            3) กระตุนใหผูเรียนพฒันาคุณคา ทัศนคติ และจรยิธรรมในเชงิบวกในการใชไอซีทีซึง่จะเปน
ประโยชนในการเรียนรูตลอดชีวิตและกระบวนการคิดอยางวิเคราะห 
            4) ผูเรียนทุกคนมโีอกาสเขาถึง ใช และเรียนรูทกัษะไอซีทีในการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต
ดวยหลักสูตรพื้นฐาน 
            5) ตองจัดใหผูเรียนทกุคนมีโอกาสในการใชและพฒันาความรูไอซีทีในทุกสาขาวิชา และเพิ่ม
โอกาสใหผูเรียนมีการใชไอซทีีใหมากขึ้น 
            6) กระบวนการเรียนการสอนตองไมจัดเฉพาะในชั้นเรียนเทานั้น ผูเรียนควรมีโอกาสสัมผัสโลก
ภายนอกผานเครอืขายไอซีที การรูไอซทีี และมกีารพฒันาการของทัศนคติที่ดีตอไอซีทีตามความตองการ
ของแตละคน 
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  7) นักเรียนทุกคนทีเ่รียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 สามารถใชโปรแกรมประมวลคํา
และตารางการคํานวณได นักเรียนไมนอยกวารอยละ 5 สามารถเขียนโปรแกรมได 
             8) นักเรียนทกุคนในโรงเรียนที่มีนักเรียนตัง้แต 1-100 คนข้ึนไป ใชอินเทอรเน็ตในการสบืคน
ขอมูลได  

ผูสอนควรมีความรูและทักษะไอซีทีในระดับสูง รวมถึงความเขาใจในการพฒันาการของการใชสื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน โดยมีจุดมุงหมายดังนี ้
                1) สมรรถนะดานไอซีทจีะชวยใหผูสอนมีความรูอยางกวางขวาง มีวิสัยทัศนกาวไกลเพื่อ
สามารถเปนผูแนะนําแกผูเรียนได 
                2) คอมพิวเตอรจะเปนเครือ่งมือหลักสําคญัสําหรบัผูสอนเพื่อเขาถึงทรัพยากรการเรียนการ
เตรียมแผนการสอน ใหการบาน และติดตอสือ่สารกับผูปกครองนักเรียน ผูสอนคนอื่น ๆ และผูบรหิาร 

      3) ผูสอนควรไดรบัการอบรมในการใชไอซทีีและสามารถบูรณาการไอซีทีในกจิกรรมการ
เรียนการสอนไดเพื่อสงเสริมทกัษะการคิดอยางวิเคราะหและสรางสรรค 
                4) ผูสอนควรติดตามพฒันาการและความกาวหนาของไอซทีีเพื่อนํามาใชใหเปนประโยชนใน
การเรียนการสอนได 
                5) ครูไมนอยกวารอยละ 80 ใชคอมพิวเตอรเปน และไมนอยกวารอยละ 50 สามารถใช
อินเทอรเน็ตได และตองมีวิชาสอนดวยการบูรณาการไอซที ี 

6.5 การใชไอซีทีเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 
                  1) รูปแบบการใช ICT ในการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนเห็นวา เนื่องจากปจจบุันมีการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนแบบผูเรียนสําคัญทีสุ่ด ดังนั้น สื่อการสอนรวมทัง้สื่อ ICT เชนโปรแกรมชวยสอน
บทเรียนสําเรจ็รปู ฯลฯ ควรเขามามบีทบาทชวยสอนมากขึน้ เพื่อชวยใหนักเรียนไดฝกคิด ปฏิบัตจิริง 
และทําใหเขาใจในการเรียนอยางแทจรงิ 
                  2) หองเรียน ICT ที่ตองการ ตองมีวัสดุอปุกรณครบครันและทันสมัย เปนหองเรียนแบบ 
E- learning และ E - library เปนแหลงเรียนรูทีน่ักเรียนทุกคนสามารถใชได นอกจากนี้ ยังชวยสราง
ความบันเทิง คลายเครียด ฝกความจํา และการแกปญหาเฉพาะหนาโดยผานเกมตาง ๆ 
                   3) บทบาทครผููสอน ICT เด็กและเยาวชนเหน็วา ครู ICT ตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอน
มาเปนผูแนะนํา ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สงเสริมและสนบัสนุนใหผูเรียนสืบคนขอมูล โดย
แนะนําการใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและสอดสองดูแลไมใหผูเรียนใชในทางทีผ่ิด เชน chat เวลาเรียน 
เปด website ที่ไมเหมาะสม นอกจากนี้ ครูตองทันโลก ทันเหตุการณ ใจกวางยอมรบัฟงความคิดเห็น
จากผูเรียนและบุคคลอื่นโดยไมยึดติดความคิดของตนเอง มกีระบวนการสรางทักษะการเรียนการสอน
และรูจักบรูณาการเทคโนโลยีกบัความเปนธรรมชาติ บูรณาการการสอนความรูดานคุณธรรม ศีลธรรมให
นักเรียนควบคูกบัการเรียนการสอน ICT และที่ขาดไมไดคือ ครูตองมีคุณธรรม จริยธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพครูดวย 
                  4) ผลกระทบจากการใช ICT ในการเรียนการสอน 
                     ขอดี ผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูไดดี สามารถเรียนดวยตนเอง ใชสะดวก รวดเร็ว
กระตุนความสนใจและไดฝกปฏบิัติจริง 
                     ขอเสีย เด็กและเยาวชนไทยอาจถูกครอบงาํจากสื่อที่ไมเหมาะสม ใชสื่อในทางทีผ่ิด
สูญเสียความเปนตนเอง ขาดความสัมพันธทางดานสังคมและจิตใจ ขาดมนุษยสัมพันธระหวางเพือ่น การ
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เรียนผานระบบเครือขายเปนการเรียนแบบจําลองสถานการณ ทําใหผูเรียนไมสามารถรูถงึตัวตนที่แทจริง
ของผูอื่นได นอกจากนี้เด็กและเยาวชนสมัยใหมใชชีวิตสบายเกินไปทําใหลมืวิถีชีวิตสมัยกอน และการใช 
ICT ในการเรียนการสอนตองลงทุนสงู 
                   5) การใช ICT เทาที่เปนอยูขาดอุปกรณทีจ่ําเปนไดแก เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชไมเพียงพอ 
นักเรียนขาดทกัษะการใชเครื่องคอมพิวเตอร ระบบการติดตอสื่อสารเครือขายอินเตอรเน็ตไมดีพอ มีเวลา
เรียนนอยและขาดครผููสอนที่มีความรูดานนี้โดยตรง 
                   6) พอแม ผูปกครอง สงเสริมการใช ICT เพื่อการเรียนรู โดยการเปดโอกาสใหลูกไดใช
อินเตอรเน็ตเพือ่การศึกษามากกวาความบันเทิง โดยพอแม ผูปกครองตองคอยดูแล ใหคําปรึกษาแนะนํา
อยางใกลชิด จัดหาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ ICT รวมทั้งควรสงเสรมิและสนับสนุนใหบุตรหลานเขา
รวมแขงขันหรืออบรมเรื่องใช ICT เพื่อการเรียนการสอนหรอืการเรียนรู 
                   7) เด็กและเยาวชนตองการใหมกีารใช ICT เพื่อการเรียนการสอนอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกันทุกโรง มีวัสดอุุปกรณเกี่ยวกบัการใช ICT ทันสมัยและเพียงพอ มกีารสงเสริมการเรียนการสอน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมากขึ้น นอกจากนี้ อยากใหมีหนวยเคลื่อนที่ "ไอซทีีเพือ่การเรียนรู" ที่
ออกใหความรูแกเด็กและเยาวชน พอแม ผูปกครอง และชุมชนทั่วประเทศ และสงเสรมิใหมีแหลงเรียนรู
ดานไอซีทีเพื่อการเรียนรูทุกภูมิภาค 
                   กลาวโดยสรปุ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา ดานเทคโนโลยีการศกึษา ซึ่งเปน
ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงตัวของมันเองรวมกบัปจจยัดานตาง ๆ ในดานขอบขายสาระของแนวคิด 
และกระบวนทัศนของเทคโนโลยีการศึกษา จากโสตทัศนศึกษา มาเปนเทคโนโลยีการศึกษาครอบคลมุ 
การจัดระบบ ทฤษฎีตาง ๆ ที่สงผลตอศาสตร และสือ่ตาง ๆ เกิดเปนสหวิทยาการทีม่ีขอบขายกวางขวาง 
ครอบคลมุการศึกษาทุกแบบ การศึกษาดวยตนเอง การศึกษาทางไกล การเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษากับ
ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ การเรยีนรูผานเครอืขายและสื่อสมัยใหม 
มุงสรางองคความรูแกผูเรียน โดยเปลี่ยนจาก Teacher Center เปน Child Center และมีแนวโนมจะ
เปน Media Center 
 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้

อมร   ชัยประสงคสุข (2555 : บทคัดยอ)  ไดพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสริมระบบการ
นิเทศภายในสําหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใน
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและพัฒนา
รูปแบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ      
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนเอกชน กลุม 8 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 12 โรงเรียน ในปการศึกษา 2553 โดยไดรูปแบบการนิเทศคือ 
การนิเทศแบบรวมคิดพาทํา รวมศึกษามาตรฐานการเรียนรูตัวชี้วัด รวมจัดทําแผนการเรียนรูโดยใช
แผนการเรียนรูสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเปนตนแบบ และบูรณาการรวมกับการศึกษาจากรายการครูมือ
อาชีพ จากนั้นจึงนําไปนิเทศการศึกษาแกผูบริหารสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครู โดย
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พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในปการศึกษา 2554 และ
พัฒนารูปแบบการนิเทศใชซาในปการศึกษา 2555 และนํา รูปแบบการนิเทศ CASE Model ไปใชใน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร จํานวน 14 โรงเรียน ผลการวิจัย พบวา  
1) คาเฉลี่ย T – Score คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ของ นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 6 ในโรงเรียนกลุมเปาหมายในปที่ใชรูปแบบการนิเทศ CASE Model สูงขึ้น และมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  2) ผลการประเมินตามเกณฑ สมศ. ตัวบงชี้ที่ 5 จากทั้งหมด 26 โรงเรยีน 
มีคะแนนเฉลี่ย สูงขึ้นในปการศึกษาที่ใชรูปแบบการนิเทศ CASE Model ผลการประเมินอยูในระดับ
คุณภาพด ี 3) กลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการนิเทศ และการนิเทศภายในสถานศึกษา ภายหลังการ 
ใชรูปแบบการนิเทศ CASE Model สูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
4) ผลการประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรูของครู และพฤติกรรมของนักเรียน (ปฏิสัมพันธตอการ
รวมกิจกรรม และกระบวนการคิดวิเคราะหฯ) หลังการใชรูปแบบการนิเทศ CASE Model มีสมรรถภาพ
สูงกวากอนการใชรูปแบบการนิเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  5) สาเหตุสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะดานการคิดวิเคราะห โดยเปนผลจากครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เนนฝกทักษะการปฏิบัติและคิดวิเคราะหนอยเกินไป ประกอบกับครูไมเขาใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด การวัดและประเมินผล, ขอสอบโจทยปญหาไมชัดเจน ทํานักเรียนหาคําตอบ
ไดไมตรงตามที่โจทยตองการ และครูยังยึดติดกับรูปแบบการสอนแบบเดิมๆ ไมคนหาวิธีการนวัตกรรม 
สื่อการเรียนการสอนใหมๆ ที่จะชักจูงใหนักเรียนเกิดความสนใจ  และ 6) ความคิดเห็นตอรูปแบบการ
นิเทศ CASE Model ทําใหผูบริหารตระหนักถึง ความสําคัญของการนิเทศภายในทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง ซึ่งทําใหทราบถึงขอบกพรองของครูในดานการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการนิเทศภายในเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอไป ผลของการนิเทศ 
CASE Model ชวยปรับเทคนิคการจัดการเรียนรูของครูโดยสงเสริมการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี  ทํา
ใหครูมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการคิดและทักษะดานการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามตัวชี้วัด และ
มาตรฐานการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนทําใหครูไดจัดการเรียนรูตามความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น  

นางกนิษฐา สวยสด (2558 : บทคัดยอ)  ไดพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปางเขต 3 (Lampang 3 Quality Model) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการ
นิเทศเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนที่ไมผานการรับรองคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลลําปาง เขต 3 (Lampang 3 Quality Model)   
2. เพื่อใหโรงเรยีนทีไ่มผานการรับรองคุณภาพการศึกษา อยางนอยรอยละ 90 มีผลการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยูในระดับดีมากขึ้นไป  3. เพื่อใหโรงเรียนที่ไมผานการรบัรองคุณภาพการศึกษา อยาง
นอยรอยละ 90 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปการศึกษา 2557 สูงกวาป
การศึกษา 2556  ผลการวิจัยพบวา 1) วิจัยไดพัฒนารูปแบบการนิเทศ Lampang 3 Quality Model ที่
มีองคประกอบคือ  การวิเคราะหขอมูล (Analysis)   การวางแผนการนิเทศ (Plan)   การนิเทศ 
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(Supervision)  การประเมินผล (Evaluation) และการเสริมแรง (Reinforcement)  2) โรงเรียนที่ไม
ผานการรับรองคุณภาพการศึกษามีผลการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาอยูใน ระดับดีมากขึ้นไป 
จํานวน 13 โรง คิดเปนรอยละ 100  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้น 
ป. 6 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปการศึกษา 2557 สูงกวาปการศึกษา 
2556 จํานวน 10 โรง คิดเปนรอยละ 90.90  ระดับชั้น ม. 3 มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O – NET) ปการศึกษา 2557  สูงกวาปการศึกษา 2556 จํานวน 2 โรง คิดเปนรอยละ 100     
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

                       
การวิจัยในครั้งนี้เปนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร โดยใชระเบียบวิธี
วิจัยและพัฒนา (Research and Development)  มีขั้นตอนในการดําเนินงานแบงออกเปน  4 ขั้นตอน 
คือ  

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร   

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร    

ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร    

ขั้นตอนที่ 4  การประเมินคุณภาพรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร    

  
การวิจัยครัง้นี้  แบงขั้นตอนในการดําเนินการวจิัยออกเปน 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดในแตละ

ขั้นตอน ดังนี ้
 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร   
 

แหลงขอมูล   
 1. เอกสาร  ตํารา  บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทางการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ผูใหขอมูลในการสนทนากลุม  เพื่อประกอบการพัฒนารูปแบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร  เปนคณะกรรมการ Coaching 
Teams และคณะกรรมการ Supervisor Teams ระดับจังหวัดแพร จํานวน 20 คน ผูวิจัยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive  Sampling) ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 2 คน ศึกษานิเทศก 
จํานวน 15 คน และครูผูสอน จํานวน 3 คน     
   
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในข้ันตอนน้ี  คือ  แบบสนทนากลุม จํานวน 1 ฉบับ โดยมีประเดน็
สนทนากลุมปลายเปดที่เปนประเด็นคําถามเกี่ยวกับ สภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร   
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  การวิเคราะหขอมูล 
   คณะวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหเอกสารและการสนทนากลุม  โดย
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากการจดบันทึกและถอดเทปประมวลผลเขาดวยกัน  จัด
กลุมเปนหมวดหมู   เสนอผลการวิเคราะหโดยการบรรยายสรุปประเด็น 
 
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร      
  
วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพื่อ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญถึงองคประกอบที่เหมาะสมของรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) 
6. ทําการยกรางรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร   
7. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจดัการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร  โดยผูเชี่ยวชาญในดานความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของแนวทางประเมิน 

8. ปรับแกรูปแบบและคูมือการนิเทศ ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
    

แหลงขอมูล   
 1. เอกสาร  ตํารา  บทความทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

       2. ขอมูลที่เปนผลการสนทนากลุมในตอนที่ 1  
       3. ผูเชี่ยวชาญที่ทําการตรวจสอบตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร     
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก  อาจารยระดับอุดมศึกษา จํานวน 1 คน   
ผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน 1 คน   ศึกษานิเทศก จํานวน 3 คน 

  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

  เครื่องมือที่ใชวิจัย  ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอรูปแบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของ
จังหวัดแพร  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ไดแก สวนแรกมีลักษณะเปนแบบปลายปด แบบมาตรา
สวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ประกอบดวยชองความเหมาะสมและความเปนไปได และสวน
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ที่สองมีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปดสําหรับใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขในแตละ
องคประกอบใหมีความสมบูรณตลอดจนปรับแกขอความของแตละองคประกอบใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
       ชองความเหมาะสมและความเปนไปได  มีการใหความหมายของคะแนน ดังนี ้
    5  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมและเปนไปไดมากทีส่ดุ ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร      

4  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมและเปนไปไดมาก  ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร      

3  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมและเปนไปไดปานกลาง ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 

2  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมและเปนไปไดนอย ในการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 

1  หมายถึง  รูปแบบมีความเหมาะสมและเปนไปไดนอยที่สดุ ในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร
    
 การวิเคราะหขอมูล 
   1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ความเหมาะสมและความเปนไปได  คาเฉลี่ยที่คํานวณได  นํามาแปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว  
ดังนี้ 
  4.50 – 5.00 หมายถึง   กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมและ
เปนไปไดมากที่สุด  ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 
  3.50 - 4.49 หมายถึง   กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนแนวทางประเมินทีม่ีความเหมาะสม
และเปนไปไดมาก  ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 
  2.50 – 3.49  หมายถึง   กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนแนวทางประเมินที่มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดปานกลาง  ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 
  1.50 -2.49   หมายถึง   กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนแนวทางประเมินที่มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดนอย ในการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกบับริบทเชิงพื้นที่ของจังหวดัแพร 
  1.00 – 1.49 หมายถึง  กลุมผูเชี่ยวชาญเห็นวาเปนแนวทางประเมินทีม่ีความเหมาะสม
และเปนไปไดนอยที่สุด ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให
สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 
 2.  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) เสนอผลการวิเคราะหโดยการบรรยายสรุปประเด็น 
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ขั้นตอนที่ 3  การทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยนํารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร ไปทดลองใชกับโรงเรียนกลุมเปาหมาย 19 แหง 
จากหนวยงานทางการศึกษา 5 สังกัด ตามปฏิทินนิเทศที่กําหนดไว เก็บขอมูลตามเครื่องมือนิเทศใน
รูปแบบ 

 
ขั้นตอนที่  4  การประเมินความพงึพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร

การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบรบิทเชิงพื้นทีข่องจังหวัดแพร 
  

แหลงขอมูล 
แหลงขอมูลที่ทําการสอบถามความพึงพอใจ ไดแก 1) ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 19 คน  ครู

และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 95 คน จากสถานศึกษา 19 แหง 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก  แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช

รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบรบิท
เชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร 

แบบสอบถามมีการกําหนดระดับคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี ้
5  หมายถึง ทานเห็นดวยมากทีสุ่ด กับขอคําถามนั้น 
4  หมายถึง ทานเห็นดวยมาก กบัขอคําถามนัน้ 
3  หมายถึง ทานเห็นดวยปานกลาง กบัขอคําถามนั้น 
2  หมายถึง ทานเห็นดวยนอย กับขอคําถามนั้น 
1  หมายถึง ทานเห็นดวยนอยทีสุ่ด กับขอคําถามนั้น 

  2) แบบสัมภาษณครูและนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของการใช
รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบรบิท
เชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร  

 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลมีขั้นตอนดังนี ้
1. ขอมูลไดจากการตอบแบบสอบถามปลายปด  แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ใชสถิติ

บรรยาย คํานวณหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
มีเกณฑในการแปลความหมายความคิดเห็นตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจงัหวัดแพรทีเ่ปน
คาเฉลี่ย ดังนี ้
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     คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง ผูใชมีความพึงพอใจรูปแบบการนิเทศอยูในระดับดีมาก 
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจรูปแบบการนิเทศ  อยูในระดับ ด ี
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึงผูใชมีความพึงพอใจรูปแบบการนิเทศ อยูในระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย1.50 – 2.49 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจรูปแบบการนิเทศ  อยูในระดับพอใช 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ผูใชมีความพึงพอใจรูปแบบการนิเทศ  อยูในระดับตอง

ปรับปรุง 
และในสวนของขอความจากแบบสอบถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใช

วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
       ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ  ทําการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis) จากการจด
บันทึกและถอดเทปประมวลผลเขาดวยกัน  จัดกลุมเปนหมวดหมู   เสนอผลการวิเคราะหโดยการ
บรรยายสรุปประเด็น  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อพัฒนารปูแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร  มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร ทดลองใชรูปแบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบรบิท
ของพื้นที่ในจังหวัดแพรและคูมือทีพ่ัฒนาขึ้น  มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงและหลายวิธีเพือ่
ความถูกตองของขอมูล  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) จากแบบประเมนิ 
และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) จากการสังเกตและสัมภาษณ  เพื่อเสริมความถูกตองแมนยําของ
ผลการพัฒนารูปแบบ ผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 4 ตอน ผูวิจัยเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปนี ้

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพปจจบุัน และความตองการทางการนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในจงัหวัดแพร   

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร    

ตอนที่ 3  ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร    

ตอนที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร    
 
ผลการวิจัยดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร   
  ผลการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศ 
จากการสัมภาษณและสนทนากลุมกับผูใหขอมูล เพื่อทราบสภาพปจจุบันและสาเหตุของปญหาที่สงผล
ตอผลการทดสอบในระดับชาต ิ(O-NET) ของนักเรียน  และแนวทางแกไขในแตละดาน ดังนี้  
   1.1  สภาพปจจบุันปญหาของสถานศึกษาเกี่ยวกบัผลทดสอบทางการเรียน
ระดับชาตติ่ํากวามาตรฐาน  พบวาเกดิจากสาเหตุ 4 ประการ ดงันี้  

      1) ดานสถานศึกษา  
 สถานศึกษาบางสังกัดมีจํานวนนักเรียนลดนอยลง เชน สังกัดองคการ

ปกครองสวนทองถิ่น สงผลตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน บางโรงเรียนตั้งอยูในเขต
ชุมชน มีกิจกรรมของชุมชน ทองถิ่นมาก และโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชนตองเขารวมกิจกรรม
เกือบทุกงาน ทําใหนักเรียนมีเวลาเรียนนอยลง เรียนไมครบตามหลักสูตรที่กําหนดไว บางโรงเรียนยัง
ขาดสื่อ วัสดุอุปกรณที่ทันสมัยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
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         2) ดานครู พบวา บางโรงเรียนมีครูเกษียณอายุ ครูยาย ครูขาด และไมไดรับการ
จัดสรรกลับคืน ทําใหขาดบุคลากร ครูที่เหลือทําการจัดการเรียนการสอนไมตรงวิชาเอก  ครูใชวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบเกา ไมสงเสริมใหนักเรียนมีการคิดวิเคราะห และสรางองคความรูดวยตนเอง  
นอกจากนี้ครูบางคนยังทําหนาที่หลายอยาง ภาระงานในโรงเรียนมีมาก ทําใหเตรียมการสอนไมเต็มที่ 
นักเรียนไมไดรับการดูแลใสใจเต็มที่ 
        3) ดานนักเรียน  พบวา นักเรียนบางคนไมมีจุดมุงหมายในการเรียนอยางชัดเจน  
และไมเห็นความสําคัญของการสอบในระดับชาติ ประกอบกับขอสอบในระดับชาติ มีความยากเกินที่
นักเรียนจะทําได เนื่องจากนักเรียนไมไดรับการเตรียมความพรอมในการสอบระดับชาติอยางเต็มที่ 
สงผลใหผลการทดสอบจากประประเมินในระดับชาติมีคาคะแนนนอย และต่ํากวาเกณฑรอยละ 50 
             4) การจัดการศึกษาของโรงเรียน พบวา การดําเนินการจัดการเรียนรูและ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา และการจัดการเรียนรูของครู ไดแก 1) โรงเรียนขาดการสงเสริมใหครูทุกคนไดรับการพัฒนา
ในวิชาที่สอน โดยสวนใหญครูที่ศึกษาตอในระดับปริญญาโทมุงศึกษาวิชาเอกการบริหารสถานศึกษา 
ไมไดเรียนตามวิชาเอกหรือสาขาที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน จึงขาดการพัฒนาตนเองใน
วิชาที่สอน โรงเรียนเพียงสงครูเขารับการอบรม ตามที่หนวยงานตนสังกัด หนวยราชการอื่นจัดอบรม 
ใหกับครูบางสวนเทานั้น ครูจึงขาดโอกาสในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  2) โรงเรียนขาดการกํากับติดตาม และประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครู ขาดการประเมิน
การจัดการเรียนรูของครู ขาดการประเมินแบบทดสอบ แบบวัด และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตางๆ 
ของครู อยางเปนระบบและตอเนื่อง  3) โรงเรียนขาดการสงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบ
และตอเนื่องรอบดาน ครูไมศึกษาหลักสูตรและการกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน ขาดการ
วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อนําขอมูลใชวางแผนในการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน การดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรูไมทั่วถึง  4) ครูไมใชสื่อหรือใช
สื่อที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  5) ครูไมไดประเมินความกาวหนาของนักเรียนดวยวิธีที่
หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของนักเรียนอยางจริงจัง 6) ครูขาด
การวิเคราะหผลการประเมินความกาวหนาของนักเรียนและนํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนานักเรียน 
รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู  7) ครูขาดการศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 8) ขนาดของหองเรียนไมเหมาะสม จํานวนนักเรียนในแตละ
หองมีมากเกินไป ทําใหบรรยากาศในช้ันเรียนไมนาเรียน ครูดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรูไม
ทั่วถึง ซึ่งถือวาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
        1.2 แนวทางในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เพื่อแกไขปญหาผลการ
ทดสอบระดับชาติไดต่ํากวารอยละ 50  ควรดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และวิธีการที่จะทําใหการดําเนินการเกิดผลสําเรจ็
และประสิทธิภาพทั้งระบบ นั้นก็คือ การมีรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบรหิารการจดั
การศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งระบบ ใหสอดคลอมกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัด
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แพร  เนื่องจากที่ผานมาแตละโรงเรียนไดดําเนินนโยบายจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง  ศึกษานิเทศก
ไมสามารถสนองความตองการนิเทศภายในสถานศึกษาตางๆ ไดอยางทั ่วถึง และเต็มศักยภาพ  
ประกอบกับสถานศึกษาแตละแหงมีสภาพปญหา และความตองการที่ไมเหมือนกัน ศึกษานิเทศกจะ
ไมรูสภาพปญหาและความตองการของสถานศึกษาที่แทจริง จึงไมสามารถสนองความตองการของ
สถานศึกษาได จึงควรมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการนิเทศ  
  1.3 ความตองการในการนิเทศ สถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
วิเคราะหความคิดเห็นจากการสนทนากลุม เกี่ยวกับการ ตามขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา ตาม
ประเด็นที่ใชในการสนทนา พบวา  
        1) การนิเทศสถานศึกษา มีความจําเปนตอครูผูสอน และการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้เพราะการนิเทศการศึกษาเปนตัวแทนของ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาสูสถานศึกษา ดังนั้นการนิเทศจึงเปนการพัฒนาตนเอง โดยการ
พึ่งตนเอง เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรภายในสถานศึกษาจะตองมีการตื่นตัว เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนจากครูเปนศูนยกลางสูนักเรียนเปนศูนยกลาง แบบ 
Active Learning การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 ที่สอดคลองกับ
การทดสอบในระดับชาติตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  มีการจัดทํา PLC เพื่อพัฒนานวัตกรรมนําไปสูการ
แกปญหาในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการนิเทศ    
        2) ปญหาของการนิเทศการศึกษาที่พบในปจจุบัน ที่ทําใหการดําเนินงานนิเทศ
สถานศึกษาไมบรรลุผลเทาที่ควร มีดังนี้คือ (1) ผูรับผิดชอบในการดําเนินการนิเทศสถานศึกษาสวนใหญ 
ขาดความรู และขาดการวางแผนการนิเทศไวลวงหนา รวมทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีอยู ขาด
ความชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการ  (2) ไมมีการประเมินผลการนิเทศใหผูรับการนิเทศ
ทราบ ทําใหไมสามารถเอาผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได  (3) ครูบางสวนไมเคยไดรับการนิเทศโดยตรง แตไดรับทราบเรื่องการนิเทศจากการอาน 
การฟง การซักถามพูดคุย  (4) ไมมีรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจนหรือเปนตัวอยางได ผูรับผิดชอบไมทราบ
จะดําเนินการอยางไร  (5) วิธีการนิเทศกการศึกษาสวนใหญใชวิธีการประชุม ไมสามารถนําไปใชในการ
แกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง  (6) ไมมีการวางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับ
การนิเทศ  (7) ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเปนครูผูสอนดวยกัน ซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูบริหารใหทําหนาที่นิเทศ ถาผูรับการนิเทศไมเกิดการยอมรับ ทําใหการนิเทศสูญเปลา  (8) ผูนิเทศ
ขาดเทคนิค และวิธีการนิเทศที่ดี และสอดคลองกับเรื่องที่นิเทศ ทําใหการนิเทศไมบรรลุเปาหมาย  (9) ไมมี
สื่อ หรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูสอน ที่จะนํามาใชในการประเมินการสอน
ของตน เพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนที่ตรงตามความเปนจริง  (10) ขาดการสราง
ความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูและการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีม กับเพื่อนครูคนอื่นๆ ในการพัฒนา
ความกาวหนาทางวิชาการ หรือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน  (11) ภาระงานอื่นๆ มากเกินไป 
ทําใหไมมีเวลามาคํานึงถึงการนิเทศภายในสถานศึกษา  (12) ในการวางแผนการนิเทศ ไมมีการนําเอา
ขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน สวนใหญก็จะทําอยางที่เคยทํา  (13) ไมมีการนําเอา
ผลการนเิทศมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง    



45 
 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
โครงการ Coaching Teams 

ประชุมวิเคราะหผลการทดสอบ      
O-NET, ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา
และความตองการในการยกระดับ

คุณภาพ 

ยกรางรูปแบบนิเทศ ติดตาม ฯ  

ตรวจสอบรูปแบบนิเทศ ติดตาม ฯ 
โดยผูเช่ียวชาญ 

  

ศึกษานิเทศก Coaching Teams 
นํารูปแบบไปใชกับโรงเรียนนํารอง 

 

การระดมความคิดจาก
ตัวแทนศึกษานิเทศก  และ
ตัวแทนจากหนวยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด   
- สพป.แพร เขต ๑  
- สพป.แพร เขต ๒  
- สพม. เขต ๓๗  
- อบจ. แพร 
- อปท.แพร 
นําความคิดเหน็ที่ได มา
เชื่อมโยงใหมีความสอดคลอง
กันเปนองคประกอบกระบวน
วงจรเชิงระบบ 

 

คณะกรรมการดําเนินการ
วิเคราะหผล (O-NET) 

คณะกรรมการพัฒนา
รูปแบบฯ Supervisor 

Teams 

คณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒ ิ

 

        3) ปจจัยหรือวิธีการตางๆ ที่มีความสําคัญ ที่จะสงผลสําเรจ็ตอการนิเทศสถานศึกษา 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนําไปยกรางรปูแบบการนเิทศ ติดตามและประเมินผลการ
บรหิารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเรียนในจังหวัดแพร ประกอบดวย  
การวิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา  การสรางความตระหนัก เพื่อความเปนเอกภาพ   การ
รวมมือรวมใจดําเนินการนเิทศแบบโคช  การเชื่อมโยง ช่ืนชม เสริมแรง และการประเมินผลเพื่อพฒันา 
เผยแพร   
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดแพร    
  2.1. ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ 
  การพัฒนารูปแบบนเิทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในระดับจังหวัดแพร  มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังแผนภาพที่ 5 
 
  
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม PHRAE ICT+ (plus) Coaching Model 

จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวา การพฒันารปูแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษา PHRAE ICT+ (plus) Coaching Model มีขั้นตอนดังนี้  

1.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนารูปแบบนิเทศ ฯ ระดับจังหวัดแพร โดยมี
องคประกอบจาก อาจารยมหาวิทยาลัย ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก และครู จากผูแทนหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที ่  ไดแก สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และองคการปกครองทองถิ่น       
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2. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารูปแบบนิเทศ ฯ ระดับจังหวัด จัดการสนทนากลุม 
วิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับจังหวัด และสภาพ
ปญหาหรือความตองการของสถานศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรยีน  แลกเปลีย่น
เรียนรูและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จของการดําเนินงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของผูเรียนสังเคราะหรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระดับจังหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 

3. สังเคราะหรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในระดับจงัหวัด ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยการระดมความคิดจาก
ตัวแทนศึกษานิเทศก  และตัวแทนจากหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด  นําความคิดเห็นที่ได มา
เชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกันเปนองคประกอบกระบวนวงจรเชิงระบบ 

4 ตรวจสอบรูปแบบนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารการจัดการศกึษา PHRAE ICT+ 
(plus) Coaching Model โดยผูทรงคุณวุฒิดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตร ดานการใช
เทคโนโลย ี

 
 2.2 รูปแบบการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา  
               จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษา ใหเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่ ไดแก สภาพปจจุบันสถานศึกษามีนักเรียนที่คะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐานแตละวิชาต่ํากวาเกณฑคะแนนรอยละ 50 แนวคิดเกี่ยวกับการ
ยกระดับคุณภาพผูเรยีนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  การจัดการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ชุมชน
แหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา (PLC) การนิเทศการศึกษา  การใชสื่อ ICT ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
โดยใชทฤษฎีระบบและกระบวนการ PDCA และหลักการทรงงาน ร.9 : ศาสตรพระราชา  โดยการระดม
ความคิดจากที่ประชุมศึกษานิเทศกจากหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 และเขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 
องคการปกครองสวนทองถิ่น นําความคิดเห็นที่ได มาเชื่อมโยงใหมีความสอดคลองกันเปนวงจรเชิง
ระบบ ยกรางเปนรูปแบบการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา PHRAE 
ICT+(Plus) Coaching Model ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษานิเทศกในจังหวัดแพรนํารูปแบบ
ไปใชกับสถานศึกษานํารอง  แสดงผลรูปแบบดังแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพท่ี 6 รูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล  PHRAE ICT+(Plus) Coaching Model 

Pre-Coaching 
 

Post-Coaching 
 

Coaching Process 
 

Supervisor 
Teams & 
Coaching 
Teams 

 

1) ทีมโคช 
- ศึกษานิเทศกมทีักษะ
การโคชครูอยางตอเน่ือง 
2) คร ู 
- ปรับเปลี่ยนการจัด
กระบวนการเรียนการ
สอน  
- มีการสราง/ใชเครื่องมือ
วัดและประเมินผลตาม
มาตรฐานและตวัชี้วัด 
- มีความพึงพอใจตอ
รูปแบบนิเทศ/ผูใหการ
นิเทศ และผลลัพธของ
การนิเทศ 
3) นักเรียน 
- ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ    
(O-NET/NT) ดีขึ้น 
- มีความพึงพอใจตอ
กระบวนการจัดเรียนรู 
ครูผูสอน สื่อการเรียนการ
สอน และคุณภาพการ
เรียนรู 
4) สถานศึกษา 
- มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติสูงขึ้น 
ไดรับการนิเทศตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
-ผูบริหารและครูนํา
ความรู/หลักการไปใชใน
การยกระดับผลการ
ทดสอบ O-NET 
- สถานศึกษามีเครือขาย
ในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 

การวิเคราะห
สภาพปจจุบันและ
วางแผนพัฒนา  

(Analysis to Plan  
: P) 

งบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ 

ระบบ ICT 

สรางความ
ตระหนัก เพื่อความ

เปนเอกภาพ 
(Awareness to 

Homogineity : H) 
 

การรวมมือรวมใจ
ดําเนินการนิเทศแบบ

โคช 
(Relationship      
to Coach : R) 

เชื่อมโยง ชื่นชม 
เสริมแรง (Attach  

to  Admire 
Reinforce: A) 

ประเมินเพื่อพัฒนา
และเผยแพร 

(Evaluation for 
development to 

share : E) 

การบริหาร
จัดการ 

- วิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน, ผลการ

หาแนวทางแกไขปญหา/
พัฒนา และกําหนดคา

-  สรางความตระหนักของ
ศึกษานิเทศกและครูโดยใช PLC 
- อบรม/สัมมนา/ใหความรู 

Coaching 1:1  
  

Coaching Team  
  

Peer Coaching 
 

- เยี่ยมหองเรียน 
- สังเกตการสอน  
- การฟง การชม การสะทอนคิด 
- แลกเปลี่ยน แนะนํา ชวยเหลือ 
- ประเมินติดตามผลเปนระยะ ๆ 

- นําเสนอผลงานการนิเทศ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู
(KM,PLC,AARฯลฯ) 
- ยกยอง เชิดชูเกียรต ิ

    วิเคราะห /สรปุ/
ประเมิน 

สรปุผลและจัดทํารายงาน 
 

นําเสนอ /เผยแพร ทางเวปไซด
และสื่อตาง ๆ 

ปรับปรุง
พัฒนา 

 

 ครู, ผูบริหาร
และบุคลากร

ใน
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รูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา PHRAE ICT+ (plus) Coaching 
Model มี 5 องคประกอบ ดังนี้  

องคประกอบที่ 1 การวิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา(Analysis to 
Plan : P)ประกอบดวยกระบวนการพฒันา คือ  

1. ศึกษาสภาพปจจบุันปญหาของสถานศึกษา  วิเคราะหผลทดสอบทางการศึกษา 
O-NET /มาตรฐาน/ตัวชี้วัด รายสาระ อยางนอย 3 ปการศึกษาข้ึนไป โดยใชโปรแกรมวิเคราะหผล  
O-NET (Excel)  

2. จัดทําสารสนเทศดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัโรงเรียนและระดบั
หองเรียน รายบุคคล รายสาระ อยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปการศึกษาขึ้นไป โดยใชสื่อ ICT   

3. นําผลการวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด แตละกลุมสาระ ที่ตองปรับปรงุเรงดวน มา
หาแนวทางการแกไขปญหาและการพฒันาคุณภาพ 

4. กําหนดคาเปาหมายในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
5. จัดทําแผนพฒันาคุณภาพในสถานศึกษาและแผนยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ที่สอดคลองกบัวิสัยทัศนและพันธกจิ 
6.จัดทําสือ่และเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม  
7. จัดทําปฏิทินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนNT/O-NET 
องคประกอบที่ 2 การสรางความตระหนักเพื่อความเปนเอกภาพ (Awareness 

to Homogineity : H) ประกอบดวยกระบวนการพฒันา ไดแก 
1. นํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) และการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มาประยุกตใชในการ
สรางความตระหนกัในการยกระดบัคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการ Supervisor Teams ระดับจังหวัดไดจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูในสถานศึกษานํารองทุกสังกัด โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการ
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  มาใหความรูเกี่ยวกับ  การวิเคราะหขอมลูผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) และจัดทําสารสนเทศระดบัโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู PBL 
บูรณาการกับ Active Learning  ฯลฯ  การออกแบบการเรยีนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  
การวัดและประเมินผลที่สอดรับการทดสอบระดบัชาติที่สอดคลองกบัมาตรฐานและตัวช้ีวัด  การจัดทํา
ระบบสงเสรมิการยกระดบัคุณภาพผูเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยี  และการแกปญหาเรียนรู โดยใช
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

3. คณะศึกษานิเทศก Coaching Teams แตละทีม จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารใหความรู
แกครูในสังกัด 

องคประกอบที่ 3 การรวมมือรวมใจดําเนินการนิเทศแบบโคช (Relationship to 
Coach : R) ประกอบดวยกระบวนการพัฒนา ไดแก 

1. ดําเนินการนิเทศตามแผนที่วางไว ไดแก เยี่ยมหองเรียน  สังเกตการสอน การฟง 
การชม การสะทอนคิด การแลกเปลี่ยน แนะนําชวยเหลอืกนัอยางมีสมัพันธภาพที่ดีตอกัน 
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2. การทํางานอยางมสีวนรวม ในการวางแผนปรบัปรุงและพฒันาและรวมรบัผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษาครอบคลุมหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน 

3. ใชกระบวนการนเิทศภายใน : ครูโคชครู  (Peer Coaching)  ใชเทคนิคการโคช 
Coaching 1:1 หรอื Coaching Teams 

4. ขับเคลื่อนการทํางานตามวงจร PDCA ประเมินติดตามผลเปนระยะ ๆ  
P:  วิเคราะหบริบทของสถานศึกษา เลือกวิธีการโคช 
D : ดําเนินการโคชตามบรบิทของสถานศึกษา 
C : การวิเคราะหและสะทอนผลการโคช 
A : การประเมินและวางแผนการโคชครั้งตอไป  

องคประกอบที่ 4 เชื่อมโยง ชื่นชม เสริมแรง (Attach  to  Admire : A)  
ประกอบดวยกระบวนการพัฒนา ดังนี ้

1) จัดนิทรรศการ นําเสนอผลการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อ ICT 
2.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่นชมความสําเรจ็ และขอเสนอแนะในการทํางาน โดย

ใช KM/PLC/AAR ฯลฯ 
3) ยกยองเชิดชูเกียรติแกครผููสอนที่มผีลการพฒันาผูเรยีนสงูขึ้นโดยมีเกียรติบัตร 

รางวัลระดับจังหวัด 
4) การสนบัสนุนดูแลเครอืขายคอมพิวเตอรจากองคกรเอกชน/ภายนอก 
องคประกอบที่ 5 ประเมินผลเพื่อพัฒนา เผยแพร (Evaluation for 

development to share)  ประกอบดวยกระบวนการพฒันา ดังนี้ 
1. รวบรวม วิเคราะหขอมลู สังเคราะหผลการนิเทศ 
2. ประเมินผลการนิเทศ ใหผลปอนกลบัแกผูรับการนิเทศ หากไมผานเกณฑ ตองทํา

การปรับปรงุและพัฒนา โดยยอนกลับไปวิเคราะหกระบวนการแรก 
3. สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ กํากบั ติดตาม 
4. เผยแพรผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)สูสาธารณชนผานเวปไซต และสื่อ ICT 

 
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล  PHRAE ICT+(Plus) 

Coaching Model 
   ผลการดําเนินการตามรูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 

PHRAE ICT+ (plus) Coaching Model  ในสถานศึกษานํารองของโครงการ  ทั้ง 19 แหง โดยแบงเปน
สถานศึกษาสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 จํานวน 7 แหง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 จํานวน 2 แหง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 จํานวน 3 แหง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 4 แหง   และสังกดั
องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน 3 แหง เพื่อใหเกิดการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ให
สถานศึกษานํารองมีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต
ละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น  มีรายละเอียดการดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ดังนี ้
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องคประกอบที่ 1 การวิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา(Analysis to Plan : P) 
  ผลการดําเนินการตามรูปแบบนเิทศในการวิเคราะหสภาพปจจบุันและวางแผน
พัฒนา แสดงดังตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 กระบวนการพฒันาและผลลพัธที่ไดจากการวิเคราะหสภาพปจจบุันและวางแผนพฒันา

ตามรูปแบบนเิทศ 
กระบวนการพัฒนา ผลลัพธ 

1. ศึกษาสภาพปจจบุันปญหาของ
สถานศึกษา  วิเคราะหผลทดสอบทาง
การศึกษา O-NET /มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ราย
สาระ อยางนอย 3 ปการศึกษาขึ้นไป โดยใช
โปรแกรมวิเคราะหผล  O-NET (Excel) 
 

1. สภาพปจจุบันปญหาของ แบงเปน 3 ดานไดแก 
  1) ดานสถานศึกษา  มีนักเรียนลดลง  กิจกรรมของ
ชุมชน ทองถิ่นมาก เวลาเรียนไมพอ การสงเสรมิสื่อ 
ICTและวัสดุอุปกรณ ยังไมเพียงพอ 
  2) ดานคร ู ครูเกษียณ ครูยาย ขาดบุคลากร  ครู
สอนไมตรงวชิาเอก  ครูใชวิธีการสอนแบบเกา  ภาระ
งานโรงเรียนมาก เตรียมการสอนไมเต็มที ่
  3) ดานนักเรียน  ขอสอบยาก นักเรียนไมมี
จุดมุงหมายในการเรียนอยางชัดเจน  นักเรียนไมเห็น
ความสําคัญของการสอบ 

2. จัดทําสารสนเทศดานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัโรงเรียนและระดบัหองเรียน 
รายบุคคล รายสาระ อยางตอเนือ่งอยางนอย 
3 ปการศึกษาข้ึนไป โดยใชสื่อ ICT  

2. โรงเรียนมีสารสนเทศดานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัโรงเรียนและระดบัหองเรียน 
รายบุคคล รายสาระ อยางตอเนือ่งอยางนอย 3 ป
การศึกษาข้ึนไป 

3. นําผลการวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด แต
ละกลุมสาระ ที่ตองปรับปรงุเรงดวน มาหา
แนวทางการแกไขปญหาและการพัฒนา
คุณภาพ 

3. โรงเรียนไดผลการวเิคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด แตละ
กลุมสาระ ที่ตองปรับปรงุเรงดวน มาหาแนวทางการ
แกไขปญหาและการพัฒนาคุณภาพ 

4. กําหนดคาเปาหมายในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู 
 

4. โรงเรียนตั้งคาเปาหมายใหมรีอยละของนกัเรียนที่
ไดคะแนนเกินรอยละ 50 เพิ่มขึ้น และบางแหงขอตัง้
เปาใหคาคะแนนปตอไปเพิม่ขึ้นจากปปจจบุัน 

5. จัดทําแผนพฒันาคุณภาพในสถานศึกษา
และแผนยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่
สอดคลองกบัวิสัยทัศนและพันธกิจ 

5. โรงเรียนทุกแหงจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพใน
สถานศึกษาและแผนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่สอดคลองกบัวิสัยทัศนและพันธกจิ 

6.จัดทําสือ่และเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 6. ศึกษานิเทศกสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 

7. จัดทําปฏิทินการนิเทศ ติดตามการ
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนNT/O-NET 

7. ศึกษานิเทศกกําหนดปฏิทินการนเิทศ ติดตามการ
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนNT/O-NET 
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องคประกอบที่ 2 การสรางความตระหนักเพื่อความเปนเอกภาพ (Awareness to 
Homogineity : H)  

ผลการดําเนินการตามรูปแบบนเิทศ ฯ ในการสรางความตระหนักเพื่อความเปน
เอกภาพ แสดงดงัตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 กระบวนการพฒันาและผลลพัธที่ไดจากการสรางความตระหนกัเพือ่ความเปนเอกภาพ 

ตามรูปแบบนเิทศ ฯ 
 

กระบวนการพัฒนา ผลลัพธ 

1. นํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) และการจัดการความรู 
(Knowledge Management: KM) มา
ประยุกตใชในการสรางความตระหนักในการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา  

1. เกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) 
2. บุคลากรทุกฝายมีความตระหนกัในการรวมมือกัน
ยกระดับคุณภาพผูเรียน 
  

2. คณะกรรมการ Supervisor Teams 
ระดับจังหวัดไดจัดอบรมปฏบิัติการพฒันา
ศักยภาพครูในสถานศึกษานํารองทุกสังกัด 
โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  มาใหความรูเกี่ยวกับ 
1) การวิเคราะหขอมลูผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) และจัดทํา
สารสนเทศระดับโรงเรียน 
2) การจัดกจิกรรมการเรียนรู PBL บูรณา
การกับ Active Learning  ฯลฯ 
3) การออกแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
4) การวัดและประเมินผลทีส่อดรับการ
ทดสอบระดบัชาติที่สอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด  
5) การจัดทําระบบสงเสริมการยกระดับ
คุณภาพผูเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลย ี
 6) การแกปญหาเรียนรู โดยใช
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

1. ครูและบุคลากรมีความพรอมในการรวมมือกัน
ยกระดับคุณภาพผูเรียนการพฒันาตนเองในทุกดาน และ
มีการพฒันาตนเองในดาน  
    1)การวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และจัดทําสารสนเทศระดับ
โรงเรียน 
    2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู   Active Learning    
    3) การออกแบบการเรียนรูทีส่อดคลองกบัมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด 
    4) การวัดและประเมินผลที่สอดรบัการทดสอบ
ระดับชาติทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตัวชี้วัด  
    5) การจัดทําระบบสงเสริมการยกระดบัคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลย ีICT ในแอฟพลเิคชันตางๆ 
มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
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กระบวนการพัฒนา ผลลัพธ 

3. คณะศึกษานิเทศก Coaching Teams 
แตละทีม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู
แกครูในสังกัด 

1. ครูวิชาการไดรับการพัฒนา ดานการยกระดบัคุณภาพ
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับเครื่องมือการวัด
และประเมินผลคุณภาพผูเรียน 
2. ครูผูสอน ๔ กลุมสาระไดรบัการพัฒนาดานการจัดทํา
ชุดฝกเพื่อยกระดบัคุณภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
สอดคลองกบัเครือ่งมือการวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผูเรียน 
3. ครูผูสอนไดรับการการพัฒนาระบบคลงัขอสอบทีม่ี
ขอสอบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของ สพป. แพรเขต 2   
4. ครูผูสอนไดรับการอบรมเพื่อวางแนวทางและจัดทํา
แผนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการทดสอบทางการศึกษา
แหงชาต ิ

  
องคประกอบที่ 3 การรวมมอืรวมใจดําเนินการนิเทศแบบโคช (Relationship to Coach : R) 

ผลการดําเนินการตามรูปแบบนเิทศ ฯ ในการรวมมอืรวมใจดําเนินการนเิทศแบบโคช 
ในกระบวนการพฒันา ประอบดวยการดําเนินการนเิทศตามแผนที่วางไว ไดแก เยี่ยมหองเรียน  สังเกต
การสอน การฟง การชม การสะทอนคิด การแลกเปลี่ยน แนะนําชวยเหลือกันอยางมสีัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน โดยใชกระบวนการนิเทศภายใน : ครูโคชครู  (Peer Coaching)  ใชเทคนิคการโคช Coaching 
1:1 หรือ Coaching Teams 

ขับเคลื่อนการทํางานตามวงจร PDCA ประเมินติดตามผลเปนระยะ ๆ ไดแก 
P:  วิเคราะหบรบิทของสถานศึกษา เลอืกวิธีการโคช 
D : ดําเนินการโคชตามบริบทของสถานศึกษา 
C : การวิเคราะหและสะทอนผลการโคช 
A : การประเมินและวางแผนการโคชครั้งตอไป 
จากกระบวนการพัฒนาทําใหเกิดผลลัพธ คือศึกษานิเทศกทาํการนิเทศติดตามเยี่ยม

หองเรียน สงัเกตการสอน ทําการโคชครูเปนรายบุคคลและแบบกลุมตามบรบิททีเ่หมาะสมของแตละ
โรงเรียน สามารถสรปุผลการนเิทศติดตาม ตามรูปแบบ  Phrae ICT+ (Plus) Coaching Model  ได
ดังนี้ 
  1) สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
(NT/O-NET) ของสถานศึกษา ในชวง 3 ปยอนหลงั 

2) สถานศึกษาทุกแหงมีการวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ตามมาตฐานและตัวชี้วัด และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนและ
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หองเรียน แตความละเอียดในการวิเคราะหแตกตางกัน บางแหงวิเคราะหเฉพาะทีมบริหารและทีม
วิชาการ บางแหงวิเคราะหตามกลุมสาระการเรียนรู แตสวนใหญจะวิเคราะหตามแบบรายงานผลจาก
สทศ. ในสวนของมาตรฐานที่ควรปรับปรุงเรางดวน เปรียบเทียบระหวางโรงเรียนกับประเทศ และ
เปรียบเทียบปการศึกษาลาสุดกับปที่ผานมา แคตํ่ากวาหรือสูงกวาเทานั้น 

3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู PBL บูรณาการกับ Active Learning  หรือการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ไมครบทุกรายวิชา จะมีบางวิชาที่ใชการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning เปนประจํา เชน วิทยาศาสตร ใหนักเรียนทําโครงงาน และการทดลอง เพื่อสรางความองค
ความรู แตในบางวิชายังใชครูเปนศูนยกลาง สอนบรรยายใหนักเรียนฟงครูเพียงอยางเดียว 

4) มีการออกแบบการเรียนรูทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตวัช้ีวัด แตไมครบทุกกลุม
สาระ สวนใหญจะสอนตามหนงัสอืแบบเรียนที่วิเคราะหมาใหแลว ครูไมคอยไดวิเคราะหเอง 

5) มีการวัดและประเมินผลที่สอดรับการทดสอบระดับชาติที่สอดคลองกับมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด คือครูที่สอนในรายวิชาที่ตองสอบ O-NET จะใชขอสอบ O-NET ปทีผานมาใหนักเรียนลอง
ฝกทํา แตครูยังไม จะสรางขอสอบเองใหมีลกัษณะคลายขอสอบ O-NET ที่อิงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ไดเอง 

6) มีการจัดทําระบบสงเสริมการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยี ในบาง
โรงเรียนทีม่ีอปุกรณคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตครบ  แตยังไมสามารถใชสื่อไดอยางสมบูรณ
และคุมคา 

7) มีการใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) และการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มาประยุกตใชในการ
สรางความตระหนกัในการยกระดบัคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนปกตปิระจําและตอเนื่อง บางแหงยงัขาดความชัดเจนในการ
ทํา PLC และบางแหงทําเปนประจํา แตไมมีหลักฐานในการบันทึกถึงผลการพฒันานวัตกรรมและการ
หาวิธีแกไขปญหานักเรียนและสถานศึกษา 
  

องคประกอบที่ 4 เชื่อมโยง ชื่นชม เสริมแรง (Attach  to  Admire : A) 
ผลการดําเนินการตามรูปแบบนเิทศ ฯ ในการเชื่อมโยง ช่ืนชม เสริมแรง ไดผลลัพธ

คือ 
  1) สถานศึกษามีการจัดนิทรรศการ นําเสนอผลการจัดการเรยีนรู โดยใชสื่อ ครูมี
ความภาคภูมิในผลงานของตัวเอง 

2) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่นชมความสําเรจ็ และขอเสนอแนะในการทํางาน 
โดยใช  PLC ทําใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Communities : PLC) ใน
สถานศึกษา 

3) ยกยองเชิดชูเกียรติแกครผููสอนที่มผีลการพฒันาผูเรยีนสงูขึ้นโดยมีเกียรติบัตร 
รางวัลระดับจังหวัด ใหครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานยกระดบัคุณภาพผูเรียน 
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องคประกอบที่ 5 ประเมินผลเพื่อพัฒนา เผยแพร (Evaluation for development to 
share) 

ผลการดําเนินการตามรูปแบบนเิทศ ฯ ในการประเมินผลเพือ่พัฒนา เผยแพร ได
ผลลัพธคือ 

1) ศึกษานิเทศกรวบรวม วิเคราะหขอมูล สังเคราะหผลการนิเทศ ทีมศึกษานิเทศกมี
การสรุปผลการนเิทศ ติดตามในแตละครัง้ และรายงานใหแกผูทีเ่กี่ยวของทราบ เพื่อรวมกันพัฒนาและ
ปรับปรงุแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้นตอไป 

2) ประเมินผลการนิเทศ ใหผลปอนกลบัแกผูรับการนเิทศ  มีการสะทอนผลการนเิทศ
แบบโคชที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  3) สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ กํากบั ติดตาม รายงานผลการดําเนินการตาม
รูปแบบ 
  4) เผยแพรผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)สูสาธารณชนผานเวปไซต และสื่อ ICT  
ผลการปฏบิัติที่ดี (Best Practice)สูสาธารณชนผานเวปไซต และสื่อ ICT   
 

จากการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางใน 19 สถานศึกษานํารอง จากหนวยงานทาง
การศึกษาทุกสังกัด ไดผลจากการใชรูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล  PHRAE ICT+(Plus) 
Coaching Model ที่สอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของการจัดการศึกษาในจังหวัดแพร เกิดประโยชน
ตอสถานศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

 
ตอผูบริหารสถานศึกษา 

1) ผูบรหิารเกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาเพิ่มขึ้น มี
แนวทางในการบริหารงานวิชาการสงผลใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะผูบรหิารมี
สวนกระตุนใหครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2) ผูบรหิารสงเสริม สนับสนับใหมีการพัฒนาครูเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  
การวัดและประเมินผลผูเรียนทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตวัช้ีวัดตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มาก
ขึ้น และขับเคลื่อนการทํางานเปนแนวทางเดียวกบัแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา 

 3) สถานศึกษาไดรับประโยชนในดานการพฒันาคุณภาพครูดานการสอนโดยตรง  
หากไดนําขอเสนอแนะจากศกึษานิเทศกมาวางแผนการดําเนินการ  คิดหาแนวทางเขามาแกปญหา
หรือเติมเตม็ทีจ่ะทําใหคณะครูทํางานดวยความสุข  สะดวกและสอนตามแผน 

4) ผูบรหิารสถานศึกษาไดแนวทางกระบวนการในการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพื่อ
การทดสอบทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาใหมปีระสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 

ตอครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1) ยกระดับความเชี่ยวชาญในการสอนของคร ู
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2) ครูมีความกระตือรือรนทีจ่ะรบัการนิเทศตามลักษณะการนิเทศ  มีความตื่นตัวใน
การทําแผนการสอน การทําสื่อ เพื่อประกอบการสอนทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตัวช้ีวัดนั้นๆ พรอม
ที่จะพฒันาหรือปรบัปรุงวิธีการสอนเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัตงิานที่ดีขึ้น 

 3) ครูเกิดการสะทอนตัวเองและเปดใจในการพฒันา หาขอบกพรองของตนเอง เพื่อ
นําไปปรบัปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหดีขึ้น  

4) ครูผูสอนไดรับการพฒันาองคความรูดานการยกระดับคณุภาพการศึกษา และ
สามารถวางแผนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาในระดบัชั้นตาง ๆ ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

 
    ตอผูเรียน 

  1) ผูเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน  เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ไดรับการดูแลเอา
ใจใสจากครูที่ดีขึ้น  ไดเรียนและทํากจิกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหามากขึ้น 
  2) ผูเรียนมีความสุขในการทํากจิกรรม เพราะครูมีการสอนทีไ่ดเตรียมการลวงหนา  
ทําใหสื่อที่สมัผสัและเรียนรูไดจริง เกิดประสบการณความรูที่ยั่งยืน 
   3) ผูเรียนจะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4) นักเรียนมีความพรอมในการประเมินระดับชาติ (NT/O-NET) โดยไดรับการพฒันา
ความรูจากครผููสอน  
 
ตอนที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิาร

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร    
 
 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร  ของกลุม
ตัวอยางจากโรงเรียนเปาหมาย 19 แหง ไดผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ

บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ใน
จังหวัดแพร    

รายการประเมิน x̄  S.D. แปลผล 
รูปแบบการนิเทศ ฯ    
1. ขั้นตอนการนิเทศฯ ชัดเจน 4.00 0.50 มาก 
2. รูปแบบ/กระบวนการนเิทศฯ ตรงกับ

วัตถุประสงค   
4.67 0.50 มากที่สุด 

3. ระยะเวลาในการนิเทศฯ มีความเหมาะสม 4.44 0.73 มาก 
4. รูปแบบ/กระบวนการนเิทศฯ มีความ

หลากหลาย 
4.44 0.73 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรายดาน 4.39 0.61 มาก 
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ตารางท่ี 4 ตอ    

รายการประเมิน x̄  S.D. แปลผล 
บุคลากรผูใหการนิเทศ    
5. ความรูความสามารถในเรื่องที่ทําการนิเทศฯ 4.44 0.53 มาก 
6. ความเปนกัลยาณมิตร   4.22 0.67 มาก 
7. ทักษะและเทคนิคการนเิทศฯ   4.11 0.60 มาก 
8. การเปดโอกาสใหผูรบัการนเิทศฯไดแลกเปลี่ยน

เรียนรู 
3.78 0.44 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรายดาน 4.14 0.56 มาก 
สิ่งอํานวยความสะดวก    
9. เครื่องมอืในการนเิทศฯ   4.33 0.50 มาก 
10. วัสดุ/อุปกรณ การนเิทศฯ 4.33 0.50 มาก 
11. การใชสื่อและเทคโนโลยีการนิเทศฯ   4.11 0.78 มาก 
12.  นวัตกรรมการนเิทศ   3.89 0.60 มาก 
13.  เครือขายการนิเทศ 4.00 0.50 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรายดาน 4.13 0.58 มาก 
คุณภาพ/ผลลัพธ ของการนิเทศ    
14. ผูรับการนิเทศฯ มีความรู ความเขาใจในการ

วางแผนหรือออกแบบกิจกรรม 
4.35 0.78 มาก 

15. ไดรับการนิเทศฯ ที่ตรงกับความตองการ 3.95 0.62 มาก 
16. การนิเทศฯ ชวยใหผูรบัการนิเทศฯ มีขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน 
4.05 0.75 มาก 

17. การนิเทศ ฯ ชวยใหผูรับการนเิทศ ฯ 
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

3.81 0.73 มาก 

18. วิธีการนิเทศฯ สามารถชวยยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาได 

3.77 0.53 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรายดาน 3.99 0.68 มาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 4.16 0.61 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบวา  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ฯ มีคะแนน

เฉลี่ยอยูระหวาง 3.99 – 4.39   คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.16) และเมื่อพิจารณาราย
ขอ พบวา  ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพรอยูในระดับมาก
ทุกขอ  
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศ ฯ พบวา รูปแบบ/กระบวนการ
นิเทศฯ ตรงกับวัตถุประสงค มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ =4.67) รองลงมาไดแก ระยะเวลาในการ
นิเทศฯ มีความเหมาะสม และรูปแบบ/กระบวนการนิเทศฯ มีความหลากหลาย ไดคะแนนเทากัน (x̄ 
=4.44) และขั้นตอนการนิเทศฯ ชัดเจน ไดคะแนนนอยที่สุด (x̄ =4.00) ตามลําดับ 

ดานบุคลากรผูใหการนิเทศ พบวา ความรูความสามารถในเรื่องที่ทําการนิเทศฯ มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ =4.44) รองลงมาไดแก  ความเปนกัลยาณมิตร  (x̄ =4.22) ทักษะและเทคนิคการ
นิเทศฯ  (x̄ =4.11) และการเปดโอกาสใหผูรับการนิเทศฯไดแลกเปลีย่นเรียนรู ไดคะแนนนอยที่สุด (x̄ 
=3.78) ตามลําดับ 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา เครื่องมือในการนิเทศ ฯ  และวัสดุ/อุปกรณ การนิเทศ ฯ มี
คาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ =4.33) เทากัน รองลงมาไดแก การใชสื่อและเทคโนโลยีการนิเทศ ฯ(x̄ 
=4.11) เครือขายการนิเทศ (x̄ =4.00) และนวัตกรรมการนิเทศ ไดคะแนนนอยที่สุด (x̄ =3.89)
ตามลําดับ 

ดานคุณภาพ/ผลลัพธ ของการนิเทศ พบวา ผูรับการนิเทศ ฯ มีความรู ความเขาใจในการ
วางแผนหรือออกแบบกิจกรรม คาคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด (x̄ =4.35) รองลงมาไดแก การนิเทศ ฯ ชวยให
ผูรับการนิเทศ ฯ มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน (x̄ =4.05) ไดรับการนิเทศฯ ที่ตรงกับความ
ตองการ (x̄ =3.95)  การนิเทศ ฯ ชวยใหผูรับการนิเทศ ฯ ปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น (x̄ =3.81)  และวิธีการ
นิเทศ ฯ สามารถชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาได ไดคะแนนนอยที่สุด (x̄ =3.77)  ตามลําดับ 

 จากการสัมภาษณครูและนักเรียนที่เขารวมทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ฯ  พบวา ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา มีความเปนไปไดทางดานการนําไปปฏิบัตินํารูปแบบการนิเทศ 
ไปใชนิเทศ ติดตามสถานศึกษา  โดยมีความคิดเห็นวา 1)  เปนรูปแบบที่ใชไดไมยุงยาก ซึ่งศึกษานิเทศก
คือปจจัยหลัก  ทําการนิเทศชวยเหลือครู โคชครูเพื่อปรับเปลี่ยนยกระดับการจัดการเรยีนการสอนใหมี
คุณภาพตอไป  2) ผลจากการนิเทศโดยรูปแบบชวยใหครูไดขอมูลในการวิเคราะหผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเปนรายป ชวยโคชครูในจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ใหกับนักเรียนได  3) การใชเทคโนโลยีทํา
ใหเกิดความสะดวกสบายในการสงงาน  การติดตอสื่อสารกันระหวางศึกษานิเทศกและครู  ครูและ
นักเรียน  รูผลการนิเทศอยางรวดเร็ว ไดขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปพัฒนาตัวเอง และสามารถนําผลที่ได
จากรายละเอียดในการนิเทศมาปรับใชในชีวิตประจําวัน  4) ครูไดเกิดการตื่นตัวในการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนนักเรยีนและการวัดประเมนิผลเพื่อนําไปสูการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ใน
มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ยังไดต่ํากวาเกณฑที่ทางสถานศึกษาตั้งเปาหมายไว 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการพัฒนา

รูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลอง
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ในจังหวัดแพร ทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ในจังหวัดแพรและคูมือที่พัฒนาข้ึน  มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลจากหลายแหลงและหลายวิธีเพื่อความถูกตองของขอมูล  ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลทั้ง
ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative) จากแบบประเมิน และขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) จากการ
สังเกตและสัมภาษณ  เพื่อเสริมความถูกตองแมนยําของผลการพัฒนารูปแบบ สรุปผลการวิจัย   
ดังตอไปนี้  

 
สรุปผลการวิจัย 
 
 ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยเปน 4 ตอน  ไดแก  ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน และความ
ตองการทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร  
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดแพร ตอนที่ 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพื้นที่ของ
จังหวัดแพร และตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ใน
จังหวัดแพร   ผูวิจัยเสนอการสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ดังนี ้
 
สรุปผลการวิจัยดังตอไปน้ี 
 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการทางการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดแพร   
   1.1  สภาพปจจุบันปญหาของสถานศึกษาเกี่ยวกับผลทดสอบทางการเรียน
ระดับชาติต่ํากวามาตรฐาน  เกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 1) ดานสถานศึกษา  มีจํานวนนักเรียนลดนอยลง  
โรงเรียนตั้งอยูในเขตชุมชน มีกิจกรรมของชุมชน ทองถิ่นมาก และโรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน
ตองเขารวมกิจกรรมเกือบทุกงาน ทําใหนักเรียนมีเวลาเรียนนอยลง เรียนไมครบตามหลักสูตรที่กําหนด
ไว บางโรงเรียนยังขาดสื่อ วัสดุอุปกรณที่ทันสมัยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  2) ดานครู 
พบวา  มีครูเกษียณอายุ ครูยาย ครูขาด และไมไดรับการจัดสรรกลับคืน ทําใหขาดบุคลากร ครูที่เหลอื
ทําการจัดการเรียนการสอนไมตรงวิชาเอก  ครูใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกา ไมสงเสริมให
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นักเรียนมีการคิดวิเคราะห และสรางองคความรูดวยตนเอง  นอกจากนี้ครูบางคนยังทําหนาที่หลาย
อยาง ภาระงานในโรงเรียนมีมาก ทําใหเตรียมการสอนไมเต็มที่ นักเรียนไมไดรับการดูแลใสใจเต็มที่ 3) 
ดานนักเรียน  พบวานักเรียนไมมีจุดมุงหมายในการเรียนอยางชัดเจน ไมเห็นความสําคัญของการสอบ
ในระดับชาติ ขอสอบในระดับชาติ มีความยากเกินที่นักเรียนจะทําได เนื่องจากนักเรียนไมไดรับการ
เตรียมความพรอมในการสอบระดับชาติอยางเต็มที่ สงผลใหผลการทดสอบจากประประเมินใน
ระดับชาติมีคาคะแนนนอย และต่ํากวาเกณฑรอยละ 50  4) การจัดการศึกษาของโรงเรียน  ปญหาที่เกดิ
จากการบริหารของผูบรหิารสถานศึกษา และการจัดการเรียนรูของครู ไดแก (1) โรงเรียนขาดการสงเสรมิ
ใหครูทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอน ขาดการพัฒนาตนเองในวิชาที่สอน (2) โรงเรียนขาดการ
กํากับติดตาม และประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครู ขาดการประเมินการจัดการเรียนรูของครู ขาด
การประเมินแบบทดสอบ แบบวัด และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตางๆ ของครู อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง  (3) โรงเรียนขาดการสงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญที่มีประสิทธิภาพอยางเปนระบบและตอเนื่องรอบดาน ครูไมศึกษา
หลักสูตรและการกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน ขาดการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
เพื่อนําขอมูลใชวางแผนในการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน การ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรูไมทั่วถึง  (4) ครูไมใชสื่อหรือใชสื่อที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู  5) ครูไมไดประเมินความกาวหนาของนักเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาและระดับพัฒนาการของนักเรียนอยางจรงิจงั (6) ครูขาดการวิเคราะหผลการประเมินความกาวหนา
ของนักเรียนและนํามาใชในการซอมเสริมและพัฒนานักเรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนรู  (7) ครู
ขาดการศึกษาคนควา วิจัย เพื่อพัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และ (8) 
ขนาดของหองเรียนไมเหมาะสม จํานวนนักเรียนในแตละหองมีมากเกินไป ทําใหบรรยากาศในช้ันเรียน
ไมนาเรียน ครูดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิดการเรียนรูไมทั่วถึง ซึ่งถือวาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
        1.2 แนวทางในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET เพื่อแกไขปญหาผลการ
ทดสอบระดับชาติไดต่ํากวารอยละ 50  ควรดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา
ในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีรูปแบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งระบบ ใหสอดคลองกับบริบทเชิง
พื้นที่ของจังหวัดแพร     
        1.3 ความตองการในการนิเทศ สถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
การวิเคราะหความคิดเห็นจากการสนทนากลุม เกี่ยวกับการ ตามขอเสนอแนะวิธีการแกไขปญหา ตาม
ประเด็นที่ใชในการสนทนา พบวา การนิเทศสถานศึกษา มีความจําเปนตอครูผูสอน และการพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปญหาของการนิเทศการศึกษาที่
พบในปจจุบัน ที่ทําใหการดําเนินงานนิเทศสถานศึกษาไมบรรลุผลเทาที่ควร  คือ (1) ผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการนิเทศสถานศึกษาสวนใหญ ขาดความรู และขาดการวางแผนการนิเทศไวลวงหนา รวมทั้ง
การนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีอยู ขาดความชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีการ  (2) ไมมี
การประเมินผลการนิเทศใหผูรับการนิเทศทราบ ทําใหไมสามารถเอาผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได  (3) ครูบางสวนไมเคยไดรับการนิเทศโดยตรง แต
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ไดรับทราบเรื่องการนิเทศจากการอาน การฟง การซักถามพูดคุย  (4) ไมมีรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจน
หรือเปนตัวอยางได ผูรับผิดชอบไมทราบจะดําเนินการอยางไร  (5) วิธีการนิเทศกการศึกษาสวนใหญใช
วิธีการประชุม ไมสามารถนําไปใชในการแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนการสอนไดจริง  (6) ไมมีการ
วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ  (7) ขาดการยอมรับซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเปน
ครูผูสอนดวยกัน ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบริหารใหทําหนาที่นิเทศ ถาผูรับการนิเทศไมเกิดการยอมรบั 
ทําใหการนิเทศสูญเปลา  (8) ผูนิเทศขาดเทคนิค และวิธีการนิเทศที่ดี และสอดคลองกับเรื่องที่นิเทศ ทํา
ใหการนิเทศไมบรรลุเปาหมาย  (9) ไมมีสื่อ หรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ ตรงตามความตองการของผูสอน ที่
จะนํามาใชในการประเมินการสอนของตน เพื่อแกไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนที่ตรงตาม
ความเปนจริง  (10) ขาดการสรางความสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรูและการทํางานเปนกลุมหรอืเปนทีม กับ
เพื่อนครูคนอื่นๆ ในการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ หรือแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน  
(11) ภาระงานอื่นๆ มากเกินไป ทําใหไมมีเวลามาคํานึงถึงการนิเทศภายในสถานศึกษา  (12) ในการ
วางแผนการนิเทศ ไมมีการนําเอาขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูมาใชใหเกิดประโยชน สวนใหญก็จะทํา
อยางที่เคยทํา  (13) ไมมีการนําเอาผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนและการ
พัฒนาตนเอง   ปจจัยหรือวิธีการตางๆ ที่มีความสําคัญ ที่จะสงผลสําเร็จตอการนิเทศสถานศึกษา เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  นําไปยกรางรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนในจังหวัดแพร ประกอบดวย  การ
วิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา  การสรางความตระหนัก เพื่อความเปนเอกภาพ   การ
รวมมือรวมใจดําเนินการนิเทศแบบโคช  การเชื่อมโยง ช่ืนชม เสริมแรง และการประเมินผลเพื่อพฒันา 
เผยแพร   
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับบริบทเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดแพร    
  รูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา PHRAE ICT+ (plus) 
Coaching Model มี 5 องคประกอบ ดังนี้  

องคประกอบที่ 1 การวิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา(Analysis to 
Plan : P)ประกอบดวยกระบวนการพฒันา คือ  

1. ศึกษาสภาพปจจบุันปญหาของสถานศึกษา  วิเคราะหผลทดสอบทางการศึกษา 
O-NET /มาตรฐาน/ตัวชี้วัด รายสาระ อยางนอย 3 ปการศึกษาข้ึนไป โดยใชโปรแกรมวิเคราะหผล  
O-NET (Excel)  

2. จัดทําสารสนเทศดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัโรงเรียนและระดบั
หองเรียน รายบุคคล รายสาระ อยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปการศึกษาขึ้นไป โดยใชสื่อ ICT   

3. นําผลการวิเคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด แตละกลุมสาระ ที่ตองปรับปรงุเรงดวน มา
หาแนวทางการแกไขปญหาและการพฒันาคุณภาพ 

4. กําหนดคาเปาหมายในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
5. จัดทําแผนพฒันาคุณภาพในสถานศึกษาและแผนยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ที่สอดคลองกบัวิสัยทัศนและพันธกจิ 
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6.จัดทําสือ่และเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม  
7. จัดทําปฏิทินการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนNT/O-NET 
องคประกอบที่ 2 การสรางความตระหนักเพื่อความเปนเอกภาพ (Awareness 

to Homogineity : H) ประกอบดวยกระบวนการพฒันา ไดแก 
1. นํากระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) และการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มาประยุกตใชในการ
สรางความตระหนกัในการยกระดบัคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการ Supervisor Teams ระดับจังหวัดไดจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครใูนสถานศึกษานํารองทุกสังกัด โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการ
ยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  มาใหความรูเกี่ยวกับ  การวิเคราะหขอมลูผลการทดสอบทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (O-NET) และจัดทําสารสนเทศระดบัโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู PBL 
บูรณาการกับ Active Learning  ฯลฯ  การออกแบบการเรยีนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  
การวัดและประเมินผลที่สอดรับการทดสอบระดบัชาติที่สอดคลองกบัมาตรฐานและตัวช้ีวัด  การจัดทํา
ระบบสงเสรมิการยกระดบัคุณภาพผูเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยี  และการแกปญหาเรียนรู โดยใช
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

3. คณะศึกษานิเทศก Coaching Teams แตละทีม จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารใหความรู
แกครูในสังกัด 

องคประกอบที่ 3 การรวมมือรวมใจดําเนินการนิเทศแบบโคช (Relationship to 
Coach : R) ประกอบดวยกระบวนการพัฒนา ไดแก 

1. ดําเนินการนิเทศตามแผนที่วางไว ไดแก เยี่ยมหองเรียน  สังเกตการสอน การฟง 
การชม การสะทอนคิด การแลกเปลี่ยน แนะนําชวยเหลอืกนัอยางมีสมัพันธภาพที่ดีตอกัน 

2. การทํางานอยางมสีวนรวม ในการวางแผนปรบัปรุงและพฒันาและรวมรบัผิดชอบ
ตอผลการจัดการศึกษาครอบคลุมหนวยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ผูปกครอง และนักเรียน 

3. ใชกระบวนการนเิทศภายใน : ครูโคชครู  (Peer Coaching)  ใชเทคนิคการโคช 
Coaching 1:1 หรอื Coaching Teams 

4. ขับเคลื่อนการทํางานตามวงจร PDCA ประเมินติดตามผลเปนระยะ ๆ  
P:  วิเคราะหบริบทของสถานศึกษา เลือกวิธีการโคช 
D : ดําเนินการโคชตามบรบิทของสถานศึกษา 
C : การวิเคราะหและสะทอนผลการโคช 
A : การประเมินและวางแผนการโคชครั้งตอไป  

องคประกอบที่ 4 เชื่อมโยง ชื่นชม เสริมแรง (Attach  to  Admire : A)  
ประกอบดวยกระบวนการพัฒนา ดังนี ้

1) จัดนิทรรศการ นําเสนอผลการจัดการเรียนรู โดยใชสื่อ ICT 
2.) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่นชมความสําเรจ็ และขอเสนอแนะในการทํางาน โดย

ใช KM/PLC/AAR ฯลฯ 
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3) ยกยองเชิดชูเกียรติแกครผููสอนที่มผีลการพฒันาผูเรยีนสงูขึ้นโดยมีเกียรติบัตร 
รางวัลระดับจังหวัด 

4) การสนบัสนุนดูแลเครอืขายคอมพิวเตอรจากองคกรเอกชน/ภายนอก 
องคประกอบที่ 5 ประเมินผลเพื่อพัฒนา เผยแพร (Evaluation for 

development to share)  ประกอบดวยกระบวนการพฒันา ดังนี้ 
1. รวบรวม วิเคราะหขอมลู สังเคราะหผลการนิเทศ 
2. ประเมินผลการนิเทศ ใหผลปอนกลบัแกผูรับการนิเทศ หากไมผานเกณฑ ตองทํา

การปรับปรงุและพัฒนา โดยยอนกลับไปวิเคราะหกระบวนการแรก 
3. สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ กํากบั ติดตาม 
4. เผยแพรผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)สูสาธารณชนผานเวปไซต และสื่อ ICT 

 
ตอนที่ 3  การทดลองใชรูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมนิผล  PHRAE ICT+(Plus) 

Coaching Model 
   ผลการดําเนินการตามรูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา 

PHRAE ICT+ (plus) Coaching Model  ในสถานศึกษานํารองของโครงการ  ทั้ง 19 แหง โดยแบงเปน
สถานศึกษาสังกัด  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 จํานวน 7 แหง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 2 จํานวน 2 แหง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 จํานวน 3 แหง สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  จํานวน 4 แหง   และสังกดั
องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวน 3 แหง เพื่อใหเกิดการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ให
สถานศึกษานํารองมีรอยละของนักเรียนที่คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต
ละวิชาผานเกณฑเพิ่มขึ้น  มีผลการดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 การวิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา(Analysis to 
Plan : P)  มีผลการดําเนินการตามรปูแบบนิเทศในการวิเคราะหสภาพปจจบุันและวางแผนพฒันา
ตามกระบวนการพฒันาและผลลพัธที่ไดจากการวิเคราะหสภาพปจจบุันและวางแผนพฒันาตาม
รูปแบบนิเทศ  มีดังนี้  

1. ศึกษาสภาพปจจบุันปญหาของสถานศึกษา  พบวาสภาพปจจุบันปญหาของ 
แบงเปน 3 ดานไดแก 1) ดานสถานศึกษา  มีนักเรียนลดลง  กิจกรรมของชุมชน ทองถิ่นมาก เวลา
เรียนไมพอ การสงเสรมิสือ่ ICTและวัสดุอปุกรณ ยังไมเพียงพอ 2) ดานครู  ครูเกษียณ ครูยาย ขาด
บุคลากร  ครูสอนไมตรงวิชาเอก  ครูใชวิธีการสอนแบบเกา  ภาระงานโรงเรียนมาก เตรียมการสอนไม
เต็มที ่3) ดานนักเรียน  ขอสอบยาก นักเรียนไมมีจุดมุงหมายในการเรียนอยางชัดเจน  นักเรียนไมเห็น
ความสําคัญของการสอบ 

2. โรงเรียนมสีารสนเทศดานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับโรงเรียนและระดับ
หองเรียน รายบุคคล รายสาระ อยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปการศึกษาขึ้นไป 

3. โรงเรียนไดผลการวเิคราะหมาตรฐานตัวชี้วัด แตละกลุมสาระ ที่ตองปรบัปรุง
เรงดวน มาหาแนวทางการแกไขปญหาและการพฒันาคุณภาพ 
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4. โรงเรียนตั้งคาเปาหมายใหมรีอยละของนกัเรียนที่ไดคะแนนเกินรอยละ 50 
เพิ่มขึ้น และบางแหงขอตั้งเปาใหคาคะแนนปตอไปเพิม่ขึ้นจากปปจจบุัน 

5. โรงเรียนทุกแหงจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษาและแผนยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สอดคลองกับวสิัยทัศนและพันธกิจ 

6. ศึกษานิเทศกสรางสื่อและเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม 
7. ศึกษานิเทศกกําหนดปฏิทินการนิเทศ ติดตามการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

NT/O-NET 
องคประกอบที่ 2 การสรางความตระหนักเพื่อความเปนเอกภาพ (Awareness 

to Homogineity : H) ผลการดําเนินการตามรปูแบบนเิทศ ฯ ในการสรางความตระหนักเพื่อความ
เปนเอกภาพ ตามกระบวนการพัฒนาและผลลัพธที่ไดจากการสรางความตระหนักเพื่อความเปน
เอกภาพ ตามรปูแบบนเิทศ ฯ ไดผลลัพธ ดังนี้ 

1. เกิดชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) 

2. บุคลากรทุกฝายมีความตระหนกัในการรวมมือกันยกระดับคุณภาพผูเรียน 
3. ครูและบุคลากรมีความพรอมในการรวมมือกันยกระดับคณุภาพผูเรียนการพฒันา

ตนเองในทกุดาน และมีการพัฒนาตนเองในดาน  การวิเคราะหขอมลูผลการทดสอบทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (O-NET) และจัดทําสารสนเทศระดับโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู   Active Learning    
การออกแบบการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด การวัดและประเมินผลทีส่อดรบัการ
ทดสอบระดบัชาติที่สอดคลองกับมาตรฐานและตัวชี้วัด  การจัดทําระบบสงเสริมการยกระดับคุณภาพ
ผูเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลย ีICT ในแอฟพลเิคชันตางๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน   

4. ครูวิชาการไดรับการพัฒนา ดานการยกระดบัคุณภาพการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) และการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกบัเครื่องมือการวัดและประเมินผล
คุณภาพผูเรียน   

5. ครูผูสอน 4 กลุมสาระไดรบัการพัฒนาดานการจัดทําชุดฝกเพื่อยกระดบัคุณภาพ
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) และการจัดกจิกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับเครื่องมือ
การวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน  

6. ครูผูสอนไดรับการการพัฒนาระบบคลงัขอสอบทีม่ีขอสอบระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานของ สพป. แพรเขต 2    

7. ครูผูสอนไดรับการอบรมเพื่อวางแนวทางและจัดทําแผนยกระดับผลสมัฤทธิ์
ทางการทดสอบทางการศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 3 การรวมมือรวมใจดําเนินการนิเทศแบบโคช (Relationship to 
Coach : R)  ผลการดําเนินการตามรปูแบบนิเทศ ฯ ในการรวมมือรวมใจดําเนินการนิเทศแบบโคช ใน
กระบวนการพัฒนา ประกอบดวยการดําเนินการนิเทศตามแผนที่วางไว ไดแก เยี่ยมหองเรียน  สังเกต
การสอน การฟง การชม การสะทอนคิด การแลกเปลี่ยน แนะนําชวยเหลือกันอยางมีสัมพันธภาพที่ดี
ตอกัน โดยใชกระบวนการนิเทศภายใน : ครูโคชครู  (Peer Coaching)  ใชเทคนิคการโคช Coaching 
1:1 หรือ Coaching Teams 
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จากกระบวนการพัฒนาทําใหเกิดผลลัพธ คือศึกษานิเทศกทาํการนิเทศติดตามเยี่ยม
หองเรียน สงัเกตการสอน ทําการโคชครูเปนรายบุคคลและแบบกลุมตามบรบิททีเ่หมาะสมของแตละ
โรงเรียน สามารถสรปุผลการนเิทศติดตาม ตามรูปแบบ  Phrae ICT+ (Plus) Coaching Model  ได
ดังนี้ 
  1) สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดทําสารสนเทศผลการทดสอบทางการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
(NT/O-NET) ของสถานศึกษา ในชวง 3 ปยอนหลงั 

2) สถานศึกษาทุกแหงมีการวิเคราะหขอมูลผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ตามมาตฐานและตัวชี้วัด และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนและ
หองเรียน แตความละเอียดในการวิเคราะหแตกตางกัน บางแหงวิเคราะหเฉพาะทีมบริหารและทีม
วิชาการ บางแหงวิเคราะหตามกลุมสาระการเรียนรู แตสวนใหญจะวิเคราะหตามแบบรายงานผลจาก
สทศ. ในสวนของมาตรฐานที่ควรปรับปรุงเรางดวน เปรียบเทียบระหวางโรงเรียนกับประเทศ และ
เปรียบเทียบปการศึกษาลาสุดกับปที่ผานมา แคตํ่ากวาหรือสูงกวาเทานั้น 

3) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู PBL บูรณาการกบั Active Learning  หรือการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ไมครบทุกรายวิชา จะมีบางวิชาที่ใชการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning เปนประจํา เชน วิทยาศาสตร ใหนกัเรียนทําโครงงาน และการทดลอง เพื่อสรางความองค
ความรู แตในบางวิชายังใชครูเปนศูนยกลาง สอนบรรยายใหนักเรียนฟงครเูพียงอยางเดียว 

4) มีการออกแบบการเรียนรูทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตวัช้ีวัด แตไมครบทุกกลุม
สาระ สวนใหญจะสอนตามหนงัสอืแบบเรียนที่วิเคราะหมาใหแลว ครูไมคอยไดวิเคราะหเอง 

5) มีการวัดและประเมินผลที่สอดรบัการทดสอบระดับชาติทีส่อดคลองกบัมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด คือครูที่สอนในรายวิชาที่ตองสอบ O-NET จะใชขอสอบ O-NET ปทีผานมาใหนักเรียนลอง
ฝกทํา แตครูยังไม จะสรางขอสอบเองใหมลีักษณะคลายขอสอบ O-NET ที่อิงตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดไดเอง 

6) มีการจัดทําระบบสงเสริมการยกระดับคุณภาพผูเรียน โดยใชสื่อเทคโนโลยี ในบาง
โรงเรียนทีม่ีอปุกรณคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตครบ  แตยังไมสามารถใชสื่อไดอยางสมบูรณ
และคุมคา 

7) มกีารใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) และการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) มาประยุกตใชในการ
สรางความตระหนกัในการยกระดบัคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนปกตปิระจําและตอเนื่อง บางแหงยงัขาดความชัดเจนในการ
ทํา PLC และบางแหงทําเปนประจํา แตไมมีหลักฐานในการบันทึกถึงผลการพฒันานวัตกรรมและการ
หาวิธีแกไขปญหานักเรียนและสถานศึกษา 

องคประกอบที่ 4 เชื่อมโยง ชื่นชม เสริมแรง (Attach  to  Admire : A) ผลการ
ดําเนินการตามรูปแบบนเิทศ ฯ ในการเชื่อมโยง ช่ืนชม เสรมิแรง ไดผลลัพธคือ 
  1) สถานศึกษามีการจัดนิทรรศการ นําเสนอผลการจัดการเรยีนรู โดยใชสื่อ ครูมี
ความภาคภูมิในผลงานของตัวเอง 
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2) มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ชื่นชมความสําเรจ็ และขอเสนอแนะในการทํางาน 
โดยใช  PLC ทําใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู (Professional Learning Communities : PLC) ใน
สถานศึกษา 

3) ยกยองเชิดชูเกียรติแกครผููสอนที่มผีลการพฒันาผูเรยีนสงูขึ้นโดยมีเกียรติบัตร 
รางวัลระดับจังหวัด ใหครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานยกระดบัคุณภาพผูเรียน 

องคประกอบที่ 5 ประเมินผลเพื่อพัฒนา เผยแพร (Evaluation for 
development to share)  ผลการดําเนินการตามรูปแบบนิเทศ ฯ ในการประเมินผลเพื่อพฒันา 
เผยแพร ไดผลลัพธคือ 

1) ศึกษานิเทศกรวบรวม วิเคราะหขอมูล สังเคราะหผลการนิเทศ ทีมศึกษานิเทศกมี
การสรุปผลการนเิทศ ติดตามในแตละครัง้ และรายงานใหแกผูทีเ่กี่ยวของทราบ เพื่อรวมกันพัฒนาและ
ปรับปรงุแนวทางการยกระดับคุณภาพผูเรียนใหดีขึ้นตอไป 

2) ประเมินผลการนิเทศ ใหผลปอนกลบัแกผูรับการนเิทศ  มีการสะทอนผลการนเิทศ
แบบโคชที่สงผลตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  3) สรุปและจัดทํารายงานผลการนิเทศ กํากบั ติดตาม รายงานผลการดําเนินการตาม
รูปแบบ 
  4) เผยแพรผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)สูสาธารณชนผานเวปไซต และสื่อ ICT  
ผลการปฏบิัติที่ดี (Best Practice)สูสาธารณชนผานเวปไซต และสื่อ ICT   
 

ผลไดรบัจากกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ของการดําเนินงานโครงการ 
“Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” มปีระโยชนตอสถานศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้ 

ตอผูบริหารสถานศึกษา 
1) ผูบรหิารเกิดความตระหนักและใหความสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษาเพิ่มขึ้น มี

แนวทางในการบริหารงานวิชาการ สงผลใหการบรหิารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะผูบรหิารมี
สวนกระตุนใหครูเกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

2) ผูบรหิารสงเสริม สนับสนุนใหมกีารพฒันาครเูกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  
การวัดและประเมินผลผูเรียนทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตวัช้ีวัดตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ มาก
ขึ้น และขับเคลื่อนการทํางานเปนแนวทางเดียวกบัแผนพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา 

 3) สถานศึกษาไดรับประโยชนในดานการพฒันาคุณภาพครูดานการสอนโดยตรง  
หากไดนําขอเสนอแนะจากศกึษานิเทศกมาวางแผนการดําเนินการ  คิดหาแนวทางเขามาแกปญหา
หรือเติมเตม็ทีจ่ะทําใหคณะครูทํางานดวยความสะดวก  มีความสุขและสอนตามแผน 

 4) ผูบรหิารสถานศึกษาไดแนวทางกระบวนการในการยกระดับคุณภาพผูเรียนเพือ่
การทดสอบทางการศึกษาในระดบัสถานศึกษาใหมปีระสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

 
ตอครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) ยกระดับความเชี่ยวชาญในการสอนของคร ู
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2) ครูมีความกระตือรือรนทีจ่ะรบัการนิเทศตามลักษณะการนิเทศ  มีความตื่นตัวใน
การทําแผนการสอน การทําสื่อ เพื่อประกอบการสอนทีส่อดคลองกบัมาตรฐานและตัวช้ีวัดนั้นๆ พรอม
ที่จะพฒันาหรือปรบัปรุงวิธีการสอนเพื่อใหเกิดผลการปฏิบัตงิานที่ดีขึ้น 

 3) ครูเกิดการสะทอนตัวเองและเปดใจในการพฒันา หาขอบกพรองของตนเอง เพื่อ
นําไปปรบัปรุงการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหดีขึ้น  

4) ครูผูสอนไดรับการพฒันาองคความรูดานการยกระดับคณุภาพการศึกษา และ
สามารถวางแผนการยกระดบัคุณภาพการศึกษาในระดบัชั้นตาง ๆ ไดอยางมีประสทิธิภาพ 

    ตอผูเรียน 
  1) ผูเรียนมีความตื่นตัวในการเรียน  เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ไดรับการดูแลเอา
ใจใสจากครูที่ดีขึ้น  ไดเรียนและทํากจิกรรมที่สอดคลองกับเนื้อหามากขึ้น 
  2) ผูเรียนมีความสุขในการทํากจิกรรม เพราะครูมีการสอนทีไ่ดเตรียมการลวงหนา  
ทําใหสื่อที่สมัผสัและเรียนรูไดจริง เกิดประสบการณความรูที่ยั่งยืน 
   3) ผูเรียนจะมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4) นักเรียนมีความพรอมในการประเมินระดับชาติ (NT/O-NET) โดยไดรับการพฒันา
ความรูจากครผููสอน  
 

ตอนที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของ
พื้นที่ในจังหวัดแพร    
 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหาร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร  ของกลุม
ตัวอยางจากโรงเรียนเปาหมาย 19 แหง พบวา ความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ฯ มีคะแนน
เฉลี่ยอยูระหวาง 3.99 – 4.39 คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.16) และเมื่อพิจารณาราย
ดานพบวา ความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศ ฯ มีคาคะแนนสูงสุด (x̄ =4.39)  รองลงมาไดแก ดาน 
ดานบุคลากรผูใหการนิเทศ  (x̄ =4.14)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก (x̄ =4.13)   ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 
ของการนิเทศ (x̄ =3.99)  ตามลําดับ 

พิจารณารายขอ  พบวาความพึงพอใจตอการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพรอยู
ในระดับมากทุกขอ ยกเวนขอรูปแบบ/กระบวนการนิเทศฯ ตรงกับวัตถุประสงค ในระดับมากที่สุด 

  จากการสัมภาษณครูและนักเรียนที่เขารวมทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ฯ  พบวา ครูและ
นักเรียนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา มีความเปนไปไดทางดานการนําไปปฏิบัตินํารูปแบบการนิเทศ 
ไปใชนิเทศ ติดตามสถานศึกษา  โดยมีความคิดเห็นวา 1)  เปนรูปแบบที่ใชไดไมยุงยาก ซึ่งศึกษานเิทศก
คือปจจัยหลัก  ทําการนิเทศชวยเหลือครู โคชครูเพื่อปรับเปลี่ยนยกระดับการจัดการเรยีนการสอนใหมี
คุณภาพตอไป  2) ผลจากการนิเทศโดยรูปแบบชวยใหครูไดขอมูลในการวิเคราะหผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเปนรายป ชวยโคชครูในจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  ใหกับนักเรียนได  3) การใชเทคโนโลยีทํา
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ใหเกิดความสะดวกสบายในการสงงาน  การติดตอสื่อสารกันระหวางศึกษานิเทศกและครู  ครูและ
นักเรียน  รูผลการนิเทศอยางรวดเร็ว ไดขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปพัฒนาตัวเอง และสามารถนําผลที่ได
จากรายละเอียดในการนิเทศมาปรับใชในชีวิตประจําวัน  4) ครูไดเกิดการตื่นตัวในการเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนนักเรยีนและการวัดประเมนิผลเพื่อนําไปสูการยกระดับผลการทดสอบ O-NET ใน
มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่ยังไดต่ํากวาเกณฑที่ทางสถานศึกษาตั้งเปาหมายไว 
 
อภิปรายผล  

จากการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร   ผูวิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหา และความตองการในการนิเทศสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดแพร พบวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET) ของสถานศึกษาบางแหงไดคะแนนต่ํากวารอยละ 50 มาจากสาเหตุ ดานสถานศึกษา  มี
จํานวนนักเรียนลดนอยลง  ครูใชวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกา ไมสงเสริมใหนักเรียนมีการคิด
วิเคราะห และสรางองคความรูดวยตนเอง  นอกจากนี้ครูบางคนยังทําหนาที่หลายอยาง ภาระงานใน
โรงเรียนมีมาก ทําใหเตรียมการสอนไมเต็มที่ นักเรียนไมมีจุดมุงหมายในการเรียนอยางชัดเจน ไมเห็น
ความสําคัญของการสอบในระดับชาติ ขอสอบในระดับชาติ มีความยากเกินที่นักเรียนจะทําได 
เนื่องจากนักเรียนไมไดรับการเตรียมความพรอมในการสอบระดับชาติอยางเต็มที่ โรงเรียนขาดการ
สงเสริมใหครูทุกคนไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอน ขาดการพัฒนาตนเองในวิชาที่สอน ขาดการกํากับ
ติดตาม และประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครู ขาดการประเมินการจัดการเรียนรูของครู ขาดการ
ประเมินแบบทดสอบ แบบวัด และเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตางๆ ของครู อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง  ครูไมใชสื่อหรือใชสื่อที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูขาดการศึกษาคนควา วิจัย เพื่อ
พัฒนาสื่อและกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สอดคลองกับงานวิจัยของอมร   ชัย
ประสงคสุข (2555 : บทคัดยอ) ที่วาสาเหตุสําคัญที่ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา เนื่องจากนักเรียน
ขาดทักษะดานการคิดวิเคราะห โดยเปนผลจากครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนฝกทักษะการ
ปฏิบัติและคิดวิเคราะหนอยเกินไป ประกอบกับครูไมเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด การ
วัดและประเมินผล, ขอสอบโจทยปญหาไมชัดเจน ทํานักเรียนหาคําตอบไดไมตรงตามที่โจทยตองการ 
และครูยังยึดติดกับรปูแบบการสอนแบบเดิมๆ ไมคนหาวิธีการนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนใหมๆ ที่
จะชักจูงใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
 2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบรหิารการจัดการศกึษาข้ัน
พื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบรบิทของพื้นที่ในจังหวัดแพร   พบวาทุกองคประกอบมี
ความสําคัญและความจําเปน ความสอดคลองเช่ือมโยง สัมพนัธกัน หากพิจารณาในแตละขั้นตอนหรือ
แตละองคประกอบ ทัง้นี้เพราะกระบวนการดําเนินการในการพัฒนาระบบนิเทศ ผูวิจัยใหความสําคัญ
กับกระบวนการมสีวนรวมของบุคลากรทุกฝายทีเ่กี่ยวของกบัการนเิทศโดยตรง เชน ศึกษานิเทศก ครู 
และผูบรหิารการศึกษา เพื่อการพฒันาคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนในสถานศึกษา เปนเหตุใหการ
กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการพฒันาระบบนเิทศสอดรบักับกระบวนการดําเนินการจริงของ
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หนวยงานตนสงักัดของสถานศึกษาที่มีการดําเนินการทุกป  ดังนั้นรูปแบบการนิเทศทุกองคประกอบ
คือ 1)  การวิเคราะหสภาพปจจุบันและวางแผนพัฒนา 2) การสรางความตระหนัก เพือ่ความเปน
เอกภาพ 3) การรวมมือรวมใจดําเนินการนเิทศแบบโคช  4) เชื่อมโยง ช่ืนชม เสริมแรง ประเมินผลเพือ่
พัฒนา เผยแพร มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางดี สอดคลองกับการวิจัยของกนิษฐา  สวยสด (2558: 
บทคัดยอ)  ไดพัฒนารปูแบบการนเิทศเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนที่
ไมผานการรับรองคุณภาพการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 3 ไดเปน
รูปแบบ Lampang 3 Quality Model มีองคประกอบ 5 สวนดวยกัน ไดแก  1. การวิเคราะหขอมลู 
(Analysis) 2. การวางแผนการนเิทศ (Plan) 3. การนิเทศ (Supervision) 4. การประเมินผล 
(Evaluation) และ 5. การเสรมิแรง (Reinforcement) 

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร พบวา  ในการดําเนินการตาม
รูปแบบของศึกษานิเทศกแตละหนวยงานทางการศึกษาไดมีการปรับใชรูปแบบนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา PHRAE ICT+(Plus) Coaching Model ใหเขากับรูปแบบนิเทศที่
ใชอยูกอนแลว ไดแก รูปแบบการนิเทศติดตามมุงสูหองเรียนคุณภาพ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร เขต 1 รูปแบบการนิเทศ 5 S ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร 
เขต 2  ซึ่งศึกษานิเทศกแตละหนวยงานจะมีการวางแผน ดําเนินการตามรูปแบบใหสอดคลองกบับรบิท
เชิงพื้นที่ของสถานศึกษาแตแหง ที่มีความหลากหลายแตกตางกันทั้งดานพื้นที่ ตําแหนงที่ตั้ง ขนาด 
จนกระทั่งถึงระดับชั้นที่เปดสอนของแตละสถานศึกษา ซึ่งถือวาเปนปจจัยที่สงผลตอการโคชครูของ
ศึกษานิเทศกแตละหนวยงาน ซึ่งทําใหเกิดผลตอผูบรหิารสถานศึกษา ตอครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตอผูเรียน อยางตอเนื่องอยางมีคุณภาพตอไป  
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความสอดคลองเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดแพร  
พบวาความพึงพอใจของครูที่ไดรับการนิเทศ อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เพราะในการดําเนินการนิเทศตาม
รูปแบบ Phrae ICT+(plus) Coaching Model ที่ไดพัฒนาขึ้นไดใชกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะศึกษานิเทศกในหนวยงานทางการศึกษาจากทุกสังกัด เปนเหตุใหรูปแบบที่
พัฒนาขึ้นสอดรับกับความตองการของครผููรบัการนิเทศโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอมร   ชัย
ประสงคสุข (2555 : บทคัดยอ) ที่ไดพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อสงเสรมิระบบการนิเทศภายในสําหรบั
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  โดยกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการนิเทศ และการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ภายหลังการ ใชรูปแบบการนิเทศ CASE Model สูงกวากอนการใชรูปแบบ
การนิเทศ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ที่และถือวาการนิเทศเปนการชวยเหลือ  แนะนําและ
ปรับปรุงงานดานวิชาการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เพื่อครูและสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
1. ศึกษานิเทศกตองมีความพรอมทุกดานในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  มีองคความรูในการการใชรูปแบบนิเทศ ศาสตรแตละ
สาขาที่จะสามารถนําไปโคชครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการศึกษาตอเด็กได รวมถึงการใชเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรูในช้ันเรียนและการบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งในกระบวนการโคช
ครูเพื่อการพัฒนานั้น ศึกษานิเทศกตองรูจักและเขาใจลึกซึ้งถึงบริบทของโรงเรียน การรูจักครูเปน
รายบุคคลเปนพื้นฐานสําคัญ เพื่อใหผูโคชสามารถเลือกวิธีการโคชใหเหมาะสมกับครูและบริบทของ
โรงเรียนได และการที่ศึกษานิเทศกเขาไปโคชครูเพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ใน
เรื่องเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล การใชสื่อเทคโนโลยีที่จะสงผลใหครู
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและนักเรียนปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูนั้น ตองอาศัยเวลาใหครูเปดใจยอมรับ
จุดบกพรองตัวเอง จุดที่ควรปรับปรุงและพรอมในการเรียนรูดวยการรับฟงความคิดเห็นผูอื่น ซึ่งขึ้นอยู
กับความสามารถและทักษะของโคชแตละคนดวย 

2. สงเสรมิการพัฒนาครูในรูปแบบของชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนใน
สังกัดเอกชนและองคการบริหารสวนจังหวัดแพร เนื่องจากชมุชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพเปนสิ่งที่
จําเปนตอการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และชวยใหครูและบคุลากรรวมมือกันพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน 

3. การพัฒนาครู อาจปรับเปลีย่นจากการอบรมครูทีไ่มมีเปาหมายเฉพาะ มาเปนระบบสงเสรมิ
ใหศึกษานิเทศกที่มีความรูเฉพาะดานโคชครูเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพครูที่เนนความตองการในการ
พัฒนาครูเปนสําคัญ และการโคชเปนกระบวนการที่ชวยใหครูสรางองคความรูในการพัฒนาตนเองไดดี 
บนพื้นฐานความสําคัญของครูและโคช 

4. การนํารูปแบบนิเทศติดตามและประเมินผล ไปใชใหเกิดประโยชนนั้น ควรดําเนินการใน
ระยะยาว เพื่อติดตามผลที่เกิดข้ึน ของผลการทดสอบระดับชาติที่มีการจดัสอบเมื่อสิ้นปการศึกษา ใหมี
การนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง และมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนประจําอยางนอย เดือนละ 1 
ครั้ง หรืออาจจะมีการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยกลุมโรงเรียนหรือระหวางโรงเรียนในเครือขาย 

 5. ทุกภาคสวนจะตองใหความรวมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัง้ระดบั
นโยบาย ระดับบรหิาร ฝายวิชาการ ครูผูสอน นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน จึงจะทําใหการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดผล  การจัดทําแผนการเรียนรูตามตัวช้ีวัด มาตรฐานการเรียนรู ที่ยึดผูเรียน
เปนสําคัญ รวมทัง้สงเสรมิใหครู ไดพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
กระบวนการจัดการเรียนรู ที่เนนการพฒันา ทักษะดานการอาน การคิดวิเคราะห และการเขียน ในแต
ละกลุมสาระการเรียนรู ทุกระดับช้ัน และ ใหครูพจิารณารูปแบบการทดสอบกอนเพื่อจะไดเตรียม
ความใหนักเรียน ตลอดจนการจัดประชุมสมัมนาในกลุมโรงเรียนเพื่อแสวงหาแนวทางในการยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1. ดําเนินการวิจัยพัฒนาครูอยางตอเนื่อง และสรางองคความรูใหแกโคชใหมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ เพื่อการชวยเหลือครู รวมทั้งติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของครูที่สงผลตอการเรียนรูของ
นักเรียนอยางเหมาะสม 

2. ดําเนินการวิจัยและพัฒนาการสรางชุมชนวิชาชีพแหงการเรียนรู โดยเนนการสรางชุมชน
เรียนรูในโรงเรียนสังกัดเอกชนทุกโรง เพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนใหมีคุณภาพดีขึ้น  
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ภาคผนวก 

เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล 

 



แบบสอบถามความพึงพอใจ 
รูปแบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล Phrae ICT+ (plus) Coaching Model 

ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๑ เพศ   ชาย  หญิง 
 ๑.๒ อาย ุ ...........................................................ป 
 ๑.๓ ตําแหนง ผูบรหิารสถานศึกษา ครูผูสอน อื่น ๆ (โปรดระบุ....) 
 ๑.๔ ระดับการศึกษา ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี สูงกวาปรญิญาตร ี
 
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจการดําเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
คําชี้แจง    ใหทานทําเครื่องหมาย    ลงในชองระดบัคุณภาพตามความคิดเห็นของทาน  5 ระดับ  ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อปรบัปรุงรูปแบบการดําเนินงานในครั้งตอไป  ดังนี ้
  ระดับ  5  หมายถึง มีความพงึพอใจมากทีสุ่ด    ระดับ  4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ระดับ  3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง   ระดับ  2  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
  ระดับ  1  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยทีสุ่ด 

 
ขอ 

 
                                   รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจตอรูปแบบการนิเทศฯ 
 1. ขั้นตอนการนิเทศฯ ชัดเจน 

  
     

 2. รูปแบบ/กระบวนการนเิทศฯ ตรงกับวัตถุประสงค        
 3. ระยะเวลาในการนิเทศฯ มีความเหมาะสม      
 4. รูปแบบ/กระบวนการนเิทศฯ มีความหลากหลาย      

ความพึงพอใจตอบุคลากรผูใหการนิเทศ 
 5. ความรูความสามารถในเรื่องที่ทําการนิเทศฯ      
 6. ความเปนกัลยาณมิตร        
 7. ทักษะและเทคนิคการนเิทศฯ        
 8. การเปดโอกาสใหผูรบัการนเิทศฯไดแลกเปลี่ยนเรียนรู      

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก 
 9. เครื่องมอืในการนเิทศฯ        
 10. วัสดุ/อุปกรณ การนเิทศฯ        
 11. การใชสื่อและเทคโนโลยีการนิเทศฯ        
 12. นวัตกรรมการนิเทศ        
 13. เครือขายการนเิทศ      

 

 

 

 



 
ขอ 

 
                                   รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

ความพึงพอใจตอคุณภาพ/ผลลัพธ ของการนิเทศ 
 14. ผูรับการนิเทศฯ มีความรู ความเขาใจในการวางแผนหรอื

ออกแบบกิจกรรม  
     

 15. ไดรับการนิเทศฯ ที่ตรงกับความตองการ      
 16. การนิเทศฯ ชวยใหผูรบัการนิเทศฯ มีขวัญและกําลงัใจในการ

ปฏิบัติงาน 
     

 17. การนิเทศฯ ชวยใหผูรบัการนิเทศฯ ปฏิบัตงิานไดดียิ่งขึ้น      
 18. วิธีการนิเทศฯ สามารถชวยยกระดบัคุณภาพการศึกษาได      

 
ตอนที่ 3  ผลไดรับจากกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามรูปแบบนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผล Phrae ICT+ (plus) Coaching Model มีประโยชนตอสถานศึกษาในดานตาง ๆ 
อยางไร โปรดเขียนแสดงความคิดเห็นตามหัวขอตอไปน้ี 

  3.1 ตอผูบริหารสถานศึกษา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

  3.2 ตอครูและบุคลากรทางการศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 3.3 ตอผูเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ตอนที่ ๔ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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