


 

 

 

ช่ือหนังสือ คูมือพัฒนาการนิเทศสูวิธีปฏิบัติท่ีดี 

หนวยงานท่ีจัดพิมพ ศูนยพัฒนาการนิเทศและเรงรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

พิมพครั้งท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖  

จํานวนท่ีพิมพ ๑,๒๐๐ เลม  

ISBN ๙๗๘-๖๑๖-๒๐๒-๘๒๗-๔ 

พิมพท่ี โรงพิมพชุมนุมเกษตรกรแหงประเทศไทย จํากัด  

๗๙ ถนนงามวงศวาน เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ 

โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๕๖๗  โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๑๐๑ 



ค�ำน�ำ

ก

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้ด�ำเนินกำรโครงกำรยกระดับคุณภำพครูทั้งระบบ : 

กิจกรรมพัฒนำศึกษำนิเทศก์แนวใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๓ เป็นต้นมำ เพื่อพัฒนำระบบนิเทศและรูปแบบ 

กำรนเิทศกำรศกึษำแนวใหม่ โดยใช้กระบวนกำรวจิยัและพฒันำ ทีส่่งผลต่อกำรยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำและพฒันำ

ศึกษำนิเทศก์ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณลักษณะในกำรนิเทศกำรศึกษำ ที่เหมำะสมและได้มำตรฐำน สอดคล้อง

กับกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง 

 กิจกรรมกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี เป็นกิจกรรมหนึ่งในกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์แนวใหม่ ที่ 

ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน แต่เนื่องจำกผลงำนวิธีปฏิบัติที่ดีของศึกษำนิเทศก์ ที่ส่งเพื่อ 

คัดเลือกระดับประเทศ มีจ�ำนวนต�่ำกว่ำเป้ำหมำย สพฐ. จึงจัดท�ำคู่มือพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนำ

ศึกษำนิเทศก์ให้สำมำรถพัฒนำกำรนิเทศกำรศึกษำสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนขอขอบคุณ ที่ปรึกษำ ผู ้ทรงคุณวุฒิ คณะท�ำงำน

และผู้ให้ควำมคิดเห็นทุกท่ำน ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท�ำเอกสำรจนส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง

ว่ำเอกสำรเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำศึกษำนิเทศก์และงำนนิเทศกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและส่งผล 

ต่อกำรพัฒนำงำนสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

   

       ศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

  ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

  สิงหำคม  ๒๕๕๖
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ง

 คู่มือกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดีฉบับนี้ ใช้ส�ำหรับฝึกปฏิบัติตำมกระบวนกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธี

ปฏบิตัทิีด่แีละเป็นคูม่อืประกอบกำรปฏบิตังิำนของศกึษำนเิทศก์เป็นรำยบคุคล ตำมบทบำทหน้ำทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมำย

เพื่อมุ่งประสิทธิภำพและประสิทธิผลของงำนสู่ควำมเป็นเลิศ โดยเสนอแนวคิดส�ำคัญและแนวทำงกำรฝึกปฏิบัติตำม

กระบวนกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่กำรปฏิบัติที่ดี ผู้ใช้คู่มือควรศึกษำให้เข้ำใจเป็นเบื้องต้นก่อน โดยมีสำระสังเขป ดังนี้

 ๑. กำรพัฒนำกำรนิเทศสู ่วิธีปฏิบัติที่ดีเน้นกำรเรียนรู ้หรือฝึกฝนตนเองอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำง 

ปฏิบัติงำน (on the job training) โดยมีงำนที่รับผิดชอบเป็นเป้ำหมำยในกำรฝึกปฏิบัติ แต่ละคนอำจใช้เวลำฝึก

แตกต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับงำนที่น�ำมำฝึกปฏิบัติว่ำมีขอบเขตกว้ำงขวำงและยำกง่ำยเพียงใด รวมถึง ควำมเอำใจใส่และ

สมรรถนะของผู้ใช้คู่มือแต่ละคน

 ๒.  ผู้ฝึกปฏิบัติพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี เน้นกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำสมรรถนะกำรท�ำงำน 

ของตนด้วยกำรบูรณำกำรกระบวนกำรเรียนรู้ทั้งด้ำนจิตพิสัย ทักษะพิสัย และพุทธิพิสัย โดยผู้ใช้คู่มือต้องศึกษำ 

ค้นคว้ำ และวเิครำะห์ ประยกุต์แนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องมำใช้ในกำรพฒันำกำรนเิทศอย่ำงต่อเนือ่งถกูต้องเหมำะสม 

กำรฝึกปฏิบัติตำมกระบวนกำรพัฒนำกำรนิเทศที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือจึงต้องไม่ละเลยที่จะสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ที่ถูกต้อง น�ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้และประเมินปรับปรุงงำนด้วยตนเองในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำนจนเป็นนิสัย

 ๓.  กำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี เน้นกำรเรียนรู้ร่วมกันจำกกลุ่มเพื่อนร่วมงำนหรือผู้เกี่ยวข้องใน

งำนที่ปฏิบัติทุกขั้นตอนตั้งแต่ กำรวำงแผนกำรท�ำงำน กำรเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมำะสมตลอดจนกำรปฏิบัติงำนและ

สรุปกำรประเมินผลงำน  

 ๔.  กำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี เน้นกำรประเมินและปรับปรุงตนเองจำกผลกำรปฏิบัติงำนหรือ

ร่วมกันประเมินโดยบุคลำกรในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

ผู้ฝึกปฏิบัติต้องผลิตผลงำนตำมขั้นตอนที่ก�ำหนดให้ส�ำเร็จทีละขั้นก่อน แล้วน�ำไปเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูแ้ละประเมินตนเอง ปรบัปรงุงำนตำมขอ้เสนอ และพฒันำงำนในขั้นตอนตอ่ไปทีละขัน้ตอนจนครบทุกขัน้ตอน

 คู่มือฉบับนี้เน้นกำรปฏิบัติจริงในสภำวะกำรปฏิบัติงำนปกติ แต่หำกประสงค์จะใช้อบรมเพื่อเรียนรู้

กระบวนกำรพฒันำกำรนเิทศกค็วรมกีำรปฏบิตัจิรงิในสภำวะกำรปฏบิตังิำนปกต ิโดยผูเ้ข้ำอบรมน�ำคูม่อืไปฝึกปฏบิตัิ

ด้วยตนเองตำมขั้นตอนที่เสนอไว้ในคู่มือ 

 ๕.  คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย ๔ บท ดังนี้

     บทที่ ๑ บทน�ำ สำระที่น�ำเสนอ คือ ควำมเป็นมำ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ ผลที่

คำดว่ำจะได้รับ ควำมหมำยของวิธีกำรปฏิบัติที่ดี นวัตกรรมกำรพัฒนำกำรนิเทศ และสมรรถนะส�ำคัญ

     บทที่ ๒ กระบวนกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีกำรปฏิบัติที่ดีประกอบด้วย ตอนที่ ๑ วิเครำะห์บริบท 

ตอนที ่๒ ก�ำหนดกรอบแนวคดิ ทศิทำง ตอนที ่๓ สร้ำงรปูแบบเทคนคิวธิพีฒันำงำน ตอนที ่๔ ปฏบิตักิำรนเิทศ ตดิตำม 

ตอนที่ ๕ ถำมหำผลส�ำเร็จของงำน ตอนที่ ๖ จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตอนที่ ๗ มุ่งสู่เครือข่ำย ขยำยผล ต่อยอด 

ในแต่ละตอน ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ดังนี้ ๑) วัตถุประสงค์ ๒) ควำมคิดรวบยอด ๓) เนื้อหำ ๔) สมรรถนะ

ส�ำคัญ ๕) กิจกรรมฝึกปฏิบัติ ๖) ประเมินตนเอง และ ๗) เอกสำรเสริมควำมรู้

ค�ำชี้แจง



จ

     บทที ่๓ กำรเขยีนรำยงำน ประกอบด้วย แนวทำงกำรเขยีนรำยงำนฉบบัย่อ แนวทำงกำรเขยีนรำยงำน

ฉบับสมบูรณ์ ฝึกปฏิบัติเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และเอกสำรเสริมควำมรู้

     บทที่ ๔ เครื่องมือประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี

ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ ควำมหมำย คุณสมบัติของผู้ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี กำรยื่นแบบขอเสนอวิธีกำรปฏิบัติที่ดี 

กำรด�ำเนนิกำรคดัเลอืกและกำรตดัสนิระดบัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ระดบัเครอืข่ำยกำรนเิทศกลุม่จงัหวดั ระดบัส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แบบเสนอขอเข้ำรับกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี เกณฑ์กำรพิจำรณำวิธีปฏิบัติที่ดี

ด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรให้คะแนนกำรประเมิน

 ๖.  กำรเสนอรำยงำนผลกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี  มีกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

 

จ 
 

    บทที่ ๓ การเขียนรายงาน ประกอบด้วย แนวทางการเขียนรายงานฉบับย่อ แนวทางการเขียน
รายงานฉบับสมบูรณ์ ฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างความเข้าใจ และเอกสารเสริมความรู้ 
    บทที่ ๔ เครื่องมือประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกวิธีปฏิบัติ 
ที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ความหมาย คุณสมบัติของผู้ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี การย่ืนแบบขอเสนอวิธีการ
ปฏิบัติที่ดี การดําเนินการคัดเลือกและการตัดสินระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม
จังหวัด ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบบเสนอขอเข้ารับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี 
เกณฑ์การพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา และการให้คะแนนการประเมิน 
 ๖. การเสนอรายงานผลการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี  มีการดําเนินการ ดังนี้ 

 

                    

 

                

                             

 

                    

ย่ืนแบบขอรับการคัดเลือกวิธี

ปฏิบัติท่ีดีพร้อมเอกสาร 
รายงานผลการพัฒนาการนิเทศ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับปรุง 

เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด 

สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 

วิธีปฏิบัติท่ีดีระดับ สพฐ. 



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

1บทที่ ๑

ความเป็นมา

 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ได้ด�ำเนนิโครงกำรยกระดบัคณุภำพครทูัง้ระบบ กจิกรรมกำร

พัฒนำระบบนิเทศแนวใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๓ เป็นต้นมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำระบบ และรูปแบบ

กำรนเิทศกำรศกึษำแนวใหม่ โดยใช้กระบวนกำรวจิยัและพฒันำทีส่่งผลต่อกำรยกระดบัคณุภำพกำรศกึษำ และพฒันำ

ศึกษำนิเทศก์ให้มีคุณลักษณะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรนิเทศกำรศึกษำที่เหมำะสม ได้มำตรฐำน ส่งผลต่อกำร 

ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และสอดคล้องกับกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ในทศวรรษที่สอง กิจกรรมดังกล่ำวประกอบด้วย 

๔ กจิกรรมย่อย คอื กำรพฒันำศกึษำนเิทศก์ กำรวจิยัและพฒันำรปูแบบกำรนเิทศทีเ่อือ้ต่อกำรยกระดบัคณุภำพกำร

ศกึษำ กำรคดัเลอืกวธิปีฏบิตัทิีด่ ีและกำรก�ำกบั ตดิตำม ประเมนิโครงกำรพฒันำศกึษำนเิทศก์แนวใหม่และรำยงำนผล 

 ในกำรพฒันำศกึษำนเิทศก์และพฒันำกำรนเิทศ ตำมกจิกรรมพฒันำศกึษำนเิทศก์แนวใหม่ ภำยใต้โครงกำร

ยกระดับคุณภำพครูทั้งระบบ ได้จัดให้มีกิจกรรมกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จำกผลกำรปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์ เนื่องจำกวิธีกำรที่ใช้พัฒนำเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภำพงำนมีหลำยวิธี วิธีกำรหนึ่ง 

ทีส่ำมำรถท�ำให้องค์กรพฒันำแบบก้ำวกระโดด (Leap Frog) สำมำรถลดระยะ เวลำในกำรปรบัปรงุประสทิธภิำพของ

องค์กร และเป็นวิธีที่ได้รับกำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง คือ กำรศึกษำวิธีกำรปฏิบัติที่ดี หรือ Best Practices เพรำะ

เป็นกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของผู้ที่ประสบควำมส�ำเร็จหรือท�ำได้ดีกว่ำเรำ น�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ

งำนของตนให้ดีกว่ำเดิม จำกกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่ผ่ำนมำ ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยไว้ในแต่ละปีให้มีชิ้นงำนที่ผ่ำน

เกณฑ์กำรประเมินระดับเครือข่ำยกำรนิเทศกลุ่มจังหวัด จ�ำนวน ๕๗๐ เรื่อง แต่ปรำกฎว่ำในปีงบประมำณ ๒๕๕๓  

มศีกึษำนเิทศก์ทีม่ผีลงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิระดบัเครอืข่ำยกำรนเิทศกลุม่จงัหวดั จ�ำนวน ๓๙๙ เรือ่ง ปีงบประมำณ 

๒๕๕๔ มจี�ำนวน ๑๓๙ เรือ่ง จะเหน็ได้ว่ำจ�ำนวนศกึษำนเิทศก์ทีส่่งผลงำนเข้ำรบักำรคดัเลอืกมจี�ำนวนต�ำ่กว่ำเป้ำหมำย 

นอกจำกนี้ ผลงำนของศึกษำนิเทศก์ ปีงบประมำณ ๒๕๕๓ จ�ำนวน ๓๙๙ เรื่อง ไม่ได้ส่งเอกสำรเข้ำรับกำรประเมิน

จำก สพฐ. จ�ำนวน ๒๙๒ เรือ่ง จงึมผีลงำนให้คณะกรรมกำรพจิำรณำเพยีง ๑๐๗ เรือ่ง มผีลงำนผ่ำนเกณฑ์กำรประเมนิ

ระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจ�ำนวน ๒๔ เรื่อง ในปีงบประมำณ ๒๕๕๔ ส่งเข้ำรับกำรประเมิน

ในระดับ สพฐ. จ�ำนวน ๕๓ เรื่อง ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจ�ำนวน ๓ เรื่อง รวม ๒๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๘ และ

มีศึกษำนิเทศก์ที่มีผลงำนไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน รวม ๑๓๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๒ จำกข้อสังเกตของคณะ

กรรมกำรประเมินสรุปได้ว่ำ ผลงำนมีข้อที่ควรได้รับกำรพัฒนำเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน 

ไม่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง เครื่องมือไม่เสนอผลในกำรตรวจสอบควำมน่ำเชื่อถือของเครื่องมือ ไม่ครบตำมที่ระบุใน

วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องและไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ กำรสรุปผลไม่สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ กำรอภิปรำยผลไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับสรุปผล กำรรำยงำนผลไม่สอดคล้องกับประเภทของ 

ผลงำนและขำดกำรเผยแพร่ผลงำนโดยเฉพำะในระดับประเทศ 

บทที่ ๑
บทน�ำ



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

2 บทที่ ๑

การพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

 กำรพัฒนำกำรนิเทศให้ได้ผลนั้น กิจกรรมกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องพัฒนำให้เกิดใน 

กำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ให้ได้ผล เป็นกำรเพิ่มคุณภำพของกำรนิเทศอันจะส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำทำง 

ด้ำนวิชำชีพ และเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำอย่ำงหลำกหลำย จึงได้สร้ำงคู่มือพัฒนำกำรนิเทศสู่

กำรปฏิบัติที่ดีขึ้น เพื่อยกระดับคุณภำพผลงำนของศึกษำนิเทศก์ให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อกำรพัฒนำครูและส่งผลต่อ

คุณภำพกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำต่อไป

 วัตถุประสงค์ 

 กำรจัดท�ำคู่มือพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดีมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 ๑. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้มีควำมสำมำรถพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี  

 ๒. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ให้สำมำรถเขียนรำยงำนวิธีปฏิบัติที่ดีได้อย่ำงมีคุณภำพ

 ๓.  เพือ่พฒันำศกึษำนเิทศก์ให้เหน็คณุค่ำในกำรคดัสรรวธิปีฏบิตัทิีด่แีละน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำงำน

ให้เป็นปกติวิสัย

 เป้าหมาย

  เชิงปริมาณ

 ๑.  ศึกษำนิเทศก์ทุกคนใช้กระบวนกำรนิเทศในกำรพัฒนำงำนให้เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี

 ๒.  ศกึษำนเิทศก์เหน็คณุค่ำในกำรคดัสรรวธิปีฏบิตัทิีด่ ีมรีำยงำนผลกำรพฒันำงำนผ่ำนเกณฑ์ กำรประเมนิ

ระดับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี ของจ�ำนวนศึกษำนิเทศก์ทั้งหมด

  เชิงคุณภาพ

 ๑.  ศกึษำนเิทศก์พฒันำงำนในควำมรบัผดิชอบให้เป็นวธิปีฏบิตัทิีด่แีละน�ำไปใช้ได้ผลต่อกำรพฒันำครแูละ

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจนได้รับกำรยอมรับ มีกำรเผยแพร่ ขยำยผลเกิดองค์ควำมรู้ใหม่ในวิชำชีพกำรนิเทศ 

กำรศึกษำ

 ๒.  ศกึษำนเิทศก์น�ำวธิปีฏบิตัทิีด่ไีปประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำงำน สร้ำงและพฒันำนวตักรรมเป็นประโยชน์

ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในควำมรับผิดชอบเป็นปกติวิสัย
 

ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

 ๑.  ศึกษำนิเทศก์ มีผลงำนกำรพัฒนำกำรนิเทศและปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผลกำรพัฒนำงำน 

กำรศึกษำและมีกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำระดับดี เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕ 

 ๒.  ศึกษำนิเทศก์ได้พัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี มีผลงำนที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์ระดับดี เพิ่มขึ้น  

ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕
   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ครไูด้รบักำรนเิทศด้วยวธิปีฏบิตัทิีด่ ีสำมำรถน�ำไปพฒันำครใูห้สร้ำงวธิปีฏบิตัทิีด่เีพือ่พฒันำกำรเรยีนกำรสอน

ให้มีคุณภำพสูงขึ้น



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

3บทที่ ๑

ความหมายของวิธีปฏิบัติที่ดี

 วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) มีผู้ให้ค�ำอธิบำยไว้ในหลำยลักษณะ เช่น Best Practices (BP) American 

Productivity and Quality Center ได้ให้ค�ำจ�ำกัดควำม Best Practices ว่ำ เป็นปฏิบัติกำรทั้งหลำยที่สำมำรถ 

ก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศหรือกำรปฏิบัติที่ท�ำให้องค์กรก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศ (อ้ำงถึงในบุญดี บุญญำกิจ และกมลวรรณ  

สิริพำนิช, ๒๕๔๕)  Best Practices คือ วิธีปฏิบัติที่ดี ในกำรท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ส�ำเร็จ ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรน�ำควำมรู้

ไปปฏบิตัจิรงิ แล้วสรปุควำมรูแ้ละประสบกำรณ์นัน้ เป็นแนวปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุของตนเอง (บรูชยั ศริมิหำสำคร, ๒๕๔๘) 

กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นวิธีกำรในกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ เพื่อน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำย

ของสถำนศึกษำ ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของชุมชน ผู้ปกครอง และน�ำมำสู่ควำมเป็นเลิศใน

กำรด�ำเนินกำร (โครงกำรยกระดับคุณภำพผู้บริหำรและครูทั้งระบบตำมแผนปฏิบัติกำรไทยเข้มแข็งคณะครุศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และศูนย์เครือข่ำย, ๒๕๕๓) 

 ในโครงกำรยกระดับคุณภำพครูทั้งระบบ กิจกรรมกำรพัฒนำระบบนิเทศแนวใหม่ได้สรุปนิยำมวิธีปฏิบัติ

ที่ดีด้ำนกำรนิเทศกำรศึกษำไว้ว่ำ หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์ที่เป็นระบบ มีควำม 

น่ำเชื่อถือ ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของครู ผู้บริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์และองค์กรทำงกำร

ศึกษำที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีวิธีกำรปฏิบัติที่มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เกิดจำกกำรเรียนรู้ในกำรปฏิบัติจริง 

จนเกิดผลส�ำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำน

นวัตกรรมการพัฒนาการนิเทศ

 นวัตกรรมในกำรพัฒนำกำรนิเทศได้มีนักกำรศึกษำและนักพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ได้ให้ข้อเสนอแนะไว ้

หลำยท่ำน เช่น เซอร์จิโอวำนนี่ และสตำแรตต์ (Sergiovanni and Starratt, ๑๙๙๘) ให้ข้อเสนอแนะไว้ในป ี

ค.ศ. ๑๙๙๘ ว่ำกำรสร้ำงสรรค์ระบบกำรนิเทศต้องอำศัยกระบวนกำรนิเทศหลำกหลำยรูปแบบผสมผสำนกับกำร

ประเมินผลในภำพรวม ดังนั้น กำรนิเทศจึงไม่ยึดติดกับควำมซ�้ำซำก จ�ำเจของรูปแบบเดิม ๆ ที่นิเทศเหมือนกัน 

ตลอดปี และใช้นิเทศกับครูทุกคน ระบบกำรนิเทศจ�ำเป็นต้องพัฒนำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ ด้วยกำรก�ำหนดระยะ 

เวลำพฒันำ ๓-๕ ปีตดิต่อกนั โดยผูเ้กีย่วข้องยอมรบัรปูแบบกำรนเิทศและกระบวนกำรประเมนิผล ซึง่จะเปลีย่นแปลง

ไปในแต่ละปี อำทิ กำรประเมินตนเอง กำรนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวิจัยปฏิบัติกำรบน 

พื้นฐำนยุทธศำสตร์กำรสอนแบบใหม่ โครงกำรเสริมสร้ำงคุณภำพ (โรงเรียน) วงจรของรูปแบบกำรประเมินผลเป็น 

กำรได้มำซึ่งข้อมูลหลักฐำนกำรท�ำงำนของมืออำชีพ และกระบวนกำรของกำรนิเทศควรเน้นกำรเสริมสรำ้งคุณภำพ

โรงเรยีนโดยรวม แอน ฮอลโลแรน (Ann Halloran, ๒๐๑๒) ได้เสนอแนะเทคนคิกำรอบรมว่ำประกอบด้วย โครงกำร

ปฏิบัติงำนที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และกำรจัดระบบของทีมงำน กำรมอบหมำยภำรกิจ 

งำนเฉพำะ กำรท�ำงำนเบื้องหลัง กำรมอบหมำยงำนให้ท�ำชั่วครำว กำรสำธิตกำรปฏิบัติงำน โครงกำรอบรมระหว่ำง

กำรปฏิบัติงำน โครงกำรประชุมสัมมนำ กำรใช้ระบบกำรประชุมเพื่อสรำ้งกำรเรียนรู้ กำรระดมควำมคิดเห็นในกำร

ท�ำงำนร่วมกัน กำรพัฒนำที่ใช้ผู้ให้กำรอบรมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โปรแกรม กำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อทำงไกล 

กำรให้กำรยอมรับในกำรน�ำองค์กร คู่มือกำรเรียนรู้ เว๊ปไซต์ เครือขำ่ยปฏิบัติงำน กำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่อ เกมส์

ฝึกธุรกิจ โปรแกรมเรียนรู้ผำ่นอิเล็คทรอนิคส์ บทเรียนผสมผสำนที่เป็นกำรใช้กำรเรียนรู้ผำ่นอิเล็คทรอนิคส์ เรียนใน

ห้องเรียนและกำรไปทัศนศึกษำ เกมส์ สร้ำงทีมเรียนรู้ 
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สมรรถนะส�าคัญ

 คูม่อืพฒันำงำนให้เป็นวธิปีฏบิตัทิีด่เีล่มนี ้มุง่พฒันำศกึษำนเิทศก์ให้มสีมรรถนะส�ำคญัในกำรนเิทศกำรศกึษำ 

ได้มำจำกกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบ่งชี้ของกำรประเมินศึกษำนิเทศก์ ตำม ว๑๗ กับสมรรถนะในกำร

ปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์ตำมมำตรฐำนต�ำแหน่งและมำตรฐำนวิชำชีพ ดังตำรำงต่อไปนี้

ตาราง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ของการประเมินศึกษานิเทศก์ ตาม ว๑๗ กับสมรรถนะ ในการ 

 ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ตามมาตรฐานต�าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ

4 
 

 

สมรรถนะสําคัญ 
 คมือพัฒนางานใหเปนวิีปฏิบัติท่ีดีเลมนี มงพัฒนาศึกษานิเทศกใหมีสมรรถนะสําคัญในการนิเทศ
การศึกษา ไดมาจากการวิเคราะหความสัมพันระหวางตัวบงชีของการประเมินศึกษานิเทศก ตาม ว๑ กับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศกตามมาตรานตําแหนงและมาตรานวิชาชีพ ดังตารางตอไปนี 

ตาราง ิเคราะคามสัมพันระางตังชีองการระเมินศึกษานิเทศก ตาม  กัสมรรถนะ   
นการิัติงานองศึกษานิเทศกตามมาตรานตํานงะมาตรานิชาชีพ 

 

ตังชี สมรรถนะสําคัญ 
สนที  การเนมีคามสามารถนการ

นิเทศการศึกษา 
   ๑. ความสามารถในการดําเนินการนิเทศ
การศึกษา ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา
ท่ีประกอบดวย การวางแผน การสราง
เครื่องมือ การปฏิบัติการ การติดตามและ
ประเมินผล การรายงานผล และการนําผล
ไปปรับปรงและพัฒนาไดอยางตอเนื่องและ
บรรลวัตถประสงค เปาหมาย นโยบายท่ี
กําหนด 

การมงสัมทิ 
๑. ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๓. ผลการปฏิบัติงาน 
การพัฒนาตนเอง 
 ๑. ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง 
 ๒. ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว 
 ๓. ความสามารถในการประมวลความรและนําความรไปใช 
การทํางานเนทีม 
 ๑. ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเปนทีม 
 ๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน 

   ๒. ความสามารถในการศึกษาคนควา
ความร ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาและ
สามารถนําความรท่ีไดจากการศึกษาคนควา
ไปใชในการนิเทศการศึกษาใหแกผรับการ
นิเทศและผรวมงาน 

การิเคราะ สังเคราะะการิั 
๑. ความสามารถในการวิเคราะห 
 ๒. ความสามารถในการสังเคราะห 
 ๓. ความสามารถในการเขียนเอกสารวิชาการ 
 ๔. ความสามารถในการวิจัย 

   ๓. ความสามารถในการผลิต จัดทํา หรือ
จัดหาเครื่องมือนิเทศในลักษณะของเอกสาร 
นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มีคณาพ เพ่ือนําไปใชเปนเครื่องมือนิเทศ 
และนําเสนอไดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

การพัฒนาตนเอง 
 ๑. ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง 
 ๒. ความสามารถในการใชาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๓. ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว 
 ๔. ความสามารถในการประมวลความรและนําความรไปใช 

   ๔. ความสามารถในการวิเคราะห 
สังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
เปนประโยชนและมีการนําผลไปใชในการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษา 

การิเคราะ สังเคราะะการิั 
๑. ความสามารถในการวิเคราะห 
 ๒. ความสามารถในการสังเคราะห 
 ๓. ความสามารถในการเขียนเอกสารวิชาการ 
 ๔. ความสามารถในการวิจัย 

 
 
 

 
 
 

คมือพัฒนาการนิเทศสวิปีฏิบัติที่ดี  บทท่ี ๑ 
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ตัง รรนาั 
  ๕. ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา

งานนิเทศการศึกษา และนําผลการวิจัยไป
ใช รวมทังมีการเผยแพรผลงานวิจัย  

การเรา ังเราการั 
๑. ความสามารถในการวิเคราะห 
 ๒. ความสามารถในการสังเคราะห 
 ๓. ความสามารถในการเขียนเอกสารวิชาการ 
 ๔. ความสามารถในการวิจัย 

   ๖. ความสามารถในการกําหนดกรอบ
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา โดยใชขอมูลจากผลการนิเทศ มา
ประกอบดําเนินการตามกรอบท่ีกําหนด มี
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการนิเทศการศึกษา  

การััน 
๑. ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของตนเอง 
๒. ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกร 
การงั 
๑. ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๓. ผลการปฏิบัติงาน 
การางานเน 
 ๑. ความสามารถในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเปนทีม 
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกัน 

   ๗. ความสามารถในการเชื่อมโยงบูรณา
การ งานท่ีไดรับมอบหมาย ่ึงเปนงานท่ี
สงผลตอการพัฒนาคณาพการศึกษา
นอกเหนือจากงานท่ีรับผิดชอบตามหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก ใหเกิด
ประโยชนตองานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษา 

การงั 
๑. ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
๒. ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ผลการปฏิบัติงาน 
การเรา ังเราการั 
๑. ความสามารถในการวิเคราะห 
 ๒. ความสามารถในการสังเคราะห 
 ๓. ความสามารถในการเขียนเอกสารวิชาการ 
 ๔. ความสามารถในการวิจัย 
การััน 
๑. ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนของตนเอง 
๒. ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกร 

น  การพัฒนาตนเองเพอเพพน
ารักนการนเการกา 
   ๑. การศึกษา คนควา และรวบรวม
ความรูท่ีไดจากการศึกษา คนควา จาก
แหลงการเรียนรูตาง  นํามาสูการสราง
องคความรู พรอมทังนําไปใชประโยชนใน
การนิเทศการศึกษาและเผยแพรออกมาใน
รูปแบบหรือวิีการตาง  เชน เอกสาร 
บทความ สื่อ นวัตกรรม เปนตน 

การพัฒนาตนเอง 
 ๑. ความสามารถในการวิเคราะหตนเอง 
 ๒. ความสามารถในการใชาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๓. ความสามารถในการใชาษาอังกษเพ่ือการแสวงหา

ความรู 
 ๔. ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว 
 ๕. ความสามารถในการประมวลความรูและนําความรูไปใช 

 คูมือพัฒนาการนิเทศสูวิปีฏิบัติที่ดี  บทท่ี ๑ 
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 ผลจำกกำรวิเครำะห์ดังกล่ำว สมรรถนะส�ำคัญที่ศึกษำนิเทศก์จะได้รับกำรพัฒนำหลังจำกกำรปฏิบัติตำม

คู่มือกำรพัฒนำงำนให้เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีเล่มนี้ มีดังต่อไปนี้ 

 ๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์

  ๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน

  ๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

  ๑.๓  ผลกำรปฏิบัติงำน

 ๒.  กำรบริกำรที่ดี

  ๒.๑  ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงระบบกำรให้บริกำร

  ๒.๒  ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร

 ๓.  กำรพัฒนำตนเอง

  ๓.๑  ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ตนเอง

  ๓.๒  ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร

6 
 

 

  

ตับงี สรรนะสาคั 
   ๒. การเารวมเปนสมาิกองคกรวิาีพ
หรือวงวิาการ แลเารวมปรม อบรม 
สัมมนาทางวิาการกับองคกรวิาีพ วง
วิาการ หรือหนวยงานตาง ท่ีเก่ียวอง
กับการศึกษา มีการนําเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรูในวงวิาการแลเปนวิทยากรท่ี
เก่ียวองกับงานในหนาท่ีความรับผิดอบ
ตามมาตรานตําแหนงองศึกษานิเทศก  

การพัฒนาตนเอง 
 ๑. ความสามารถในการวิเคราหตนเอง 
 ๒. ความสามารถในการใาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๓. ความสามารถในการใาษาอังกษเพ่ือการแสวงหา

ความรู 
 ๔. ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว 
 . ความสามารถในการปรมวลความรูแลนําความรูไปใ 

   ๓. มีการใหบริการทางวิาการแล
วิาีพอยางหลากหลายวิีการหรือองทาง 
เน การนิเทศทางไกล การใหบริการ
เอกสารสื่อทางวิาการ การใหคําปรึกษา
แนนํา การเปนวิทยากร  เปนตน 

การบริการท่ีดี 
๑. ความสามารถในการสรางรบบการใหบริการ 
๒. ความสามารถในการใหบริการ 
การส่ือสารและการจูงใจ 
 ๑. ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการนิเทศการศึกษา 
 ๒. ความสามารถในการจูงใจ 
การพัฒนาตนเอง 
 ๑. ความสามารถในการวิเคราหตนเอง 
 ๒. ความสามารถในการใาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 ๓. ความสามารถในการใาษาอังกษเพ่ือการแสวงหา
ความรู 
 ๔. ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหว 
 . ความสามารถในการปรมวลความรูแลนําความรูไปใ 
การพัฒนาศักยภาพบุคคล 

ผลจากการวิเคราหดังกลาว สมรรถนสําคัท่ีศึกษานิเทศกจไดรับการพัฒนาหลังจากการ
ปฏิบัติตามคูมือการพัฒนางานใหเปนวิีปฏิบัติท่ีดีเลมนี มีดังตอไปนี  

๑. การมงผลสัมทิ 
๑.๑ ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน 
๑.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
๑.๓ ผลการปฏิบัติงาน 

๒. การบริการท่ีดี 
๒.๑ ความสามารถในการสรางรบบการใหบริการ 
๒.๒ ความสามารถในการใหบริการ 

๓. การพัฒนาตนเอง 
๓.๑ ความสามารถในการวิเคราหตนเอง 
๓.๒ ความสามารถในการใาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
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  ๓.๓  ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรแสวงหำควำมรู้

  ๓.๔  ควำมสำมำรถในกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหว

  ๓.๕  ควำมสำมำรถในกำรประมวลควำมรู้และน�ำควำมรู้ไปใช้

 ๔.  กำรท�ำงำนเป็นทีม

  ๔.๑  ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนเพื่อกำรปฏิบัติงำนเป็นทีม

              ๔.๒  ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน

 ๕. กำรวิเครำะห์ สังเครำะห์และกำรวิจัย

  ๕.๑  ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์

  ๕.๒  ควำมสำมำรถในกำรสังเครำะห์

  ๕.๓  ควำมสำมำรถในกำรเขียนเอกสำรวิชำกำร

        ๕.๔  ควำมสำมำรถในกำรวิจัย

 ๖.  กำรสื่อสำรและกำรจูงใจ

  ๖.๑  ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรเพื่อกำรนิเทศกำรศึกษำ

  ๖.๒  ควำมสำมำรถในกำรจูงใจ

 ๗.   กำรพัฒนำศักยภำพบุคคล

 ๘. กำรมีวิสัยทัศน์

                ๘.๑  ควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง

                ๘.๒  ควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร

กระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

 เพือ่ให้บรรลเุป้ำหมำยในกำรพฒันำสมรรถนะของศกึษำนเิทศก์ให้สงูขึน้ในทกุระดบั จงึได้ศกึษำและวเิครำะห์

หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีของนักวิชำกำร และนักกำรศึกษำมำก�ำหนดเป็นกระบวนกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัต ิ

ที่ดีได้ ดังนี้

 ๑.  แนวคดิกำรปฏบิตังิำนให้เป็นระบบครบวงจรของ Dr. William Edwards Deming นกัสถติชิำวอเมรกินั 

ผู้ค้นคิดสูตรกำรบริหำรจัดกำร หลักกำรที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ก็คือ กำรท�ำงำนให้ครบวงรอบ PDCA ได้แก่ Plan 

วำงแผน - Do ท�ำ - Check/Study  ตรวจดูผล – และ Act แก้ไขปรับปรุง  หรือเรียกโดยทั่วไปว่ำ วงจรเดมมิ่ง สำระ

ส�ำคัญของวงจรเดมมิ่ง กล่ำวถึงกำรด�ำเนินกำรควบคุมให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลดีของกำรปฏิบัติ

ตำมวงรอบ PDCA คือ สำมำรถจัดกำรงำนประจ�ำได้ดี ทั้งส�ำหรับบุคคลและระดับกลุ่ม ช่วยในกำรจัดกำรโครงกำร 

สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ดี น�ำสู่กำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง

 ๒.  แนวคิดกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ หรือกำรวำงแผนกลยุทธ์ (Strategic  

Planning) เป็นกระบวนกำรตัดสินใจเพื่อก�ำหนดทิศทำงในอนำคตของงำนที่รับผิดชอบตำมนโยบำย ควำมต้องกำร

ขององค์กำร  ในที่นี้ได้น�ำแนวคิดกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์มำประยุกต์ใช้ และขยำยควำมให้ชัดเจนในขั้นวำงแผน 

(Plan) ตำมแนวคิดของวงจรเดมมิ่ง ซึ่งใช้ในงำนของแต่ละบุคคลในองค์กรโดยกำรก�ำหนดแนวทำงที่จะบรรลุ 

สภำพกำรณ์ในอนำคตทีต้่องกำรให้เกดิ จะต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของข้อมลูทีร่อบด้ำน คอื จะต้องค�ำนงึถงึสภำพกำรณ์ 

ที่ต้องกำรให้เกิดศักยภำพหรือขีดควำมสำมำรถของบุคคล องค์กร และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ 
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ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงำน ที่แต่ละบุคคลในองค์กรรับผิดชอบ กำรก�ำหนด

แนวทำงที่จะบรรลุสภำพกำรณ์ในอนำคตที่ต้องกำรให้เกิดจะต้องเป็นระบบ คือ แนวทำงที่ก�ำหนดขึ้นจะต้องด�ำเนิน

ไปอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อตอบค�ำถำมหลัก ๓ ประกำร คือ ๑. องค์กรก�ำลังจะก้ำวไปทำงไหน (Where are you 

going?) ๒. สภำพแวดล้อมเป็นอย่ำงไร (What is the environment? ) และ ๓. องค์กรจะไปถึงจุดหมำยได้อย่ำงไร 

(How do you get there?)  

 ๓.  แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์ระบบกำรนิเทศ เซอร์จิโอวำนนี่ และสตำแรตต์ (Sergiovanni and  Starratt, 

๑๙๙๘) ให้ข้อเสนอแนะไว้ในปี ค.ศ. ๑๙๙๘ ว่ำ กำรสร้ำงสรรค์ระบบกำรนิเทศต้องอำศัยกระบวนกำรของกำร

นิเทศหลำกหลำยรูปแบบผสมผสำนกับกำรประเมินผลในภำพรวม ดังนั้น กำรนิเทศจึงไม่ยึดติดกับควำมซ�้ำซำกจ�ำเจ

ของรูปแบบเดิม ๆ ที่นิเทศเหมือนกันตลอดปีและนิเทศกับครูทุกคนหมือนกัน ระบบกำรนิเทศจ�ำเป็นต้องพัฒนำสู ่

ควำมเป็นมืออำชีพ ด้วยกำรก�ำหนดระยะเวลำพัฒนำ ๓-๕ ปี ติดต่อกันโดยผู้เกี่ยวข้องยอมรับรูปแบบ กำรประเมิน

ผลและกระบวนกำรประเมินผล ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี อำทิ กำรประเมินตนเอง กำรนิเทศแบบเพื่อน

ช่วยเพื่อน กำรพัฒนำหลักสูตร กำรวิจัยปฏิบัติกำรบนพื้นฐำนยุทธศำสตร์กำรสอนแบบใหม่ โครงกำรเสริมสร้ำง

คุณภำพโรงเรียน ที่ท�ำงำนด้วยควำมยึดมั่นผูกพันจนสำมำรถก�ำหนดเป็นวำระแห่งกำรเสริมสร้ำงคุณภำพโรงเรียน

โดยรวม สถำนกำรณ์แห่งกำรพฒันำควำมก้ำวหน้ำอย่ำงมอือำชพีจงึเป็นส่วนหนึง่ทีถ่กูควบรวมไปกบัระบบกำรนเิทศ  

แนวคิดนี้เป็นแนวทำงส�ำคัญในกำรจัดให้เกิดกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่องจนกลุ่มเป้ำหมำยประสบผลส�ำเร็จในงำน 

 ๔.  แนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคกำรอบรม แอน (Ann Halloran) ได้เสนอแนะเทคนิคกำรอบรมว่ำประกอบ

ด้วย โครงกำรปฏิบัติงำนที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และกำรจัดระบบของทีมงำน กำรมอบหมำย

ภำรกิจงำนเฉพำะ กำรท�ำงำนเบื้องหลัง กำรมอบหมำยงำนให้ท�ำชั่วครำว กำรสำธิตกำรปฏิบัติงำน โครงกำรอบรม

ระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน โครงกำรประชุมสัมมนำ กำรใช้ระบบกำรประชุมเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้ กำรระดมควำมคิด

เห็นในกำรท�ำงำนร่วมกันกำรพัฒนำที่ใช้ผู้ให้กำรอบรมภำยในและภำยนอกองค์กร โปรแกรมกำรเรียนรู้ผ่ำนสื่อทำง

ไกลกำรให้กำรยอมรับในกำรน�ำองค์กร คู่มือกำรเรียนรู้ เว๊ปไซต์ เครือข่ำยปฏิบัติงำน กำรประชุมทำงไกลผ่ำนสื่อ 

เกมส์ฝึกธุรกิจ โปรแกรมเรียนรู้ผ่ำนอิเล็คทรอนิคส์ บทเรียนผสมผสำนที่เป็นกำรใช้กำรเรียนรู้ผ่ำนอิเล็คทรอนิคส์  

เรียนในห้องเรียนและกำรไปทัศนศึกษำ เกมส์สร้ำงทีมเรียนรู้  

 ๕.  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ ตำมทัศนะของเซงเก้ (Senge, ๑๙๙๐) ก็คือ องค์กรที่บุคลำกร

ทุกระดับต่ำงร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมพัฒนำศักยภำพให้แก่กัน และศักยภำพขององค์กรให้สูงขึ้น เกิดผลงำนได้

ระดับคุณภำพตำมที่ปรำรถนำ กำรท�ำให้คนในองค์กรรู้จักเรียนรู้กำรท�ำงำนร่วมกันเป็นทีมงำนที่ดี จนสำมำรถยก

ระดับผลส�ำเร็จขององค์กรให้สูงยิ่งขึ้นนั้น สมำชิกแต่ละคนของทีมงำนจะได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะใหม่ ๆ 

ที่ใช้ปฏิบัติงำน และมีโอกำสท�ำงำนร่วมกัน ท�ำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมไปกับกำรเรียนรู้วิธีท�ำงำน

ของตนให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เมื่อสมำชิกทีมงำนแต่ละคนมองเห็นและได้ประสบกำรณ์จำกมุมมองโลกในแง่ที ่

แตกต่ำงของกนัและกนั กจ็ะเริม่เกดิควำมเชือ่และมสีมมตฐิำนใหม่ขึน้ ซึง่น�ำไปสูก่ำรพฒันำทกัษะและศกัยภำพของตน 

ตำมมำ ที่เรียกว่ำ “วงจรของกำรเรียนรู้แบบลุ่มลึก (deep learning cycle)” (Senge et al., ๑๙๙๔) 
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9บทที่ ๑

 จำกหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีของนักกำรศึกษำและนักวิชำกำรหลำยท่ำนดังกล่ำว ได้น�ำมำสังเครำะห์เป็น

รูปแบบกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ใน ๓ มิติ ดังนี้

 ๑. กระบวนกำรพัฒนำงำนของศึกษำนิเทศก์ ประกอบด้วยขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน ๗ ขั้นตอน คือ 

  ๑.๑  วิเครำะห์บริบท (Context Analysis)  

  ๑.๒  ก�ำหนดกรอบแนวคิด ทิศทำง (Creating Conceptual Framework) 

  ๑.๓  สร้ำงรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนำงำน (Constructing Innovation) 

  ๑.๔  ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม (Continuing Counseling Coaching and Mentoring)

  ๑.๕  ถำมหำผลส�ำเร็จของงำน (Concluding Achievement) 

  ๑.๖  จัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conducting Learning Exchange) 

  ๑.๗  มุ่งสู่เครือข่ำย ขยำยผล ต่อยอด (Connecting Enhance Network)

 ๒.  กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำงำน เน้นกระบวนกำรปฏิบัติในงำนที่ศึกษำนิเทศก์แต่ละคนรับผิดชอบ

อยู่ เป็นกำรฝึกปฏิบัติในสถำนกำรณ์จริง ประกอบด้วยกิจกรรมปฏิบัติในขั้นตอนของกระบวนกำรพัฒนำงำน ๗ ขั้น

ตอน ขั้นตอนละ ๕ กิจกรรม ดังนี้

  ๒.๑ ศึกษำตัวอย่ำง (Example)

  ๒.๒   สร้ำงควำมเข้ำใจ (Explain)

  ๒.๓   ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise)

  ๒.๔   จัดเสนอผลงำนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)

  ๒.๕   ปรับปรุงสู่ควำมส�ำเร็จ (Examine and Execute)

 ๓.  วิธีเรียนรู้ตำมรูปแบบ ก�ำหนดให้วิธีกำรเรียนรู้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภำพควำมพร้อมของผู้ฝึกปฏิบัติ 

ในวิธีกำรที่หลำกหลำยแตกต่ำงกัน แต่เน้นกำรฝึกปฏิบัติจริงในงำน (on the Job Training) วิธีกำรที่รูปแบบก�ำหนด 

ผูฝึ้กปฏบิตัอิำจเลอืกวธิใีดวธิหีนึง่ หรอืหลำยวธิ ีทีเ่หน็ว่ำสอดคล้องเหมำะสมกบัศกัยภำพตนเอง หรอืผสมผสำนทกุวธิี

เข้ำด้วยกันตำมแต่โอกำสอ�ำนวย ดังนี้

  ๓.๑  เรียนรู้จำกพี่เลี้ยงหรือหัวหน้ำงำนหรือผู้มีประสบกำรณ์

  ๓.๒  เรียนรู้จำกกำรประชุม อบรมในงำนที่หน่วยงำนจัดขึ้น

  ๓.๓  เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มภำยในทีมงำน

  ๓.๔  เรียนรู้ด้วยตนเองจำกกำรลองฝึกปฏิบัติตำมคู่มือ

ซึง่สำมำรถเขยีนรปูแบบกำรพฒันำกำรนเิทศสูว่ธิปีฏบิตัทิีด่ ีเป็นแผนภมูแิสดงควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกระบวนกำรพฒันำ

งำนของศึกษำนิเทศก์ กระบวนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำงำน และวิธีเรียนรู้ตำมรูปแบบได้ ดังนี้
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10 บทที่ ๑

แผนภูมิ รูปแบบกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
10 
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บทที่ ๒

 การส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนางานการนิเทศการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติการนิเทศ ติดตามอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่อง มีผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูสู ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศึกษานิเทศก์ 

จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ จึงได้สังเคราะห์

แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานและการนิเทศการศึกษา น�ามาก�าหนดกระบวนการพัฒนาการนิเทศ

สู่วิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับศึกษานิเทศก์น�าไปใช้พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในสภาวะปกติของงานที่

แต่ละคนรับผิดชอบ ประกอบด้วยขั้นตอน ๗ ขั้น ดังนี้

 ขั้นที่ ๑  วิเคราะห์บริบท (Criticizing Context)

 ขั้นที่ ๒  ก�าหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง (Creating Conceptual Framework)

 ขั้นที่ ๓  สร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน (Constructing Innovation) 

 ขั้นที่ ๔  ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม (Continuing Counseling Coaching and Mentoring)

 ขั้นที่ ๕  ถามหาผลส�าเร็จของงาน (Concluding Achievement)

 ขั้นที่ ๖  จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conducting Learning Exchange)

 ขั้นที่ ๗  มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด (Connecting Enhance Network)

ในแต่ละขั้นของการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ได้จัดท�ารายละเอียดส�าหรับเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ

ศึกษานิเทศก์ใช้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

 ๑. วัตถุประสงค์ (Objective)

 ๒. ความคิดรวบยอด (Concept)

 ๓. เนื้อหา (Content)

 ๔. สมรรถนะส�าคัญ (Core Competency)

 ๕. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ  ๕  ขั้นตอน

  ๕.๑  ศึกษาตัวอย่าง (Example)

  ๕.๒  สร้างความเข้าใจ (Explain)

  ๕.๓  ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise)

  ๕.๔  จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)

  ๕.๕ ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ (Examine and Execute)

  ๖. การประเมินตนเอง (Self Assessment)

 ๗.  เอกสารเสริมความรู้ 

กระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดีแต่ละขั้น น�าเสนอเป็น ๗ ตอน ดังรายละเอียด

บทที่ ๒
กระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
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12 บทที่ ๒

ตอนที่ ๑
วิเคราะห์บริบท

วัตถุประสงค์	

  ๑. บอกความส�าคัญของการวิเคราะห์บริบทในการพัฒนา

งานนิเทศได้

  ๒. อธิบายองค์ประกอบส�าคัญของบริบท และเทคนิคการ

วิเคราะห์บริบทได้

  ๓. ก�าหนดและเลือกข้อมูลที่ส�าคัญจ�าเป็นมาใช้ในการ

วิเคราะห์บริบทได้

  ๔. น�าเสนอผลและสร้างข้อสรุปจากการวิเคราะห์บริบทได้

ความคิดรวบยอด

  การวิเคราะห์บริบทของงาน/องค์กร เป็นปัจจัยส�าคัญที่

ช่วยให้เห็นภาพของงาน/องค์กรรอบด้าน ทั้งสภาพการณ์ภายใน 

(จดุแขง็ จดุอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาส อปุสรรค) การเลอืก 

องค์ประกอบส�าคัญของงานมาก�าหนดประเด็นการวิเคราะห์ และการ

เลอืกใช้เทคนคิการวเิคราะห์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ท�าให้มข้ีอมลูที่

ชดัเจน เพยีงพอน�าไปสูก่ารก�าหนดกรอบแนวคดิในการพฒันางานนเิทศ

การศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

เนื้อหา

๑.  ความส�าคัญของการวิเคราะห์บริบทการพัฒนางานนิเทศ

๒. องค์ประกอบส�าคัญของบริบท

๓.  เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์บริบท

๔. การสรุปผลการวิเคราะห์บริบท 

สมรรถนะส�าคัญ

๑. ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน

๒. ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง

๓. ความสามารถในการประมวลความรู้ และน�าความรู้ไปใช้

๔. ความสามารถในการวิเคราะห์

๕. ความสามารถในการสังเคราะห์

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

๑.	 ศึกษาตัวอย่าง	(Example)	

 ให้ท่านศึกษากรณีศึกษาการวิเคราะห์บริบท แล้วสรุปความรู้และ

แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงาน
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บทที่ ๒

 นางนารี รักนิเทศ ศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา... มีหน้าที่ปฏิบัติงานนิเทศโดยศึกษา ค้นคว้า 

วิเคราะห์วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายให้	

รับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน	งานส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ 

สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น นางนารี  

รกันเิทศ ตระหนกัว่าการพฒันาครใูห้สามารถปรบัปรงุการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพ

นกัเรยีนเป็นเป้าหมายส�าคญันัน้ สามารถด�าเนนิการได้ด้วยการนเิทศภายนอกเพือ่ส่งเสรมิการนเิทศภายในให้เข้มแขง็ 

แต่จากการศึกษา พบว่า การนิเทศภายนอกยังไม่ส่งเสริมการนิเทศภายในอย่างจริงจัง และการนิเทศภายในโรงเรียน

ยังไม่มีการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง ไม่สามารถช่วยเหลือครูจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ

นักเรียนให้สูงขึ้นได้ นางนารี  รักนิเทศ จึงวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานนิเทศ/องค์กร เพื่อให้รู้จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อน�ามาประกอบการตัดสินใจที่จะพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ โดยด�าเนินการ ดังนี้

 ๑.	 วิเคราะห์สภาพการณ์ภายในและภายนอกของงาน/องค์กร 

  พจิารณาจากสภาพการณ์ภายใน (กลุม่นเิทศฯ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา) เกีย่วกบั จดุแขง็ จดุอ่อน 

และสภาพการณ์ภายนอก (โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับ โอกาส อุปสรรค โดยวิเคราะห์เฉพาะข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับการนิเทศ 

  ๑.๑	 วิเคราะห์สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร 

13 

 

คมือพัฒนาการนิเทศสวิธีปิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

กรณีศึกษา 
วคราะหบรบ 

นางนารี รักนิเทศศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา... มีนาท่ีปิบัติงานนิเทศดยศึกษา 
คนควา วิเคราะวิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษา ดรับ
มบหมาหรับดบงานนศานรงรีน งานสงสรมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
รีนรู เพ่ือใสานศึกษามีความเขมแข็งในการบริารงานอยางมีคุณาพ สามารพัฒนาการเรียนการสอน
ใมีคุณาพตามมาตรานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนาน ดยเฉพาะการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใสงข้ึน นางนารี รักนิเทศตระนักวาการพัฒนาครใสามารปรับปรุงการเรียนการสอนใมี
ประสิทธิาพสงผลตอการพัฒนาคุณาพนักเรียนเปนเปามายสําคันั้นสามารดําเนินการดดวยการ
นิเทศายนอกเพ่ือสงเสริมการนิเทศายในใเขมแข็งแตจากการศึกษาพบวา การนิเทศายนอกยังม
สงเสริมการนิเทศายในอยางจริงจัง และการนิเทศายในรงเรียนยังมมีการดําเนินการอยางเปนระบบ 
ตอเนื่อง มสามารชวยเลือครจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณาพนักเรียนใสงข้ึนดนางนารี รัก
นิเทศ จึงวิเคราะสิ่งตางท่ีมีสวนเก่ียวของกับงานนิเทศองคกร เพ่ือใรจุดแข็ง จุดออน อกาส และ
อุปสรรค เพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจท่ีจะพัฒนางานใมีประสิทธิาพ ดยดําเนินการ ดังนี้ 

 

๑. วคราะหสาพการณานและานกงงานงคกร  
พิจารณาจากสาพการณายใน (กลุมนิเทศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) เก่ียวกับ จุดแข็ง 

จุดออน และสาพการณายนอก (รงเรียนนวยงานท่ีเก่ียวของ) เก่ียวกับ อกาส อุปสรรค ดยวิคราะ
เฉพาะขอมลท่ีเก่ียวของกับการนิเทศ 

 

๑.๑ วคราะหสาพการณานงานงคกร 
 

ประเด็นสําคัประเด็นยอย  ผลการวิเคราะ 
๑. บุคลากร 

 - ศึกษานิเทศก 
 
 
 
 
 

 - ผบริารในสํานักงาน        
   เขตพ้ืนท่ี 
 

- เจานาท่ีในเขตพ้ืนท่ี  

 
- มีความร ความสามารในการนิเทศายใน 
- มีความสนใจท่ีจะพัฒนางานนิเทศ 
- มีความร ความสามารในการผลิตสื่อเทคนลยี 
- มีจํานวนนอย นิเทศมท่ัวึง 
- นิเทศดยติดตามงานครงการมากกวารวมแกปาการเรียนการสอน 
 

- กํานดนยบายการสงเสริมพัฒนาการนิเทศายใน และยกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ 
 

- ใความรวมมือ ชวยเลืออยางดี 
๒. งบประมาณ (งาน
นิเทศ) 

  ๒.๑ ปริมาณ 
  ๒.๒ การจัดสรร 
  ๒. ระยะเวลาท่ีใช 

 
 
- นอย มเพียงพอ 
- ลาชา 
- ระยะสั้น ตองเรงใชใทันปงบประมาณ 

กรณีศึกษา
วิเคราะห์บริบท



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

14 บทที่ ๒

       ๑.๒		 สภาพการณ์ภายนอกของงาน/องค์กร (โรงเรียน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 

14 

 

คูมือพันาการนิเทศสูิธีปิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

ประเดนสําคัประเดนยอย ผลการิเคราะห 
. ัสดุ อุปกรณ ส่ือ
เครื่องมือ นิเทศ 
๓.๑ ัสดุ อุปกรณเทคนลยี 
 
๓.๒ สื่อ เครื่องมือนิเทศ 
 

 
 
- มีปริมาณเพียงพอ  
- ทันสมัย 
- ยานพาหนะมเพียงพอตอการออกนิเทศ 
- มเหมาะสม 
- มีคุณภาพนอย 
- ขาดสื่อ เทคนลยีในการศกาคนคาของ ศน. 
- มีตัอยาง เอกสารศกาดยตนเอง 

๔. การบริหารจัดการ 
 ๔.๑ การมอบหมายงาน 
 ๔.๒ การดําเนินงาน 

 
- มีการมอบหมายงานเหมาะสม สอดคลองกับคามรู คามสามาร 
- มีการติดตามประเมินผลงานครงการท่ีรับผิดชอบมตอเนื่อง 

๕. แรงสนับสนุนภายใน - มีการขยาย สงเสริม สนับสนุนการนิเทศภายในรงเรียน 
. แรงานภายใน - ทีมนิเทศ ในกลุมนิเทศ  ใหคามรมมือนอย 
. นยบายหนยงาน - มีนยบายสงเสริม สนับสนุนการนิเทศภายในรงเรียน และการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

๑.๒สภาการณภายนอกองงานองคกร(รงเรียน หนยงานท่ีเก่ียของ) 
 

ประเดนสําคัประเดนยอย  ผลการิเคราะห 
๑. บุคลากร 
   ๑.๑ ผูบริหาร 

 
 
 

   ๑.๒ ครู 
 

   ๑.๓ นักเรียน 
   ๑.๔ ชุมชน 

 
- มีคามพรอมท่ีจะยกระดับคุณภาพการศกา 
- ขาดคามรู ทักะการนิเทศภายใน 
- รงเรียนมีระบบเครือขาย เทคนลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
- ตองการพันาการนิเทศภายใน และหลักสูตร 
- จบปริาตรีทุกคน สามารเรียนรูดดยตนเอง 
- ครูบางคนมยอมรับศกานิเทศก 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
- ใหคามรมมือ สนับสนุนการศกา 

๒. งบประมาณ(งานนิเทศ) 
- ปริมาณ 

   - การจัดสรร 

 
- นอย มเพียงพอ 
- ลาชา  

. ัสดุ อุปกรณ ส่ือเครื่องมือ 
นิเทศ 
๓.๑ ัสดุ อุปกรณ เทคนลยี 
๓.๒ สื่อ เครื่องมือนิเทศ 

 
 
- มีปริมาณเพียงพอ  
- บุคลากรในรงเรียนสามารใชดอยางดี 
- ขาดสื่อ เครื่องมือนิเทศภายในท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

14 

 

คูมือพันาการนิเทศสูิธีปิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

ประเดนสําคัประเดนยอย ผลการิเคราะห 
. ัสดุ อุปกรณ ส่ือ
เครื่องมือ นิเทศ 
๓.๑ ัสดุ อุปกรณเทคนลยี 
 
๓.๒ สื่อ เครื่องมือนิเทศ 
 

 
 
- มีปริมาณเพียงพอ  
- ทันสมัย 
- ยานพาหนะมเพียงพอตอการออกนิเทศ 
- มเหมาะสม 
- มีคุณภาพนอย 
- ขาดสื่อ เทคนลยีในการศกาคนคาของ ศน. 
- มีตัอยาง เอกสารศกาดยตนเอง 

๔. การบริหารจัดการ 
 ๔.๑ การมอบหมายงาน 
 ๔.๒ การดําเนินงาน 

 
- มีการมอบหมายงานเหมาะสม สอดคลองกับคามรู คามสามาร 
- มีการติดตามประเมินผลงานครงการท่ีรับผิดชอบมตอเนื่อง 

๕. แรงสนับสนุนภายใน - มีการขยาย สงเสริม สนับสนุนการนิเทศภายในรงเรียน 
. แรงานภายใน - ทีมนิเทศ ในกลุมนิเทศ  ใหคามรมมือนอย 
. นยบายหนยงาน - มีนยบายสงเสริม สนับสนุนการนิเทศภายในรงเรียน และการ 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 

๑.๒สภาการณภายนอกองงานองคกร(รงเรียน หนยงานท่ีเก่ียของ) 
 

ประเดนสําคัประเดนยอย  ผลการิเคราะห 
๑. บุคลากร 
   ๑.๑ ผูบริหาร 

 
 
 

   ๑.๒ ครู 
 

   ๑.๓ นักเรียน 
   ๑.๔ ชุมชน 

 
- มีคามพรอมท่ีจะยกระดับคุณภาพการศกา 
- ขาดคามรู ทักะการนิเทศภายใน 
- รงเรียนมีระบบเครือขาย เทคนลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
- ตองการพันาการนิเทศภายใน และหลักสูตร 
- จบปริาตรีทุกคน สามารเรียนรูดดยตนเอง 
- ครูบางคนมยอมรับศกานิเทศก 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า 
- ใหคามรมมือ สนับสนุนการศกา 

๒. งบประมาณ(งานนิเทศ) 
- ปริมาณ 

   - การจัดสรร 

 
- นอย มเพียงพอ 
- ลาชา  

. ัสดุ อุปกรณ ส่ือเครื่องมือ 
นิเทศ 
๓.๑ ัสดุ อุปกรณ เทคนลยี 
๓.๒ สื่อ เครื่องมือนิเทศ 

 
 
- มีปริมาณเพียงพอ  
- บุคลากรในรงเรียนสามารใชดอยางดี 
- ขาดสื่อ เครื่องมือนิเทศภายในท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 



15

คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๒.		 บันทึกผลการวิเคราะห์		SWOT 

               น�าผลทีไ่ด้จากข้อ ๑ มาบนัทกึผลการวเิคราะห์สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร โดยจ�าแนกเป็นจดุแขง็/ 

จุดอ่อน และบันทึกผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกของงาน มาจ�าแนกเป็นโอกาส/อุปสรรค  ลงตาราง 

15 

 

คูมอพัฒนาการนิเทสูิธีปิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

ประเดนสําคัประเดนยอย ผลการิเคราะห 
๔. การบริหารจัดการ 
๔.๑ การมอบหมายงาน 

 ๔.๒ การดําเนินงาน 

 
- มมีผูรับผิดอบงานนิเทภายใน 
- การนิเทภายในยังมเปนระบบ มตอเน่อง 

๕. แรงสนับสนุนภายนอก - อบต. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
. แรงานภายนอก - ครูมอบการสังเกตการสอน 

- ครูปอบรมบอยสอนมทัน 
- ครูขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
- โรงเรียนอยูกลจากเขตพนท่ี 

๗. นโยบายของโรงเรียน - มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการนิเทภายในโรงเรียน และการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

. บันกการิเราห    
     นําผลท่ีดจากขอ ๑มาบันทึกผลการิเคราะหสภาพการณภายในงาน/องคกรโดยจําแนกเปนจุดแขง/ 
จุดออน และบันทึกผลการิเคราะหสภาพการณภายนอกของงาน มาจําแนกเปนโอกาส/อุปสรรคลงตาราง 
 

 สภาพการณ 
ภายในงาน/ 

องคกร 
สภาพการณ 
ภายนอกงาน/องคกร 

จุดแขง () จุดออน (W) 

โอกาส (O)  

 

 

 

 

อุปสรรค (W)  

 

 

 

 

 
 

15 

 

คูมอพัฒนาการนิเทสูิธีปิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

ประเดนสําคัประเดนยอย ผลการิเคราะห 
๔. การบริหารจัดการ 
๔.๑ การมอบหมายงาน 

 ๔.๒ การดําเนินงาน 

 
- มมีผูรับผิดอบงานนิเทภายใน 
- การนิเทภายในยังมเปนระบบ มตอเน่อง 

๕. แรงสนับสนุนภายนอก - อบต. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
. แรงานภายนอก - ครูมอบการสังเกตการสอน 

- ครูปอบรมบอยสอนมทัน 
- ครูขาดการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
- โรงเรียนอยูกลจากเขตพนท่ี 

๗. นโยบายของโรงเรียน - มีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการนิเทภายในโรงเรียน และการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

. บันกการิเราห    
     นําผลท่ีดจากขอ ๑มาบันทึกผลการิเคราะหสภาพการณภายในงาน/องคกรโดยจําแนกเปนจุดแขง/ 
จุดออน และบันทึกผลการิเคราะหสภาพการณภายนอกของงาน มาจําแนกเปนโอกาส/อุปสรรคลงตาราง 
 

 สภาพการณ 
ภายในงาน/ 

องคกร 
สภาพการณ 
ภายนอกงาน/องคกร 

จุดแขง () จุดออน (W) 

โอกาส (O)  

 

 

 

 

อุปสรรค (W)  

 

 

 

 

 
 



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

16 บทที่ ๒

 ๓.		 วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร	(จดุแขง็	จดุอ่อน)	กบั	สภาพการณ์

ภายนอกของงาน/องค์กร (โอกาส อุปสรรค) โดยพิจารณาเป็นคู่ (SO  WO  ST  WT )  
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คูมือพัฒนาการนิเทศสูวิธีปิบัติที่ดี  บทท่ี  
 

 คราคาสััรางสาการางาองคกร (จุดแขง จุดออน) กับ 
สาการาอกของงาองคกร (โอกาส อุปสรรค) โดยพิจารณาเปนคู(    T  T ) 

 

 
     สาการางา 
          องคกร 
 
 
 
 
 
สาการาอก 
งาองคกร 

จุดแข็ง (Strength) 
. สํานักงานเขตพื้นที่กําหนดเปน
นโยบายในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 
 ใหความสําคัญและสนบัสนนุการ
นิเทศภายใน 
๓ศน.สนใจพัฒนาการนิเทศ 
๔ศน.ชํานาญในการผลิตสื่อ/เทคโนโลย ี
๕ มีตัวอยางเอกสารศึกษาดวยตนเอง 

จุดออ (Weaknesses) 
ศน. มีจํานวนนอย นิเทศมทั่วถึง 
 ความรวมมือของทีมนิเทศมีนอย 
๓ มีพาหนะมเพียงพอในการนิเทศ 
๔ศน. ติดตามโครงการมากกวารวม

แกปญหาการเรียนการสอน 
๕ ขาดสื่อ/เคร่ืองมือนิเทศที่   

เหมาะสมและมีคุณภาพ 
๖ขาดนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เพิม่พูน

ความรูใหแกศึกษานิเทศก 
งบประมาณนอยและจัดสรรลาชา 

โอกาส (Opportunities) 
 
- ผูบริหาร ร.ร.พรอม 
  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ครูจบปริญญาตรีสามารถ 
  เรียนรูดดวยตนเอง 
- บุคลากรใน ร.ร. ตองการ  
  พัฒนาเร่ืองการนิเทศ 
  ภายในและหลักสตูร ฯ 
- อบต.สนับสนนุงบประมาณ

พัฒนาการจัดการเรียน    
การสอน 

- ร.ร.มีระบบเครือขาย 
  เทคโนโลยสีารสนเทศ  
  (ICT) 

คราคาสัั 
จุดแข็ง กับ โอกาส SO 

- สํานักงานเขตพื้นที่กําหนดเปน
นโยบายในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- ใหความสําคัญและสนบัสนุนการนิเทศ
ภายใน 

- บุคลากรใน ร.ร.ตองการพัฒนา 
  เร่ือง การนิเทศภายในและ 
  หลักสูตร ฯ 
- ผูบริหาร ร.ร.พรอมยกระดับ 
  คุณภาพ  
- ครูจบปริญญาตรี สามารถ  
  เรียนรู ดดวยตนเอง 
- ศน.ชํานาญในการผลิตสื่อเทคโนโลย ี

คราคาสัั 
จุดออ กับโอกาส WO 

- ศน. มีจํานวนนอยนิเทศมทั่วถึง 
- ความรวมมือของทีมนิเทศมีนอย 
- พาหนะมเพียงพอในการนิเทศ 
- ศน. ติดตามโครงการมากกวารวม 
  แกปญหาการเรียนการสอน 
- ขาดสื่อ/เคร่ืองมือนิเทศที่    
  เหมาะสมและมีคุณภาพ 
- ร.ร.มีระบบเครือขายเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ (ICT) 
- ขาดนวัตกรรมในการศึกษาหาความรู 
- ติดตามโครงการมากกวารวม

แกปญหาการเรียนการสอน 
- บุคลากรในโรงเรียนตองการพัฒนา

เร่ืองนิเทศภายในและหลักสูตร 
อุปสรรค (Threats) 

. บุคลากรใน ร.ร. ขาดความรู   
    ทักษะ การนิเทศภายใน 
. ครูมชอบสังเกตการสอน 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
๔. ครูอบรมบอย สอนมทัน 
๕. ร.ร.อยูกลสํานักงานเขต 
    พื้นที ่

คราคาสัั 
จุดแข็ง กับอุปสรรค ST 

- ศน.สนใจพัฒนาการนิเทศ 
- บุคลากรใน ร.ร. ขาดความรู ทักษะ 
  การนิเทศภายใน 
- เขตฯกําหนดนโยบายยกระดบัคุณภาพ 
- ใหความสําคัญกับการนิเทศภายใน 
- ศน.ชํานาญในการผลิตสื่อ 

คราคาสัั 
จุดออ กับอุปสรรค WT 

- ศน.มีจํานวนนอย 
- ศน. ติดตามโครงการมากกวา 
  รวมแกปญหาการเรียนการสอน 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าํ 
- ขาดสื่อ/เคร่ืองมือนิเทศที่    
  เหมาะสมและมีคุณภาพ 
- ครูอบรมบอย สอนมทัน 

 



17

คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

  รายละเอียดการจับคู่			

	 	 ๓.๑)		จดุแขง็กบัโอกาส	(SO) พบว่า หน่วยงานมนีโยบายสนบัสนนุในการยกระดบัคณุภาพการศกึษา 

ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการนิเทศภายในและศึกษานิเทศก์มีความสามารถในการผลิตสื่อ/เทคโนโลยี ประกอบ

กับบุคลากรในโรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนาเรื่องการนิเทศภายในและเรื่องหลักสูตร ฯ 

  แนวทางการพฒันาการนเิทศของศกึษานเิทศก์ คอื การผลติสือ่นเิทศเกีย่วกบัการนเิทศภายในโรงเรยีน

เพื่อพัฒนาหลักสูตร ฯ ให้บุคลากรใช้ศึกษาด้วยตนเอง

  ๓.๒)	 จุดแข็งกับอุปสรรค	(ST) พบว่า หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ให้ความส�าคญัและสนบัสนนุการนเิทศภายใน และศกึษานเิทศก์มคีวามสนใจพฒันาการนเิทศ  แต่บคุลากรในโรงเรยีน

ขาดความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการนิเทศภายใน  

  แนวทางการพัฒนาการนิเทศของศึกษานิเทศก์ คือ ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

จากอินเตอร์เน็ต แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

  ๓.๓)		จุดอ่อนกับโอกาส	(WO)	พบว่า ศึกษานิเทศก์มีจ�านวนน้อย ขาดสื่อ/เครื่องมือนิเทศที่ 

เหมาะสมและมีคุณภาพ ติดตามโครงการมากกว่าร่วมแก้ปัญหาการเรียนการสอน แต่โรงเรียนต้องการพัฒนา 

เรื่องการนิเทศภายในและหลักสูตร ฯ มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

  แนวทางการพฒันาการนเิทศของศกึษานเิทศก์ คอื สร้างสือ่/เครือ่งมอืนเิทศเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูร

และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ

  ๓.๔)		จุดอ่อนกับอุปสรรค	(WT) พบว่า ศึกษานิเทศก์มีจ�านวนน้อย ขาดนวัตกรรม /เทคโนโลยี

ในการศึกษาหาความรู้ ติดตามโครงการมากกว่าร่วมแก้ปัญหาการเรียนการสอน ประกอบกับบุคลากร ในโรงเรียน

ขาดความรู้เรื่องการนิเทศภายใน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า 

  แนวทางการพัฒนาการนิเทศของศึกษานิเทศก์ คือ สร้างสื่อ/เครื่องมือนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ 

ความสามารถในการนิเทศการเรียนการสอนท�าหน้าที่นิเทศภายในโรงเรียน

 ๔.		 สรุปผลการวิเคราะห์บริบท

      จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์ภายใน/องค์กร (จุดแข็ง/จุดอ่อน) กับสภาพการณ์

ภายนอก/องค์กร  (โอกาส/อุปสรรค) ตามข้อ ๓  นางนารี รักนิเทศได้พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เห็นว่ามี

จุดแข็ง คือ หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ความส�าคัญและสนับสนุนการนิเทศ

ภายใน  และมีโอกาส คือ โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนา เรื่อง การนิเทศภายในและ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือยกระดับคุณภาพการศึกษา และ ร.ร.มีระบบ 

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) แต่ มีอุปสรรค ที่บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้เกี่ยวกับ 

การนเิทศภายในโรงเรยีน ดงันัน้ การสร้างความตระหนกัให้ครเูหน็ความส�าคญัของการนเิทศภายในโรงเรยีนเพือ่พฒันา

หลกัสตูรสถานศกึษา โดยจดัท�าสือ่นเิทศให้บคุลากรในโรงเรยีนใช้ศกึษาด้วยตนเอง น่าจะช่วยแก้ปัญหาศกึษานเิทศก์ 

มีจ�านวนน้อย ขาดนวัตกรรมเทคโนโลยีศึกษาหาความรู้ บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ เรื่อง การนิเทศภายใน/

หลกัสตูรสถานศกึษาและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต�า่ จงึตดัสนิใจพฒันาการจดัการเรยีนรูข้องครโูดยใช้การนเิทศภายใน 

จัดท�าชุดการเรียนรู้ให้ครูศึกษาได้ด้วยตนเอง และใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) ช่วย 

ซึ่งเป็น จุดแข็ง โอกาส และแก้จุดอ่อน ที่คาดว่าจะเอื้อให้กับการพัฒนางาน/นิเทศประสบความส�าเร็จ ส่งผลให้เกิด

การนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น
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 ๒.	 สร้างความเข้าใจ	(Explain)

      จากกรณีศึกษาการวิเคราะห์บริบทที่น�าเสนอข้างต้น ให้ท่านตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็น

ตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงานที่ ๑.๑ 

 การวิเคราะห์บริบท	เป็นภารกิจแรกของการพัฒนางาน	ที่ท�าให้เห็นภาพภารกิจที่จะต้องท�าได้

ชัดเจน	เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความเป็นจริง		แล้วน�าข้อสรุปผลการวิเคราะห์

บริบทที่ได้ไปก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนางานด้านการนิเทศต่อไป

ใบงานที่		๑.๑

สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์บริบท

 จากกรณีศึกษาการวิเคราะห์บริบท ให้ท่านแสดงความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้ บันทึกลงใน

แบบบันทึกที่ ๑.๑

 ๑. ข้อมลูทีน่�ามาวเิคราะห์ ครอบคลมุองค์ประกอบส�าคญัในบรบิทของงานนเิทศภายในโรงเรยีน

หรือไม่ ท่านคิดว่าควรน�าเรื่องใดมาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก โปรดเสนอแนะ

 ๒. จากการศึกษากรณีศึกษา ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้าง

 ๓. ท่านเห็นด้วยกับนางนารี รักนิเทศ ที่ตัดสินใจเลือกพัฒนาการนิเทศโดยใช้ข้อมูลจากการ

วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสหรือไม่ เพราะเหตุใด

 ๔. ท่านเห็นด้วยกับการวิเคราะห์บริบท โดยใช้เทคนิค SWOT หรือไม่ เพราะเหตุใด

 ๕. การวิเคราะห์บริบทในการพัฒนางานนิเทศมีความส�าคัญอย่างไร

 ๖. ให้ท่านเขียนแผนภูมิสรุปขั้นตอนส�าคัญของการวิเคราะห์บริบทงานนิเทศ ของนางนารี 

รักนิเทศ 
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บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๑.๑

สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์บริบท

 ๑. ข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์ ครอบคลุมองค์ประกอบส�าคัญในบริบทของงานนิเทศภายในโรงเรียนหรือไม่ 

ควรน�าเรื่องใดมาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก โปรดเสนอแนะ

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

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

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

 ๒. จากการศึกษากรณีศึกษา ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้าง

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

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

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

 ๓. ท่านเห็นด้วยกับนางนารี รักนิเทศ ที่ตัดสินใจเลือกพัฒนาการนิเทศโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ 

จุดแข็งและโอกาสหรือไม่ เพราะเหตุใด

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

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

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

 ๔.  ท่านเห็นด้วยกับการวิเคราะห์บริบท โดยใช้เทคนิค SWOT หรือไม่ เพราะเหตุใด

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

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

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

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

 ๕.  การวิเคระห์บริบทในการพัฒนางานนิเทศมีความส�าคัญอย่างไร

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

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

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

 ๖.   เขียนแผนภูมิสรุปขั้นตอนส�าคัญของการวิเคราะห์บริบทงานนิเทศของนางนารี รักนิเทศ



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

20 บทที่ ๒

 ๓.		 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ	(Exercise)

     ให้ท่านน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ ๑.๑ พร้อมศึกษา

เอกสารเสรมิความรู ้มาใช้วเิคราะห์บรบิทของงานทีท่่านรบัผดิชอบ และสนใจพฒันา โดยด�าเนนิการตามใบงานที ่๑.๒ 

ใบงานที่	๑.๒

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์บริบท

 ให้ท่านด�าเนินการตามประเด็นต่อไปนี้ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๑.๒

 ๑. ชื่องานที่รับผิดชอบหรืองานที่สนใจจะพัฒนา คือ งานอะไร

 ๒. ก�าหนดประเด็นส�าคัญ

     ๒.๑ สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร  มีองค์ประกอบส�าคัญอะไรบ้าง 

  ๒.๒ สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร  มีองค์ประกอบส�าคัญอะไรบ้าง 

         ๓.  น�าประเด็นส�าคัญมาวิเคราะห์เป็นประเด็นย่อย

  ๓.๑  สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร แต่ละองค์ประกอบส�าคัญ มีประเด็นย่อย ๆ อะไรบ้าง 

  ๓.๒  สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร แต่ละองค์ประกอบส�าคญั มปีระเดน็ย่อย ๆ  อะไรบ้าง 

       ๔.  น�าประเด็นย่อย ๆ จากข้อ ๒ และ ๓ น�ามาใส่ในตารางวิเคราะห์ SWOT โดยแยกข้อมูลเป็น

       O  สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร    –  จุดแข็ง  จุดอ่อน

    O  สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร  –  โอกาส  อุปสรรค 

 ๕.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร กับสภาพการณ์ภายนอกงาน/

องค์กร โดยจับคู่

             จุดแข็ง (Strength) กับ โอกาส (Opportunities) (SO)

             จุดแข็ง (Strength)  กับ อุปสรรค (Threats)   (ST)

             จุดอ่อน (Weaknesses) กับ โอกาส (Opportunities) (WO)

             จุดอ่อน (Weaknesses)  กับ อุปสรรค (Threats)  (WT) 

         ๖.  สรุปผลการวิเคราะห์บริบท ว่าตัดสินใจพัฒนางานโดยเลือกใช้ข้อมูลคู่ใด เพราะเหตุใด
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๑.๒

ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์บริบท

 ๑.  ชื่องานที่รับผิดชอบ หรืองานที่สนใจจะพัฒนา คือ งานอะไร

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

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

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

 ๒. ก�าหนดองค์ประกอบส�าคัญ

        ๒.๑  สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร มีองค์ประกอบส�าคัญอะไรบ้าง

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

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

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

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

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

  ๒.๒   สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร  มีองค์ประกอบส�าคัญอะไรบ้าง 

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

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

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

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

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

 ๓.  น�าองค์ประกอบส�าคัญมาวิเคราะห์เป็นประเด็นย่อย

  ๓.๑  สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร  แต่ละองค์ประกอบส�าคัญมีประเด็นย่อย ๆ อะไรบ้าง

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

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

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

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

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

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

  ๓.๒   สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร  แต่ละองค์ประกอบส�าคัญมีประเด็นย่อย ๆ อะไรบ้าง

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

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

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

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

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

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



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

22 บทที่ ๒

 ๔.  น�าประเด็นย่อยจากข้อ ๒ และข้อ ๓ มาใส่ในตารางวิเคราะห์ SWOT โดยแยกข้อมูลเป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

22 

 

     
 

       
         
 

      สาการางา
องคกร 

                     
 
 
 
 
 
สาการาอก 
งาองคกร 

จุดแข็ง (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดออ () 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (O) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

อุปสรรค (T) 
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๕.  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาพการณ์ภายในกับสภาพการณ์ภายนอก โดยจับคู่ลงในตาราง

23 

 

 คอพัาการเสปบัตด  บ  
 

. เคราะหคาสัพัของสาพการาใกับสาพการาอก โดจับคงใตาราง 
 

      สาการางา
องคกร 

                     
 
 
 
 
 
สาการาอก 
งาองคกร 

จุดแข็ง (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดออ () 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส (O) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคราะหคาสัพั 
จุดแข็ง กับ โอกาส 

SO 

เคราะหคาสัพั 
จุดออ กับ  โอกาส 

WO 

อุปสรรค (T) 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคราะหคาสัพั 
จุดแข็ง กับ  อุปสรรค 

ST 

เคราะหคาสัพั 
จุดออ กับ  อุปสรรค 

WT 

. สรุปการเคราะหบรบ าตัดสใจพัางาโดเอกใขอคใดบาง  
เพราะเหตุใด 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................  

 ๖.  สรุปผลการวิเคราะห์บริบท ท่านตัดสินใจพัฒนางานโดยเลือกใช้ข้อมูลคู่ใดบ้าง เพราะเหตุใด

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

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

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

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

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

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



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

24 บทที่ ๒

 ๔.		 จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   จากการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์บริบทงานที่รับผิดชอบ ให้ท่านน�าผลสรุปการวิเคราะห์บริบทงานของท่าน

มาน�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประเด็นในใบงานที่ ๑.๓ 

ใบงานที่	๑.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์บริบท

        น�าผลงานการวิเคราะห์บริบทงานของท่าน จากแบบบันทึกที่ ๑.๒ น�าเสนอสมาชิกในกลุ่มนิเทศฯ 

หรือศึกษานิเทศก์คนอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และ

แนวทางปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้ บันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๑.๓ 

  o  การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร

          o  การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร

แบบบันทึกที่	๑.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์บริบท

ค�าชี้แจง ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ลงใน 

            แบบบันทึก

24 

 

 คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี : บทที่ ๒ 
 

๔. จัดเสนอผลงานแลกเปลีย่นเรียนรู ้
 จากการฝึกปฏิบัติวิเคราะห์บริบทงานที่รับผิดชอบ ให้ท่านนําผลสรุปการวิเคราะห์บริบทงานของ

ท่านมานําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ตามประเด็นในใบงานท่ี ๑.๓  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกที่ ๑.๓ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้การวิเคราะห์บริบท 

คําชี้แจง ให้ทา่นบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ลงในแบบบันทึก 

 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง 
การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร 
 
 
 
 

 
 
 

 

การวิเคราะห์ 
สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ใบงานที่ ๑.๓ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้การวิเคราะห์บริบท 

        นําผลงานการวิเคราะห์บริบทงานของท่าน จากแบบบันทึกที่ ๑.๒ นําเสนอสมาชิกในกลุ่มนิเทศฯ 
หรือศึกษานิเทศก์คนอ่ืน หรือผู้เช่ียวชาญ เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้ บันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๑.๓  

 o การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในงาน/องค์กร 
         o การวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกงาน/องค์กร 
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๕.		 ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ	(Examine	and	Execute)

   ให้ท่านน�าความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรบัปรงุทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิ

และปรับปรุงการวิเคราะห์บริบท ตามประเด็นในใบงานที่ ๑.๔  

ใบงานที่	๑.๔

ประเมินและปรับปรุงผลการวิเคราะห์บริบท

 น�าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมินการวิเคราะห์บริบทงานของท่านตามประเด็น 

ต่อไปนี้ แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๑.๔

 ๑. ความถูกต้องของข้อมูล

 ๒. ความชัดเจนของข้อมูล

 ๓. ความครอบคลุมของข้อมูล

 ๔. ข้อสรุปที่จะน�าไปใช้



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

26 บทที่ ๒

 จากการปรับปรุงผลการวิเคราะห์บริบทข้างต้น ท่านตัดสินใจเลือกใช้ข้อมูลคู่ใดบ้าง โปรดระบุ

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

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

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

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

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

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

………………………..……………………………………………………………………………………………................................................
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 คมือันาการนิเสิปบิัิ่ด  บ่  
 

แบบบันทึกท่ี ๑.๔ 
ปรเมนแลปรับปรุงการวเคราบรบท 

คําช้ีแจง  ใหประเมินดยใสเครื่องหมาย  ลงในและประเดนและองและเยนอมล่ปรับปรุงใหมใน
องายหากเหนามกอง มัดเจน หรือมครอบคลุม 

 

ปรเด็นขอมล 
ท่ีวเครา 

ความกองของ
ขอมล 

ความชัดเจนของ
ขอมล 

ความครอบคลุม
ของขอมล 

ขอมลท่ี 
ปรับปรุงใม 

สภาการภายใน 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- ัสดุอุปกรณ 
  เครื่องมือ 
- การบริหารจัดการ 
- แรงสนับสนุน 
  ภายใน 
- แรงานภายใน 
- นยบายหนยงาน 

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

 
……………………… 
………………………. 

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

 
……………………… 
……………………… 

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

 
……………………… 
……………………… 

 

สภาการ
ภายใน 
จุดแข็ง 
 
 
 
จุดออน 

สภาการ
ภายนอก 
- นยบายหนยเหนือ 
- รับบริการ 
- แรงานภายนอก 
- แรงสนับสนุน  
  ภายนอก 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

สภาการ
ภายนอก 
โอกาส 
 
 
อุปสรรค 
 

 

จากการปรับปรุงลการิเคราะหบริบางน านัดสินใจเลือกใอมลคใดบาง ปรดระบุ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
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บทที่ ๒

การประเมินตนเอง

27 

 

 คมือพันาการนิเทสวิธีปฏบิัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

การประเมินตนเอง 
ราการประเมิน ิการประเมิน เครองมอ เกการาน 

๑. อธิบายความสําคัญ 
องคประกอบ และเทคนิค 
การวิเคราะหขอมล 

ตรวจผลงานจาก
แบบบันทึกท่ี ๑.๑ 

๑. การประเมินเชิงประจัก  
คุณภาพ (rubrics) 
๒. แบบบันทึกการประเมิน 

ดระดับดี 

๒. กําหนดและเลือกขอมลท่ี
สําคัญจําเปนมาชนการ
วิเคราะหบริบทด 

ตรวจผลงานจาก
แบบบันทึกท่ี ๑.๒ 

๑. การประเมินเชิงประจัก  
คุณภาพ (rubrics) 
๒. แบบบันทึกการประเมิน 

ดระดับดี 

๓. นําเสนอผลและสราง
ขอสรุปจากการวิเคราะห
บริบทด 

ตรวจผลงานจาก
แบบบันทึกท่ี ๑.๓ 
๑.๔ และแบบ
ประเมินกระบวน 
การปฏิบัติงาน 

๑. แบบประเมินข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒. แบบบันทึกการประเมิน 

มีการปฏิบัติงาน
มนอยกวารอย
ละ ๘๐ 

๔. บอกความสําคัญของการ
วิเคราะหบริบทนการพันา
งานนิเทด 

ตรวจผลงานจาก
แบบบันทึกท่ี ๑.๑ 

แบบประเมินความคิดเห็น     
ตอการประเมินบริบท 

ความคิดเห็นเชิง
บวกมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

 

 
เกประเมินคุาเิงประกการิเคราะบริบงานองตน 

 

ประเด็น ระดบด  ระดบอ  ระดบปรบปรุง  
๑. อธิบาย
ความสําคัญ 
องคประกอบ และ
เทคนิคการวิเคราะห
ขอมล 

อธิบายความสําคัญ 
องคประกอบและเทคนิค
การวิเคราะหบริบทด
กตอง ชัดเจนครบทุก
ประเด็น 

อธิบายความสําคัญ 
องคประกอบและเทคนิค
การวิเคราะหบริบทด
กตอง ชัดเจนมครบุก
ประเด็น 

อธิบายความสําคัญ 
องคประกอบและเทคนิค
การวิเคราะหบริบทม
กตอง มดเน 

๒. กําหนดและเลือก
ขอมลท่ีสําคัญจําเปน
มาชนการวิเคราะห
บริบทด 

กําหนดและเลือกขอมลท่ี
สําคัญจําเปนมาชนการ
วิเคราะหบริบทด
ครอบคลุมทุก
องคประกอบ 

กําหนดและเลือกขอมลท่ี
สําคัญจําเปนมาชนการ
วิเคราะหบริบทดม
ครอบคลุมทุก
องคประกอบ 

กําหนดและเลือกขอมลท่ี
มาคจําเปนมาชน
การวิเคราะหบริบท 

 
 
 
 
 

 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์การวิเคราะห์บริบทงานของตน
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กําหนดและเลือกขอมลท่ี
สําคัญจําเปนมาชนการ
วิเคราะหบริบทดม
ครอบคลุมทุก
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กําหนดและเลือกขอมลท่ี
มาคจําเปนมาชน
การวิเคราะหบริบท 
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28 บทที่ ๒

แบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน

ค�าชี้แจง  ให้ท่านท�าเครื่องหมาย / ในช่องที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

28 

 

 คมอพนาารนิเสวิปิติ่ด  ่  
 

 
แบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน 

 

คําช้ีแจง  หานาเคร่องหมา / นอง่ปิติหรอมปิติ และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ผลการประมิน บันทึกความคิดเห็นเพ่ิมเติม ปฏิบัติ มปฏิบัติ 
๑ าราหนดองคประอสาคของ

สานารภายในของงาน/องคร 
   

 าราหนดองคประอสาคของ
สานารภายนอกของงาน/องคร 

   

 ารวิเคราะหประเด็นอาองคประอ
สาคของสานารภายในของงาน/
องคร 

   

 ารวิเคราะหประเด็นอาองคประอ
สาคของสานารภายนอกของงาน/
องคร 

   

 ารวิเคราะห  ลงตารางสานาร
านงาน/องคร ุดแข็ง ุดออน) 
สานารานองาน/องคร อาส 
อุปสรรค)  

   

 ารวิเคราะหความสมพนระหวาง
สานารานของงาน/องคร
สานารานอของงาน/องคร 

   

 ารสรุปลารวิเคราะหริของงาน/
องครของตน 
 

   

 ารนาเสนอลงานและแลเปล่นเรนร 
 
 

   

 ารสรุปลาารวิเคราะหริ 
 
 

   

๑๐ ารปรปรุงลงานารวิเคราะหริ   
ของงาน 
 

   

สรุปผลการประเมิน    
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เอกสารเสริมความรู้ : วิเคราะห์บริบท

 บริบท  หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ หรือสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบ

 การวเิคราะห์บรบิท  หมายถงึ การจ�าแนกแยกแยะสิง่ต่าง ๆ  ทีอ่ยูโ่ดยรอบทัง้ภายในและภายนอก ซึง่มส่ีวน

เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบ

ความส�าคัญของการวิเคราะห์บริบท

 บรบิทของงานหรอืองค์กรเป็นปัจจยัทีม่คีวามส�าคญัต่อการปฏบิตังิาน ในหน้าทีข่องศกึษานเิทศก์หรอืองค์กร

การนเิทศการศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ เพราะศกึษานเิทศก์ต้องท�างานภายใต้บรบิทต่าง ๆ  ทีอ่าจท�าให้เกดิผลทางลบหรอื

บวกต่อการปฏบิตังิาน ให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล การวเิคราะห์บรบิทจงึเป็นภารกจิแรกของกระบวนการการ

ปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา ที่จะช่วยให้ศึกษานิเทศก์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีต่องานหรือองค์กร ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถด้านต่างขององค์กร แรงต่อต้านหรือสนับสนุนของ 

ผู ้เกี่ยวข้องต่องานของผู้นิเทศ การจัดล�าดับความจ�าเป็นของงาน การวิเคราะห์บริบทจึงเป็นภารกิจแรกของ

กระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ซึ่งศึกษานิเทศก์จะน�ามาใช้ก�าหนดกรอบแนวคิดการปฏิบัติงานนิเทศ 

ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศ

องค์ประกอบส�าคัญของบริบท

 บริบทส�าคัญที่ควรน�ามาวิเคราะห์ ได้แก่

 ๑. นโยบายของหน่วยงานในสายงานและหน่วยงานที่ส่วนเกี่ยวข้อง 

 ๒. ทรัพยากรการนิเทศ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ทักษะ ศักยภาพของ

ผู้นิเทศ ทีมงาน เงิน วัสดุ พาหนะ สื่อ/เครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ�าเป็นต้องน�ามาใช้ให้เกิดผลสูงสุด

 ๓. บรรยากาศของการนิเทศ ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของผู้นิเทศ/ทีมงานและผู้รับการนิเทศ เจตคติ ค่านิยมที่มี 

ต่องานของผูน้เิทศ และผูร้บัการนเิทศ รวมถงึความสนใจใฝ่รูท้ีจ่ะรบัหรอืปรบัเปลีย่นแนวคดิ แนวทาง วธิกีาร นวตักรรม

ในการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ

 ๔. ปัญหา/อุปสรรค ความต้องการของงานที่รับผิดชอบของผู้นิเทศ/ทีมงานนิเทศ และของผู้รับการนิเทศ 

การวิเคราะห์บริบทของงานนิเทศการศึกษา
	 		

 ศกึษานเิทศก์ควรก�าหนดเป้าหมายของงานนเิทศการศกึษาในอนาคตและน�ามาจดัท�ายทุธศาสตร์งานนเิทศ

การศึกษา เพือ่การด�าเนนิการนิเทศไปสูเ่ป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ซึ่งการก�าหนดยทุธศาสตร์นัน้ สามารถวิเคราะหบ์ริบท

ของงานนิเทศการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการนิเทศการศึกษา โดยใช้แนวคิดในการด�าเนินการ 

๓ ประการ คือ แนวคิดการวินิจฉัยองค์กร (Organizational Diagnosis) แนวคิดของการวิเคราะห์เชิงระบบ 

(Systems Thinking) และแนวคดิและแนวปฏบิตัจิติปัญญาศกึษา (Contemplative Education) โดยมรีายละเอยีด 

ดังนี้
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 ๑.	 การวินิจฉัยองค์กร	(Organizational	Diagnosis) คือ กระบวนการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร 

เพื่อท�าความเข้าใจสภาพองค์กรในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างจากสภาพองค์กรที่ต้องการจะเป็นในอนาคตอย่างไร  

เครื่องมือการวินิจฉัยองค์กรที่นิยมสูงสุด คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององค์กร หรือ SWOT Analysis  

 ๒.		 การใช้แนวคิด	การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ	(system	thinking)

  การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ เป็นการคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มองในภาพรวมอย่างเป็นระบบ รวมถึงส่วน

ประกอบย่อย ๆ

  หลักการคิดวิเคราะห์เชิงระบบ การคิดวิเคราะห์เชิงระบบมีหลักการ ดังนี้

  ๒.๑  การคิดในภาพใหญ่

  ๒.๒  สร้างสมดุลมุมมองในระบบสั้นและระบบยาว

  ๒.๓ ค�านึงถึงธรรมชาติของระบบที่เป็นพลวัตซับซ้อน และพึ่งพาอาศัยกัน

  ๒.๔  สามารถอธิบายทั้งตัวแปรที่วัดได้และวัดไม่ได้

  ๒.๕  เราเป็นส่วนหนึง่ของระบบซึง่มหีน้าทีอ่ยูภ่ายใน และแต่ละคนมอีทิธพิลต่อระบบเหล่านัน้เท่ากบั

ที่เราได้รับอิทธิพลจากระบบ

 ๓.		 การใช้แนวคิดและแนวปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา

  จติตปัญญาศกึษา เป็นการศกึษาทีเ่น้นและให้ความส�าคญักบัการพฒันาความตระหนกัรู ้การเรยีนรูแ้ละ

รู้เท่าทันมิติ/โลก ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ทัศนะ/มุมมองต่อชีวิต และโลกของตนเอง ให้คุณค่าใน

เรือ่งการเรยีนรูด้้วยใจอย่างใคร่ครวญ จติตปัญญาศกึษาเป็นประสบการณ์ตรงภายใน ให้ความส�าคญักบัการตระหนกั

รู้โลกภายในของตนเองที่สัมพันธ์กับโลกภายนอก กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลแบบจิตตปัญญา 

จะอยู่บนพื้นฐานการเป็นกัลยาณมิตร เน้นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความรู้ภายในของแต่ละคน 

บรรยากาศแบบเปิด เอื้อให้รู้สึกมั่นคง ปลอดภัยที่จะเปิดเผยและรู้จักตนเองและผู้อื่น

เทคนคิที่ใช้วิเคราะห์บริบท

 การวิเคราะห์บริบทอาจจะเลือกวิเคราะห์บางด้านหรือบางองค์ประกอบย่อยที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานนิเทศโดยตรง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น

 ๑.	 เทคนิคการวิเคราะห์	SWOT  

  SWOT เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิสถานการณ์ ซึง่ช่วยก�าหนดจดุแขง็และจดุอ่อนจากสภาพแวดล้อม

ภายในองค์กร โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัย 

ดังกล่าวต่อการท�างานขององค์กร SWOT ย่อมาจาก

  Strength (S)   หมายถึง  จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ

  Weaknesses (W) หมายถึง  จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ

  Opportunities (O) หมายถึง  โอกาสที่จะด�าเนินได้

  Threats (T)       หมายถึง  อุปสรรค ข้อจ�ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด�าเนินการขององค์กร
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  SWOT	Analysis เป็นการมอง  ๔  เรื่อง ดังนี้

 S  : Strengths เป็นจุดแข็ง ด้านทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น งานนิเทศ 

การศกึษา ศกึษานเิทศก์มทีกัษะในการนเิทศการเรยีนการสอน ความเชีย่วชาญในการนเิทศของทมีศกึษานเิทศก์ โครงสร้าง 

การบรหิารงานของกลุม่นเิทศ ฯ ความสามารถในการให้บรกิารสือ่ เทคโนโลยแีก่ครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นต้น 

งานของสถานศึกษา เช่น ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น�าทาง

วิชาการ ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของสถานศึกษา เป็นต้น

 W : Weaknesses เป็นจดุอ่อน ด้านศกัยภาพ ทรพัยากรทีม่แีละความเสยีเปรยีบทางการแข่งขนั เช่น งาน 

นเิทศการศกึษา ทศิทางยทุธศาสตร์ของงานนเิทศไม่ชดัเจน มปัีญหาทางงบประมาณ ศกึษานเิทศก์บางคนขาดทกัษะ 

และความช�านาญในการใช้สื่อ เทคโนโลยี มีปัญหาการด�าเนินงานภายในกลุ่มนิเทศ งานขององค์กร เช่น ขาดสื่อ 

เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารองค์กรบ่อย ทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่ชัดเจน บุคลากรมีจ�านวนน้อย 

เป็นต้น

 O : Opportunities เป็นโอกาส จากสภาพการณ์ภายนอกขององค์กรทีม่ศีกัยภาพและเอือ้อ�านวย ประกอบ

ด้วย นโยบายรัฐบาล/ กระทรวงศึกษาธิการ/ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ ส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาทีส่นบัสนนุการศกึษา มหีน่วยงานภายนอกทีส่นบัสนนุการจดัการศกึษา สถานทีต่ัง้ สะดวกสบายในการตดิต่อ 

ความสามารถในการระดมทุนจากชุมชน และหน่วยงานภายนอก เป็นต้น

  T : Threats  เป็นอปุสรรคภายนอก ทีท่�าให้องค์กรต้องปรบัตวั เช่น มโีรงเรยีนใหม่เกดิขึน้และเป็นคูแ่ข่งขนั

ที่มีศักยภาพ การเปิดโรงเรียนกวดวิชาท�าให้นักเรียนสนใจเรียนในโรงเรียนลดลง อัตราการเกิดน้อยลง ความต้องการ

ด้านคณุภาพการศกึษาของผูป้กครองและนกัเรยีนมมีากขึน้ กฎ ระเบยีบ หรอืกฎหมายต่าง ๆ  ทีท่�าให้การบรหิารงาน

ของสถานศึกษาเกิดความล่าช้า

 หลกัการส�าคญัของ SWOT คอื การวเิคราะห์จากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คอื สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์

ภายนอก ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) อย่างชัดเจน และ

วเิคราะห์โอกาส	อปุสรรค	การวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ  ทัง้ภายนอกและภายในองค์กร ช่วยให้ทราบถงึการเปลีย่นแปลง

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน ความสามารถด้านต่าง ๆ 

ขององค์กร    

 ๒.		 เทคนิคการศึกษาค่านิยมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	(Attitude	Charting)

  เทคนคินีค้วรใช้ในระยะเริม่ต้นของการท�างาน เพือ่ให้ผูน้เิทศและทมีนเิทศสามารถเลอืกคนทีเ่กีย่วข้อง

เข้าร่วมงานได้อย่างเหมาะสม เพือ่ให้งานส�าเรจ็ได้ดยีิง่ขึน้ โดยพจิารณาจากทศันคตต่ิอการเปลีย่นแปลงของกลุม่บคุคล 

ซึ่งแบ่งเป็น ๔ กลุ่มดังนี้

  กลุ่มที่ ๑ ผู้ที่ชอบหรือรับการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที  (innovators)

  กลุ่มที่ ๒ ผู้ที่รับการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็ว แต่ต้องใช้เวลาเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนหรือต้องให้คนอื่น

เปลี่ยนแปลงแล้วจึงเปลี่ยนตาม (Adopters)

  กลุ่มที่ ๓ ผู้ที่ใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะรับการเปลี่ยนแปลง (Early Adopters)

  กลุ่มที่ ๔ ผู้ที่ไม่ชอบหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistors)
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 ๓.	 เทคนิคการวิเคราะห์แรงต่อต้านหรือสนับสนุน	(Stakeholder	Analysis)	

      เทคนิคนี้ใช้เมื่อผู้นิเทศต้องการเน้นที่ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อทราบว่าผู้เกี่ยวข้องมี

ทศันคตต่ิอการเปลีย่นแปลงในงานทีผู่น้เิทศปฏบิตัอิย่างไร โดยวเิคราะห์ว่า ปัจจบุนัผูเ้กีย่วข้องมแีนวโน้มทีจ่ะสนบัสนนุ 

หรือต่อต้านงานของผู้นิเทศระดับใด และผู้นิเทศต้องการการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องกลุ่มนั้นในระดับใด เพื่อให้งาน

เกิดความส�าเร็จ และสามารถช่วยให้ผู้นิเทศเริ่มมองหาวิธีที่จะท�าให้ผู้เกี่ยวข้องหันมาให้การสนับสนุนมากขึ้น

 ๔.		 เทคนิคการวิเคราะห์ความจ�าเป็นก่อนหลัง	(Prioritization	Matrix)

     เทคนคินีใ้ช้ในช่วงต้นของการท�างาน เพือ่คดัเลอืกงาน/โครงการทีจ่ะท�าว่าควรท�าโครงการใดก่อนหลงั 

โดยพิจารณาความส�าคัญเร่งด่วน เทียบกับผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ เช่น ช่วงระยะแรกของการ

เปลีย่นแปลง ควรเริม่จากโครงการทีท่�าได้ง่าย แต่ให้ผลตอบแทนสงูก่อน เป็นต้น แต่ถ้าหากจะใช้หลงัจากทีท่�าโครงการ

ไปแล้วกจ็ะช่วยวเิคราะห์ว่า เหตใุดบางโครงการจงึท�าได้ยากและไม่ประสบความส�าเรจ็ ซึง่อาจเป็นเพราะโครงการนัน้

ใช้เวลา เงิน และทรัพยากรเป็นจ�านวนมาก แต่ให้ผลตอบแทนต�่าก็เป็นได้

ประโยชน์ของการวิเคราะห์  SWOT

 การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (ปัจจัย หรือสภาพแวดล้อม) ทั้งภายในและภายนอก

องค์กร ซึ่งช่วยให้เข้าใจอิทธิพลต่อผลการด�าเนินงานขององค์กร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ 

ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรอาจเป็นตัวท�าลายผลการด�าเนินงาน โอกาสจะ

เป็นสภาพการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ในทางกลับกันอุปสรรคจะเป็นสภาพการณ์ขัดขวาง

การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ผลการวิเคราะห์ SWOT จะใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ก�าหนดกลยุทธ์ 

กรอบแนวคิดการด�าเนินงาน เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาในทางที่เหมาะสม

ขั้นตอน/วิธีการวิเคราะห์บริบท โดยใช้  SWOT Analysis

 การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กร ท�าให้

มีข้อมูลในการก�าหนดทิศทาง หรือเป้าหมายจากจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาส สามารถ 

ก�าหนดกลยทุธ์ทีมุ่ง่เอาชนะอปุสรรค หรอืลดจดุอ่อนขององค์กรให้มน้ีอยทีส่ดุ การวเิคราะห์ SWOT จะต้องวเิคราะห์

ทั้งสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 ๑.		 ประเมินสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

      การประเมินสถานการณ์ภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความ

สามารถภายในองค์กรทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท�างาน และ

ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงพิจารณาถึงผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร เพื่อ

เข้าใจสถานการณ์และกลยุทธ์ก่อนหน้านี้

 จุดแข็งขององค์กร  เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (สภาพแวดล้อมหรือปัจจัย) ภายในองค์กร จากมุมมอง

ของผู้ที่อยู่ในองค์กรว่า ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง ข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่ควรน�ามาใช้พัฒนาองค์กรได้ และ

ควรด�ารงไว้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

 จุดอ่อนขององค์กร	 เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (สภาพแวดล้อม หรือปัจจัย) ภายในว่ามีปัจจัยใดเป็น

จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบขององค์กร ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป
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 ๒.		 ประเมินสภาพการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร

     การประเมนิสภาพแวดล้อมภายนอก เพือ่ค้นหาโอกาสและอปุสรรคของการด�าเนนิงานขององค์กร ทีไ่ด้

รบัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิ เช่น อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิ นโยบายการเงนิ สภาพแวดล้อมทางสงัคม เช่น 

ระดบัการศกึษา อตัราการรูห้นงัสอืของประชน การตัง้ถิน่ฐาน การอพยพย้ายถิน่ ลกัษณะของชมุชน ขนบธรรมเนยีม

ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น กรรมวิธีใหม่ ๆ  อุปกรณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

และให้บริการ เป็นต้น

  โอกาส  เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (สภาพแวดล้อม หรือปัจจัย) ภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบที่

เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานขององค์กร และองค์กรสามารถน�าปัจจัยเหล่านี้มาเสริมสร้างให้องค์กรเข้มแข็ง

  อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ (สภาพแวดล้อม หรือปัจจัย) ภายนอกองค์กรที่ส่งผลกระทบ

ให้เกิดความเสียหาย ต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับองค์กรให้แข็งแกร่ง พร้อมเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้

 ๓.	 ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม

      เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพการณ์

ภายนอก ได้แก่ โอกาส อุปสรรค แล้วให้น�าจุดแข็ง จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาส อุปสรรคจากภายนอก 

เพื่อดูว่าองค์กรก�าลังเผชิญสภาพการณ์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นองค์กรควรจะท�าอย่างไร โดยทั่วไป 

การวิเคราะห์ SWOT องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ ๔ รูปแบบ ดังนี้
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ของุมน ขนบรรมเนียมปรเพี คานยม ความเื่อ สภาพแวดลอมทางการเมือง เน กรรมวีใหม  
อุปกรวยเพ่มปรสทภาพการลแลใหบรการ เปนน 
 โอกาส  เปนการวเคราหสภาพการ (สภาพแวดลอม หรือปจจัย) ภายนอกองคกรท่ีสงล
กรทบท่ีเปนปรโยนอการดําเนนงานขององคกร แลองคกรสามารถนําปจจัยเหลานี้มาเสรมสรางให
องคกรเขมแข็ง 
 อุปสรรค เปนการวเคราหสภาพการ (สภาพแวดลอม หรือปจจัย) ภายนอกองคกรท่ีสงล
กรทบใหเกดความเสียหาย องหลีกเลี่ยง หรือปรับองคกรใหแข็งแกรง พรอมเแรงกรทบดังกลาวด 

รุสาการากการปรสาอ 
เม่ือดขอมลเก่ียวกับการวเคราหสภาพการภายในองคกร ดแก จุดแข็งจุดออนแลสภาพการ

ภายนอก ดแก โอกาส อุปสรรค แลวใหนําจุดแข็ง จุดออนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาส อุปสรรคจาก
ภายนอก เพ่ือดวาองคกรกําลังเสภาพการเนใด แลภายใสถานการเนนั้นองคกรควรจทํา
อยางร โดยท่ัวปการวเคราหSWOTองคกรจอยในสถานการ รปแบบ ดังนี้ 

 
 

สถานการภายในงาน
องคกร 

สถานการ 
ภายนอกงานองคกร 

จุดแข็ง 
Strength (S) 

จุดออน 
Weakness (W) 

โอกาส 
Opportunity (O) 

จุดแข็ง - โอกาส 
S O 

(กลยุทเงรุก)   
พึงปรารถนาท่ีสุด 

จุดออน - โอกาส 
W O 

(กลยุทการพลกัว) 
องคกรมีโอกาส 

อุปสรรค 
Threat (T) 

จุดแข็ง - อุปสรรค 
S T 

(กลยุทการแกัวหรือขยาย  
ขอบขายกจการ) 

มเอ้ืออการดําเนนงาน 

จุดออน - อุปสรรค 
W T 

(กลยุทการ้ังรับหรือ 
ปองกันัว) 
เลวรายท่ีสุด 

 

สาการ ุ   โอกาส SO) เปนสถานการท่ีพึงปรารถนามากท่ีสุด เนื่องจาก
องคกรคอนขางจมีหลายอยาง ดังนั้น บรหารขององคกร ควรกําหนดกุรุก  (aggressive -
strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยมาเสรมสรางแลปรับใ แลกวยโอกาสมาใปรโยนอยางเ็มท่ี 

 
 สาการ ุอออุปสรรค WT) เปนสถานการท่ีเลวรายท่ีสุด เนื่องจากองคกรกําลัง
เอยกับอุปสรรคภายนอก แลมีปหา จุดออนภายในองคกรหลายปรการ ดังนั้นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
คือ กุการรรอปอก (defensive - strategy) เพ่ือพยายามลด หรือหลบเลี่ยงอุปสรรคางท่ี
คาดวาจเกดข้ึน ลอดจนหามารการท่ีจทําใหองคกรเกดความสเสียนอยท่ีสุด 

 สถานการณ์ที	่๑	(จดุแขง็		-	โอกาส	:	SO)	เป็นสถานการณ์ทีพ่งึปรารถนามากทีส่ดุ เนือ่งจากองค์กรค่อนข้าง 

จะมีความพร้อมหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กร ควรก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุก	(aggressive - strategy) เพื่อดึง

เอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ และฉกฉวยโอกาสมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

 สถานการณ์ที่	๒	(จุดอ่อน-อุปสรรค	:	WT) เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก�าลังเผชิญอยู่

กับอุปสรรคภายนอก และมีปัญหา จุดอ่อนภายในองค์กรหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธ์การ	

ตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive - strategy) เพื่อพยายามลด หรือหลบเลี่ยงอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

ตลอดจนหามาตรการที่จะท�าให้องค์กรเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด
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 สถานการณ์ที่	๓	(จุดอ่อน	–	โอกาส	:	WO) เป็นสถานการณ์ที่องค์กรมีโอกาส เป็นข้อได้เปรียบด้าน 

การแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธ์	

การพลิกตัว (turnaround - strategy) เพื่อขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ 

ที่เปิดให้

 สถานการณ์ที่	๔	(จุดแข็ง	-	อุปสรรค	:	ST)	เป็นสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการด�าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อ

ได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะ

เลือกกลยุทธ์การแตกตัว	หรือขยายขอบข่ายกิจการ (diversification - strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มี 

สร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน

ข้อดี ข้อเสียของการท�า SWOT Analysis
		

 ข้อดี	เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งทาง

ธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้ความสะดวกในการน�ามาใช้ และน�าไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น

 ! การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง

 ! การก�าหนดความส�าคัญก่อนหลังของเหตุการณ์

 ! การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น

 ! การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่

 ! การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้สูงขึ้น

 ! การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่

                                        ฯลฯ

          ข้อเสีย

 ! โอกาสผดิพลาดเกดิจากคณุภาพของข้อมลูทีน่�ามาใช้วเิคราะห์ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเข้าใจ SWOT  

ของผู้วิเคราะห์

 ! ต้องทบทวน SWOT เป็นระยะ ๆ  เพือ่ตรวจสอบว่าเหตกุารณ์และปัจจยัต่าง ๆ  ทีน่�ามาใช้เป็นข้อมลูเดมิ 

หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓) 

การสรุปผลการวิเคราะห์บริบท

 หลงัจากได้วเิคราะห์บรบิทของงาน/องค์กรอย่างรอบด้านครอบคลมุทัง้สภาพการณ์ภายใน (จดุแขง็ จดุอ่อน) 

และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ครบทุกองค์ประกอบส�าคัญของบริบทแล้ว ต้องสรุปผลการวิเคราะห์

บริบทตามประเด็นต่อไปนี้

 ๑. ข้อมูลใดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน

 ๒. ข้อมูลใดเป็นปัญหา อุปสรรค โอกาส

 ๓. อะไรเป็นงานส�าคัญเร่งด่วน ไม่เร่งด่วน

 ๔. อะไรเป็นผลกระทบ ระยะสั้น ระยะยาว หรือกว้าง แคบ
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ตอนที่ ๒
ก�ำหนดกรอบแนวคดิ

ทิศทำง

วัตถุประสงค์	

	 	 ๑.		 อธบิายวธิกีารก�าหนดกรอบแนวคดิการพฒันางานได้อย่าง 

ถูกต้อง	

	 	 ๒.		 วเิคราะห์และสงัเคราะห์	ความต้องการตามสภาพจรงิและ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางานตามภารกิจได้อย่างถูกต้อง

	 	 ๓.		 น�าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนางานตามภารกิจที่ 

สอดคล้องกับความต้องการตามสภาพจริงบนพื้นฐานของหลักการ 

และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง

ความคิดรวบยอด

	 	 กรอบแนวคดิสร้างขึน้จากผลสรปุการสงัเคราะห์ความต้องการ 

ตามสภาพจริงที่ ใช ้หลักการ	ทฤษฎีและผลการวิจัยที่ เกี่ยวข ้อง 

การก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางานท�าได้หลายลักษณะขึ้นอยู่

กับลักษณะของงาน	ขอบเขต	และวิธีปฏิบัติงานซึ่งต้องมีความชัดเจน	 

พิสูจน์ได้	การก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางานที่เหมาะสมกับ

ลกัษณะงานจะช่วยให้มภีาพครอบคลมุงานทีป่ฏบิตัไิด้ชดัเจน	เหน็ความ

สัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ	มีองค์ประกอบส�าคัญที่เชื่อมโยง 

กับประเด็นงานตามภารกิจ	ท�าให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน

ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนางาน

เนื้อหา

๑.	 ความหมาย	ความส�าคัญและหลักการก�าหนดกรอบแนวคิดในการ

พัฒนางาน

๒.	 ลักษณะและวิธีการเขียนกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน
 

สมรรถนะส�าคัญ

๑.		 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน

๒.		 ความสามารถในการประมวลความรู้และน�าความรู้ไปใช้	

๓.		 ความสามารถในการวิเคราะห์

๔.		 ความสามารถในการสังเคราะห์

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

๑.	 ศึกษาตัวอย่าง	(Example)	

	 ให้ท่านศกึษากรณศีกึษาการก�าหนดกรอบแนวคดิทศิทาง	แล้วสรปุ

ความรู้	และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงาน
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กรณีศึกษา
ก�าหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง

	 เมือ่นางนาร	ีรกันเิทศ	ได้วเิคราะห์บรบิทและตดัสนิใจใช้วธิกีารส่งเสรมิการนเิทศภายในโดยการจดัท�าเอกสาร

ให้ครูผู้นิเทศภายในใช้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและนิเทศเสริมความรู้ด้วยระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	จึงได้

ศึกษา	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดทิศทางในการพัฒนางานการนิเทศภายใน	

เรื่อง	การใช้หลักสูตรสถานศึกษา	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 กรอบทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ๑.	 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	กิติมา	ปรีดีดิลก	(๒๕๔๕)	Louisiana	Department	of	

Education	(๒๐๐๖)	(Harris	A.	๒๐๐๖)	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(๒๕๕๐)	เสริมศักดิ์	วิศาลาภรณ์	และ

คณะ	(๒๕๕๑)

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 กาญจนา	บุญส่งและคณะ	(๒๕๔๕)	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(๒๕๕๐)		

 ๒.	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

	 แนวคดิพืน้ฐานทางการศกึษาเพือ่การใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศกึษา	บญุเกือ้	ควรหาเวช	(๒๕๔๕)

 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้	มธุรส	จงชัยกิจ	(๒๕๕๑)	

 ๓.	 ชุดการเรียนรู้	ที่ใช้เพื่อความเข้าใจเนื้อหา	การเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและส่งเสริม 

การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนรู้ของ	กิดานันท์	มลิทอง	(๒๕๓๖)	โนลส์	(Knowles, 

Malcolm	S.	๑๙๘๔)	บุญชม	ศรีสะอาด	 (๒๕๓๗)	ชัยยงค์	พรหมวงค์	 (๒๕๒๕)	และมหาวิทยาลัยสุโขทัย	 

ธรรมาธิราช	(๒๕๔๐)

 การเรยีนรูข้องผูใ้หญ่	เกีย่วกบัศลิป์และศาสตร์ในการช่วยให้ผูใ้หญ่เกดิการเรยีนรูป้ระกอบด้วยมโนทศัน์ของ

ผู้เรียน	ประสบการณ์ของผู้เรียน	ความพร้อมที่จะเรียน	และแนวทางการเรียนรู้ของโนลส์	(Knowles,	Malcolm	S.	

๑๙๘๔)	และเซอร์จิโอวานี	(Sergiovanni,	๑๙๙๖)

 การนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้	วราพรรณ	น้อยสุวรรณ	(๒๕๕๑)		

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนรู้	สมจิต	สวธนไพบูลย์	และคณะ	(๒๕๔๕)	แวลเทตติ	(Valletutti,	 

Peter	J.	๑๙๗๙)		

 ๔.		 กระบวนการนเิทศและกจิกรรมการนเิทศ	ทีส่่งเสรมิให้เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรู ้

ของครูตามแนวคิดของกลิกแมน	(Glickman,	๑๙๙๐)	แฮริส	(Ben,	Harris.	๑๙๘๕),	สงัด	อุทรานันท์	(๒๕๓๐)

 ๕.		 การออกแบบการสอน	ทิศนา	แขมมณี	(๒๕๔๕)	โกวิท	ประวาลพฤกษ์	(ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)		พิมพ์พันธ์	

เตชะคุปต์	(๒๕๕๐)	การ์ดเนอร์	(๑๙๘๓)
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บทที่ ๒

	 จากกรอบทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	นางนารี	รักนิเทศ	ได้ก�าหนดกรอบแนวคิด	โดยการสรุปประเด็น

ต่าง	ๆ	จากข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน 

เพื่อน�าไปสู่การวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบ	โดยก�าหนดการท�างานเป็น	๒	ระยะ	ดังนี้			

ระยะที่	๑		การศึกษาหลักการ	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อก�าหนดชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายใน 

	 				การใช้หลักสูตรสถานศึกษา
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 ูมือพันาการนิเทศสูวิธีิัติทีดี  ทที ๒ 
 

รยที ๑    การศึกษาหลักการทษี แลงานวิัยทีเกียวของ เพือกาหนดชุดการเรียนรู เรือง การนิเทศ  
               ภายในการใชหลกัสูตรสานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ากกรอแนวิดรยที ๑ ทีไดกาหนดหลักการ ทษีแลงานวิัยทีเกียวของเกียวกัหลักการ

ัดทาชุดการเรียนรู แนวการนิเทศภายใน การนิเทศทางไกล หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ แลงานวิัยทีเกียวของกัชุดการเรียนรูทีใชในการัดทาชุดการเรียนรู เรือง การ
นิเทศภายในการใชหลักสูตรสานศึกษา นางนารี รักนิเทศ ไดนากรอแนวิด รยที ๑ เชือมยงการ
กาหนดลการนิเทศดยใชชุดการเรียนรู เรือง การนิเทศภายในการใชหลักสูตรสานศึกษา รยที ๒  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการดัทาชุดการเรียนรูของ กิดานันท มลิทอง 
ชัยยง พรหมวง  แลนลส (Knowles) 

แนวการนิเทศภายในของ กลิกแมน (Glickman)  
แรสิ (ais) แลสงัด อุทรานันท 

งานวิัยทีเกียวของกัชุดการเรียนรูของ สมิต  
สวธนไพูลยแล แลแวลเทตติ (Valletvtti) 

หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ชุดการเรยีนรู เรือง การนิเทศภายใน
การใชหลักสตูรสานศึกษา 

แนวการนิเทศทางไกลของ กลิกแมน (Glickman)  
แลสงัด อุทรานันท 

	 จากกรอบแนวคิดระยะที่	๑	ที่ได้ก�าหนดหลักการ	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการจัดท�า

ชุดการเรียนรู้	แนวการนิเทศภายใน	การนิเทศทางไกล	หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	๒๕๕๑	

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดท�าชุดการเรียนรู้	 เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถาน

ศึกษา	นางนารี	รักนิเทศ	ได้น�ากรอบแนวคิด	ระยะที่	๑	เชื่อมโยงการก�าหนดผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้	เรื่อง	

การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	ระยะที่	๒	ดังนี้
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38 บทที่ ๒

ระยะที่	๒		การศึกษาหลักการทฤษฎี	เพื่อก�าหนดผลการนิเทศโดยชุดการเรียนรู้	 เรื่อง	การนิเทศภายใน	การใช้ 

	 			หลักสูตรสถานศึกษา

	 จากกรอบแนวคิดดังกล่าว	นางนารี	รักนิเทศ	ได้น�ามาวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบเกี่ยวกับ	ระดับ

ความส�าเร็จ	สภาพความส�าเร็จ	และตัวชี้วัดความส�าเร็จ	ได้ดังนี้

ตารางวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์
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ระยะที่ ๒  การศึกษาหลักการทฤษฎี เพ่ือกาํหนดผลการนิเทศโดยชุดการเรียนรู้ เรื่องการนิเทศภายใน  
              การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว นางนารี รักนิเทศ ได้นํามาวิเคราะห์งานเหตุผลสมัพันธ์เชิงระบบ

เกี่ยวกับ ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ และตัวช้ีวัดความสําเร็จได้ดังน้ี 

ตารางวเิคราะห์งานเหตผุลสมัพันธ ์
 

ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําร็จ 
Impact - ครใูช้หลักสูตรอย่างมี 

  ประสิทธิภาพ 
- ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 

- ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น 
  สําคญัอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ 
- คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕ 

- NT             - ONET 
- LAS            - ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

 
 

การสร้างความรูค้วามเข้าใจ
การดําเนินงานนิเทศและการ
ประเมินผลการนิเทศตาม
กระบวนการนิเทศ PIDRE ของ
สงัด อุทรานันท์ 

พฤติกรรมการนิเทศและการ
ประเมินพฤติกรรมการนิเทศ
ของ สุวิมล ว่องวานิช 

กิจกรรมการนิเทศท่ีส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครู ของ แฮริส (Harris) และ
สงัด อุทรานันท์ 

ผลการนิเทศโดยใช้ชุด         
การเรียนรู้ เรื่องการนิเทศภายใน 
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

- ความรู้ ความเข้าใจของครู 
ผู้นิเทศภายในเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา                
- ความสามารถในการนิเทศ
ภายในของครูผู้นิเทศภายใน 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(NT/ONET/LAS) และผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษา 

พฤติกรรมการสอนของครูที่
ได้รับการนิเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

ความพึง
พอใจของครู
ผู้นิเทศ
ภายในท่ีมีต่อ
การใช้ชุด 
การเรียนรู้ 

ความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีต่อ   
การนิเทศของ
ครูผู้นิเทศ
ภายใน 

การสร้างขวัญ
กําลังใจแก ่
ครูผู้นิเทศภายใน 
และผู้รับการนิเทศ
ทําให้เกิดความ
ม่ันใจและความ 
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศ
PIDRE ของ สงัด
อทุรานนัท์ 

ความพึงพอใจ
และการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของ สุวิมล   
ว่องวานิช   
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ระยะที่ ๒  การศึกษาหลักการทฤษฎี เพ่ือกาํหนดผลการนิเทศโดยชุดการเรียนรู้ เรื่องการนิเทศภายใน  
              การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากกรอบแนวคิดดังกล่าว นางนารี รักนิเทศ ได้นํามาวิเคราะห์งานเหตุผลสมัพันธ์เชิงระบบ

เกี่ยวกับ ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ และตัวช้ีวัดความสําเร็จได้ดังน้ี 

ตารางวเิคราะห์งานเหตผุลสมัพันธ ์
 

ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําร็จ 
Impact - ครใูช้หลักสูตรอย่างมี 

  ประสิทธิภาพ 
- ผู้เรียนมีคุณภาพสูงขึ้น 

- ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น 
  สําคญัอยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ 
- คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษาไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕ 

- NT             - ONET 
- LAS            - ผลการประเมินระดับสถานศึกษา 

 
 

การสร้างความรูค้วามเข้าใจ
การดําเนินงานนิเทศและการ
ประเมินผลการนิเทศตาม
กระบวนการนิเทศ PIDRE ของ
สงัด อุทรานันท์ 

พฤติกรรมการนิเทศและการ
ประเมินพฤติกรรมการนิเทศ
ของ สุวิมล ว่องวานิช 

กิจกรรมการนิเทศท่ีส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของครู ของ แฮริส (Harris) และ
สงัด อุทรานันท์ 

ผลการนิเทศโดยใช้ชุด         
การเรียนรู้ เรื่องการนิเทศภายใน 
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

- ความรู้ ความเข้าใจของครู 
ผู้นิเทศภายในเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา                
- ความสามารถในการนิเทศ
ภายในของครูผู้นิเทศภายใน 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(NT/ONET/LAS) และผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษา 

พฤติกรรมการสอนของครูที่
ได้รับการนิเทศ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 

ความพึง
พอใจของครู
ผู้นิเทศ
ภายในท่ีมีต่อ
การใช้ชุด 
การเรียนรู้ 

ความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีต่อ   
การนิเทศของ
ครูผู้นิเทศ
ภายใน 

การสร้างขวัญ
กําลังใจแก ่
ครูผู้นิเทศภายใน 
และผู้รับการนิเทศ
ทําให้เกิดความ
ม่ันใจและความ 
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศ
PIDRE ของ สงัด
อทุรานนัท์ 

ความพึงพอใจ
และการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของ สุวิมล   
ว่องวานิช   
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

	 จากการวเิคราะห์งานเหตผุลสมัพนัธ์เชงิระบบโดยการน�าสภาพความส�าเรจ็	และตวัชีว้ดัความส�าเรจ็มาก�าหนด

เป็นกรอบแนวคิดการพัฒนางานเชิงระบบ	ในลักษณะที่	๒	ซึ่งเป็นการก�าหนดกรอบแนวคิดจากทฤษฎีที่ศึกษาเป็น

ส่วนส�าคญัในการพฒันางาน	ในขอบเขตของเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องเพือ่ค้นหาตวัแปรทีต้่องการศกึษา/พฒันา 

โดยก�าหนดการท�างานเป็น	๒	ระยะ	ดังนี้	

ระยะที่	๑		การพัฒนาชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี : บทที่ ๒ 
 

 
 

ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําร็จ 
Out put ครูผู้นิเทศภายในมีความรู้ ทกัษะ 

สามารถนิเทศภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูผู้นิเทศภายในมีความรู้ ทกัษะ สามารถนิเทศ
ภายในได้ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

Process - ครผูู้นิเทศภายในใช้เอกสารชุด
การเรียนรู้การนิเทศภายในได้ด้วย
ตนเอง สามารถวางแผนการนิเทศ
และออกแบบกิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 
 - ครูผู้รับการนิเทศภายในได้รับ
การเสริมความรู้ด้วยระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
- ครผูู้นิเทศภายในได้รับการช้ีแนะ
จากศึกษานิเทศก์เพื่อปรับปรุง 
การนิเทศ   

- ครผูู้นิเทศภายในมีแผนการนิเทศภายในและ
ออกแบบกิจกรรมการนิเทศภายในที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับผูร้ับการนิเทศอยู่ในระดับดีไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
 
- ครผูู้นิเทศภายในท่ีได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
การนิเทศผ่านระบบเครือข่ายตรงตามความ
ต้องการจําเป็น ทันต่อการนําไปใช้ประโยชน์ใน
การนิเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ครผูู้นิเทศภายในทุกคนได้รบัการช้ีแนะและ
ปรับปรุงการนิเทศ จากศึกษานิเทศก์ 

Input - ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศ
ภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
- ระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
การนิเทศของศึกษานิเทศก์
เกี่ยวกับการนิเทศแบบ Coaching 
และการใช้ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
- ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายเป็นไปตาม
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ (ดีถึงดีมาก) 
- ศึกษานิเทศกม์ีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
การนิเทศแบบ Coaching และการใช้ 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

จากการวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบโดยการนําสภาพความสําเร็จและตัวช้ีวัดความสําเร็จ
มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนางานเชิงระบบในลักษณะที่ ๒ ซึ่งเป็นการกําหนดกรอบแนวคิดจาก
ทฤษฎีที่ศึกษาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนางาน ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหา
ตัวแปรท่ีต้องการศึกษา/พัฒนา โดยกําหนดการทํางานเป็น ๒ ระยะ ดังนี้  

ระยะที๑่การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

         สิ่งที่ต้องการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรต้น)             ผลการศึกษา/การพัฒนา (ตัวแปรตาม) 
 

 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายใน   
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
การนิเทศภายในการใช้หลักสตูร
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ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําร็จ 
Out put ครูผู้นิเทศภายในมีความรู้ ทกัษะ 

สามารถนิเทศภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูผู้นิเทศภายในมีความรู้ ทกัษะ สามารถนิเทศ
ภายในได้ในระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

Process - ครผูู้นิเทศภายในใช้เอกสารชุด
การเรียนรู้การนิเทศภายในได้ด้วย
ตนเอง สามารถวางแผนการนิเทศ
และออกแบบกิจกรรมการนิเทศ
ภายใน 
 - ครูผู้รับการนิเทศภายในได้รับ
การเสริมความรู้ด้วยระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 
- ครผูู้นิเทศภายในได้รับการช้ีแนะ
จากศึกษานิเทศก์เพื่อปรับปรุง 
การนิเทศ   

- ครผูู้นิเทศภายในมีแผนการนิเทศภายในและ
ออกแบบกิจกรรมการนิเทศภายในที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับผูร้ับการนิเทศอยู่ในระดับดีไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 
 
- ครผูู้นิเทศภายในท่ีได้รับความรู้ ความเข้าใจใน
การนิเทศผ่านระบบเครือข่ายตรงตามความ
ต้องการจําเป็น ทันต่อการนําไปใช้ประโยชน์ใน
การนิเทศไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 
- ครผูู้นิเทศภายในทุกคนได้รบัการช้ีแนะและ
ปรับปรุงการนิเทศ จากศึกษานิเทศก์ 

Input - ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศ
ภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
- ระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
การนิเทศของศึกษานิเทศก์
เกี่ยวกับการนิเทศแบบ Coaching 
และการใช้ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

- ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เป็นไปตาม
เกณฑ์ ๘๐/๘๐ 
- ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายเป็นไปตาม
เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ (ดีถึงดีมาก) 
- ศึกษานิเทศกม์ีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
การนิเทศแบบ Coaching และการใช้ 
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 

จากการวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบโดยการนําสภาพความสําเร็จและตัวช้ีวัดความสําเร็จ
มากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการพัฒนางานเชิงระบบในลักษณะที่ ๒ ซึ่งเป็นการกําหนดกรอบแนวคิดจาก
ทฤษฎีที่ศึกษาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนางาน ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหา
ตัวแปรท่ีต้องการศึกษา/พัฒนา โดยกําหนดการทํางานเป็น ๒ ระยะ ดังนี้  

ระยะที๑่การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

         สิ่งที่ต้องการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรต้น)             ผลการศึกษา/การพัฒนา (ตัวแปรตาม) 
 

 ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายใน   
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
การนิเทศภายในการใช้หลักสตูร



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

40 บทที่ ๒

ระยะที่	๒		การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

สิ่งที่ต้องการศึกษา/พัฒนา	(ตัวแปรต้น)			ผลการศึกษา/การพัฒนา	(ตัวแปรตาม)

	 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวนางนารี	รักนิเทศ	ได้น�ามาก�าหนดเป็นวัตถุประสงค์ในการพัฒนางานการนิเทศ

ภายในโดยใช้ชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	ดังนี้

	 ๑.	 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

	 ๒.	 เพื่อศึกษาผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

				 	 ๒.๑	 ความรู้	ความเข้าใจของครูผู้นิเทศภายใน	เกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

				 	 ๒.๒	 พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศภายใน

	 ๓.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้

			 ๔.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน

							 ๕.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน

			 ๖.	 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน

 การก�าหนดกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การพัฒนางาน	จะท�าให้เห็นเป้าหมายและขั้นตอน

การพัฒนางานได้ชัดเจน	น�าไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา	และวัตถุประสงค์	พร้อมทั้งจัดท�า

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดทั้งระยะที่	๑	และระยะที่	๒	

 ๒.		 สร้างความเข้าใจ	(Explain)

									 					 จากกรณศีกึษาการก�าหนดกรอบแนวคดิ	ทศิทาง	ให้ท่านตอบค�าถามและแสดงความคดิเหน็	ตามประเดน็

ที่ก�าหนดไว้ใบงานที่	๒.๑	

40 

 

คูมอพันาการนิเทศสูวิธีิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

นทศยการรียนรู 
ร่ การนทศายนการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 ดการเรียนรูดวยตนเอง  
 ระบบเครอขายเทคนลยี
สารสนเทศ 
 ความรู ความเขาใจ ทักษะการ
นิเทศของศึกษานิเทศกเก่ียวกับ 
การนิเทศแบบ Coaching และ
การใระบบเครอขายเทคนลยี
สารสนเทศ 

ระยะท่ี ๒การศึกษาผลการนิเทศดยใดการเรียนรู เร่อง การนิเทศภายในการใหลักสูตรสถานศึกษา 

ส่ท่ีตการศึกษาันา ตัวแปรตน) ลการศึกษาการันา ตัวแปรตาม) 
 

 

  

 

 
 
 
 

 
จากกรอบแนวคิดดังกลาวนางนารี รักนิเทศ ดนามากาหนดเนวัตถระสงคในการพันา

งานการนิเทศภายในดยใดการเรียนรูเร่องการนิเทศภายในการใหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
เพ่อศึกษาระสิทธิภาพของดการเรียนรู  เร่อง การนิเทศภายในการใหลักสูตร

สถานศึกษา 
๒เพ่อศึกษาผลการนิเทศดยใดการเรียนรู  เร่อง การนิเทศภายในการใหลักสูตร

สถานศึกษา 
๒ความรู ความเขาใจของครูผูนิเทศภายใน เก่ียวกับการนิเทศภายในการใหลักสูตร

สถานศึกษา 
๒๒พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผูนิเทศภายใน 
เพ่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูนิเทศภายในท่ีมีตอการใดการเรียนรู 

เพ่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูผูสอนท่ีดรับการนิเทศจากครูผูนิเทศภายใน 
๕.เพ่อศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศของครูผูนิเทศภายใน 

เพ่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีครูผูสอนดรับการนิเทศจากครูผูนิเทศ
ภายใน 

 

 
 
 
๒. สราวามา ) 

 จากกรีศึกษาการกาหนดกรอบแนวคิดทิศทาง ใหทานตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น ตาม
ระเด็นท่ีกาหนดวใบงานท่ี ๒ 
 

ลการนทศยการรียนรู       
 ความรู ความเขาใจของครผููนิเทศภายใน เก่ียวกับ       
การนิเทศภายในการใหลักสูตรสถานศึกษา 
 ความสามารถในการนิเทศภายในของครูผูนิเทศ
ภายใน 

ความพึงพอใจของครู
ผูนิเทศภายในท่ีมีตอ
การใดการเรยีนรู 

พฤติกรรมการสอนของครูท่ีดรับการนิเทศจาก 
ครูผูนิเทศภายใน 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 

ความพึงพอใจของครู
ท่ีมีตอการนิเทศของ
ครูผูนิเทศภายใน 

การกาหนดกรอบแนวคิดและวัตถระสงคการพันางาน จะทาใหเห็นเาหมายและข้ันตอนการ
พันางานดัดเจน นาสูการสรางนวัตกรรมท่ีใในการพันา และวัตถระสงค พรอมท้ังจัดทาเคร่องมอท่ี
ใในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบแนวคิดท้ังระยะท่ี  และระยะท่ี๒ 
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

ใบงานที่	๒.๑

สร้างความเข้าใจการก�าหนดกรอบแนวคิด	ทิศทาง

     

	 จากกรณีศึกษาการก�าหนดกรอบแนวคิด	ทิศทาง	ให้ท่านตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็นตาม

ประเด็นต่อไปนี้	บันทึกลงในแบบบันทึกที่	๒.๑

	 ๑.		 กรอบแนวคิดข้างต้นสร้างขึ้นจากผลการวิเคราะห์บริบทด้านใดบ้าง		

					 ๒.		 กรอบแนวคิดข้างต้นใช้หลักการ	ทฤษฎี	และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง

					 ๓.		 สรุปการวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบจากการใช้หลักการ	ทฤษฎีและผลการวิจัยที่

เกี่ยวข้อง	๓	ด้าน	คือ	ระดับความส�าเร็จ	สภาพความส�าเร็จและตัวชี้วัดความส�าเร็จ

									 ๔.		 สรุปขั้นตอนการจัดท�ากรอบแนวคิดการพัฒนางานทุกขั้นตอน

									 ๕.		 สรุปการน�าเสนอกรอบแนวคิดตามความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้ว่ามีกี่ลักษณะ	อะไรบ้าง

	 ๖.		 วัตถุประสงค์ในการพัฒนางานมีความสอดคล้อง	และครอบคลุมกรอบแนวคิดหรือไม่	ระบุ

รายการที่ไม่สอดคล้อง	พร้อมบอกเหตุผล
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42 บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๒.๑

สร้างความเข้าใจการก�าหนดกรอบแนวคิด	ทิศทาง

	 ๑.		 กรอบแนวคิดข้างต้นสร้างขึ้นจากผลการวิเคราะห์บริบทด้านใดบ้าง

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

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

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

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

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

	 ๒.		 กรอบแนวคิดข้างต้นใช้หลักการ		ทฤษฎี		และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านใดบ้าง

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

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

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

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

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

	 ๓.	 สรุปการวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบจากการใช้หลักการ	ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๓	ด้านคือ	ระดับความส�าเร็จ	สภาพความส�าเร็จและตัวชี้วัดความส�าเร็จ

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

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

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

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

	 ๔.		 สรุปขั้นตอนการจัดท�ากรอบแนวคิดการพัฒนางานทุกขั้นตอน

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

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

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

	 ๕.		 สรุปลักษณะของกรอบแนวคิดตามความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้

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

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

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

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

	 ๖.		 วัตถุประสงค์ในการพัฒนางานมีความสอดคล้อง	และครอบคลุมกรอบแนวคิดหรือไม่	ระบุรายการที่ 

ไม่สอดคล้อง	พร้อมบอกเหตุผล

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

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………............	
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๓.			ใส่ใจฝึกปฎิบัติ	(Exercise)

	 	 ให้ท่านน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที	่๒.๑	พร้อมศึกษา

เอกสารเสริมความรู้	มาก�าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนางานตามสภาพจริงโดยด�าเนินการตามใบงานที่		๒.๒			

ใบงานที่	๒.๒

ฝึกปฏิบัติก�าหนดกรอบแนวคิด	ทิศทาง

	 ให้ท่านด�าเนินการตามประเด็นต่อไปนี้	และบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๒.๒	

	 ๑.	 ชื่อเรื่อง	การพัฒนางานตามภารกิจที่ปฏิบัติ			

	 ๒.	 หลักการ		ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

	 ๓.	 ผลการวเิคราะห์งานเหตผุลสมัพนัธ์เชงิระบบจากหลกัการ	ทฤษฎแีละผลการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง

กับการก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

	 ๔.	 สรุปขั้นตอนการจัดท�ากรอบแนวคิดในการพัฒนางานตามภารกิจของท่านทุกขั้นตอน

	 ๕.	 เขยีนกรอบแนวคดิการพฒันางานตามภารกจิของท่านมา		๑	ลกัษณะ	พร้อมระบวุตัถปุระสงค์

ให้สอดคล้อง	ครบถ้วนตามกรอบแนวคิด
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44 บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๒.๒

ฝึกปฏิบัติก�าหนดกรอบแนวคิด	ทิศทาง

	 ๑.		 ชื่อเรื่อง	การพัฒนางานตามภารกิจที่ปฏิบัติ					

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

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

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

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

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

							 ๒.	 หลักการ		ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

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

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

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

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

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

							 ๓.	 ผลการวิเคราะห์งานเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบจากหลักการ	ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ

ก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

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

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

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

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

									๔.	 สรุปขั้นตอนการจัดท�ากรอบแนวคิดในการพัฒนางานตามภารกิจของท่านทุกขั้นตอน

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

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

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

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

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

	 ๕.	 เขียนกรอบแนวคิดการพัฒนางานตามภารกิจของท่านมา	๑	ลักษณะ	พร้อมระบุวัตถุประสงค์ให้

สอดคล้อง	ครบถ้วนตามกรอบแนวคิด

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….............
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บทที่ ๒

 ๔.		 จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Exhibit)

												 จากการฝึกปฏิบัติก�าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางานที่รับผิดชอบตามสภาพจริงแล้ว	ให้น�ากรอบ

แนวคิด	วัตถุประสงค์ของท่านมาน�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตามประเด็นในใบงานที่	๒.๓

ใบงานที่	๒.๓

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรอบแนวคิด	ทิศทาง

	 น�ากรอบแนวคิดในการพัฒนางานตามสภาพจริงของท่าน	(ตามแบบบันทึกที่	๒.๒)	เสนอสมาชิก

ในกลุ่มนิเทศฯ	หรือศึกษานิเทศก์คนอื่น	หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แสดงความคิดเห็น/ 

ข้อเสนอแนะ	และแนวทางปรับปรุง	มาบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๒.๓	ตามประเด็นต่อไปนี้																			

	 ๑.		 ชื่อเรื่อง	กรอบแนวคิด	วัตถุประสงค์การพัฒนางานชัดเจน	มีความสอดคล้องกัน	สามารถ 

น�าไปปฏิบัติได้จริง	และวัดประเมินความส�าเร็จได้หรือไม่

				 ๒.		 การคัดเลือกหลักการ	ทฤษฎี	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�ามาใช้ในการก�าหนดกรอบ

แนวคิดการพัฒนางานสอดคล้องสัมพันธ์กับลักษณะงานและวัตถุประสงค์	ตรงตามหลักวิชา	ครอบคลุม

เพียงพอที่จะน�ามาใช้ก�าหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนางานหรือไม่เพียงใด	ควรปรับปรุงส่วนใดบ้างหรือไม่	

อย่างไร																																																																																																				

	 ๓.		 น�าหลกัการ	ทฤษฎ	ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทีใ่ช้ในการก�าหนดกรอบแนวคดิในการพฒันางาน

มาวเิคราะห์งานเหตผุลสมัพนัธ์เชงิระบบในด้านระดบัความส�าเรจ็	สภาพความส�าเรจ็และตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ 

ว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์และน�าไปสู่ผลส�าเร็จตามที่ก�าหนดหรือไม่เพียงใด	ควรปรับปรุงส่วนใด	

	 ๔.		 การเขียนกรอบแนวคิดการพัฒนางานมีความชัดเจนเพียงใด		มีส่วนใดต้องแก้ไขปรับปรุง 

เพิ่มเติมบ้าง
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46 บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๒.๓

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ค�าชี้แจง		ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงใน 

													แบบบันทึก

46 

 

คมือพัฒนาการนิเทสวิีปฏิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

แบบบันทึกท่ี ๒.๓ 
การแกป่ีนรีนร 

คําช้ีแจงใหทานบันทึกความคิดเห็นขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรงท่ีดจากการแลกเปลี่ยนเรียนร
ลงในแบบบันทึก 

 

ปรนแกป่ีนรีนร ควาคนนแน แนวทางการปรับปรุง 
๑. ชื่อเรื่องกรอบแนวคิด 
วัตประสงคการพัฒนางานชัดเจน มี
ความสอดคลองกัน สามารนําป
ปฏิบัติดจริง และวัดประเมิน
ความสําเร็จดหรือม 

  

๒. การคัดเลือกหลักการ ทฤษฎี และ
ลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามาใชใน
การกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา
งานสอดคลองสัมพันกับลักษะงาน
และวัตประสงค ตรงตามหลักวิชา 
ครอบคลมเพียงพอท่ีจะนํามาใช
กําหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนางาน
หรือมเพียงใด ควรปรับปรง 
สวนใดบางหรือมอยางร 

  

๓. นําหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวของท่ีใชในการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนางานมาวิเคราะห
งานเหตลสัมพันเชิงระบบในดาน
ระดับความสําเร็จ สภาพความสําเร็จ
และตัวชีวัดความสําเร็จวามีความ
สอดคลองสัมพันและนําปสลสําเร็จ
ตามท่ีกําหนดหรือมเพียงใด 
ควรปรับปรงสวนใด  

 
 

๔. การเขียนกรอบแนวคิดการพัฒนา
งานมีความชัดเจนเพียงใด  มีสวนใด
ตองแกขปรับปรงเพ่ิมเติมบาง  

 
 

 
 



47

คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๕.		 ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ	(Examine	and	Execute)

	 	 ให้ท่านน�าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

มาประเมินและปรับปรุงการก�าหนดกรอบแนวคิด	ตามประเด็นในใบงานที่	๒.๔	

ใบงานที่	๒.๔

ประเมินและปรับปรุงกรอบแนวคิด

	 น�าผลทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิกรอบแนวคดิในการพฒันางานและวตัถปุระสงค์	

ตามประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๒.๔	

	 ๑.		 ความถูกต้อง	สอดคล้อง	สัมพันธ์	ของกรอบแนวคิดการพัฒนางานที่น�ามาฝึกปฏิบัติกับ 

หลักการ	ทฤษฎี	ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

											๒.		 วัตถุประสงค์สอดคล้อง	สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

						 ๓.		 ปรับปรุงกรอบแนวคิดในการพัฒนางานและวัตถุประสงค์ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง	 

สัมพันธ์กัน



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

48 บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๒.๔

ประเมินและปรับปรุงกรอบแนวคิด

ค�าชีแ้จง	ให้ท่านประเมนิความถกูต้อง/สอดคล้อง/สมัพนัธ์ของกรอบแนวคดิโดยใส่เครือ่งหมาย	Pลงในช่องทีต่รงกบั 

												ความคิดเห็นของท่าน	และบันทึกแนวการปรับปรุงแก้ไขลงในแบบบันทึก

48 

 

คมอพัฒนาการนิเทศสวิีปิบัติที่ดี  บทท่ี  
 

แบบบันทึกท่ี ๒.๔ 
ประเมินและปรับปรุงกรอบแนวคิด 

 

คําช้ีแจง ใหทานประเมินความกตองสอดคลองสัมพันของกรอบแนวคิดดใสเคร่องหมา  / ลงใน
ชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน และบันทึกแนวการปรับปรุงแกขลงในแบบบันทึก 

 

ท่ี ราการตรวจสอบความกตองสอดคลองสัมพัน
ของกรอบแนวคิดการพัฒนางาน 

ผลการตรวจสอบ 
แนวการปรับปรุง

แกข 
กตอง

สอดคลอง
สัมพัน 

มกตอง 
มสอดคลอง 
มสัมพัน 

 หลักการ ทีและผลงานวิจัท่ีเก่ีวของ 
สอดคลอง สัมพันกับความตองการในการพัฒนา
งานตามภารกิจท่ีกําหนด 

   

 ความสอดคลอง สัมพันกันของวัตุประสงคกับ
กรอบแนวคิดในการพัฒนางาน 

   

 งานเหตุผลสัมพันเชิงระบบในดานระดับ
ความสําเร็จ สภาพความสําเร็จและตัวชี้วัด
ความสําเร็จมีความสอดคลองสัมพันกันท้ังใน
ดานหลักการ ที ผลการวิจัท่ีเกีวของใน
การกําหนดกรอบแนวคิดและการพัฒนางานตาม
ภาระกิจท่ีรับผิดชอบ 

   

 กรอบแนวคิดการพัฒนางาน แสดงความสัมพัน
ระหวาง ประเด็นสําคัท่ีผปิบัติงานตองการ
ศึกาพัฒนา(ตัวแปรตน) กับผลการศึกา
พัฒนาท่ีกําหนด (ตัวแปรตาม) 

   

 กรอบแนวคิดการพัฒนางานสะทอน สัมพันึง
ประชนท่ีสามารนําปใชในการปิบัติงาน
นิเทศ 

   

 กรอบแนวคิดการพัฒนางานมีความกตอง 
ชัดเจน นําปปิบัติดตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

   

สรุป    
 

ปรับปรุงกรอบแนวคิดการพัฒนางานและวัตุประสงคใหสมบรและสอดคลอง สัมพันกัน 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

ปรับปรุงกรอบแนวคิดการพัฒนางานและวัตถุประสงค์ให้สมบูรณ์และสอดคล้อง	สัมพันธ์กัน

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

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

....................................................................................................................................................................................
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บทที่ ๒

การประเมินตนเอง

	 จากการก�าหนดกรอบแนวคดิในการพฒันางานตามสภาพจรงิเรยีบร้อยแล้ว	ให้ท่านประเมนิผล		การก�าหนด

กรอบแนวคิดการพัฒนางานโดยใช้กรอบการประเมิน	ดังนี้

49 

 

 คมือพัฒนาการนิเทสวิธีปฏบิัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

การประเมินตนเอง 
     จากการกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนางานตามสภาพจริงเรียบรอยแลว ใหทานประเมินผล      

การกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนางานดยใชกรอบการประเมิน ดังนี้ 
 

   ราการประเมิน ิการประเมิน เรองมอ เกการาน 
๑. อธิบายวิธีการกําหนดกรอบ
แนวคิดการพัฒนางานดอยาง
กตอง  

ตรวจผลงานจาก
แบบบันทึกท่ี ๒.๑ 

การประเมินคุณภาพเชิง
ประจักษ  
แบบบันทึกการประเมิน 

ดระดับดี 

๒. วิเคราะหและสังเคราะห ความ
ตองการตามสภาพจริงและกําหนด
กรอบแนวคิดในการพัฒนางานตาม
ภารกิจดอยางกตอง 

ตรวจผลงานจาก
แบบบันทึกท่ี 
๒.๒ 

การประเมินคุณภาพเชิง
ประจักษ  
แบบบันทึกการประเมิน 

ดระดับดี 

๓. นําเสนอกรอบแนวคิดในการ
พัฒนางานตามภารกิจท่ีสอดคลอง
กับความตองการตามสภาพจริงบน
พ้ืนฐานของหลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของดอยางกตอง 

ประเมินคุณภาพ
กรอบแนวคิด    
การปฏิบัติงาน 
 

๑. แบบประเมินข้ันตอน
การปฏิบัติงาน 
๒. แบบประเมินความ
กตองของกรอบแนวคิด 

มีการปฏิบัติมนอย
กวารอยละ ๘๐ 
มีความกตอง
สอดคลองสัมพันธ
มนอยกวารอยละ 
๘๐ 

. ความสอดคลอง สัมพันธกันของ
วัตุประสงคกับกรอบแนวคิดในการ
พัฒนางาน 

ตรวจผลงานจาก
แบบบันทึกท่ี ๒.๒ 

การประเมินคุณภาพเชิง
ประจักษ  
แบบบันทึกการประเมิน 

ดระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

50 บทที่ ๒

แบบประเมินคุณภาพเชิงประจักษ์การก�าหนดกรอบแนวคิด

50 

 

 คมือพัฒนาการนิเทสวิธีปบิัติที่ดี  บทท่ี  
 

ประเินภาพเิงประจารานดรนิด 
 

ประเด็น ระดดี  ระดพ  ระดปรปรง  
๑. อธิบายวิธีการกําหนด
กรอบแนวคิดการพัฒนา
งานดอยางกตอง 

อธิบายวิธีการกําหนด
กรอบแนวคิดการพัฒนา
งานดกตอง ชัดเจนครบ
ทุกประเด็น 

อธิบายวิธีการกําหนด
กรอบแนวคิดการ
พัฒนางานดกตอง 
ชัดเจนร
ประเด็น 

อธิบายวิธีการกําหนด
กรอบแนวคิดการ
พัฒนางานง 
ดเจน 

. วิเคราะหและ
สังเคราะห ความ
ตองการตามสภาพจริง
และกําหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนา
งานตามภารกิจดอยาง
กตอง 

วิเคราะหและสังเคราะห 
ความตองการตามสภาพ
จริงและกําหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนางาน
ตามภารกิจดกตอง 
เหมาะสม ครอบคลุมทุก
องคประกอบ 

วิเคราะหและ
สังเคราะห ความ
ตองการตามสภาพจริง
และกําหนดกรอบ
แนวคิดในการพัฒนา
งานตามภารกิจด
กตอง เหมาะสมเพียง
างสน 

วิเคราะหและ
สังเคราะห ความ
ตองการรงา
สภาพจริงและกําหนด
กรอบแนวคิดในการ
พัฒนางานตามภารกิจ
ง  

๓. นําเสนอกรอบ
แนวคิดในการพัฒนา
งานตามภาระกิจด
อยางกตองสอดคลอง
สัมพันธกับความ
ตองการตามสภาพจริง
บนพ้ืนฐานของหลักการ
และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

นําเสนอกรอบแนวคิดใน
การพัฒนางานตาม
ภาระกิจดอยางกตอง
สอดคลองสัมพันธกับ
ความตองการตามสภาพ
จริงบนพ้ืนฐานของ
หลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของทุกดาน 

นําเสนอกรอบแนวคิด
ในการพัฒนางานตาม
ภาระกิจดอยาง
กตองสอดคลอง
สัมพันธกับความ
ตองการตามสภาพจริง
บนพ้ืนฐานของ
หลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของเพียงบางสวน 

นําเสนอกรอบแนวคิด
ในการพัฒนางานตาม
ภาระกิจดอยาง
กตองสอดคลอง
สัมพันธกับความ
ตองการตามสภาพจริง
บนพ้ืนฐานของ
หลักการและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของนอย 

. วัตุประสงคมีความ
สอดคลอง สัมพันธกับ
กรอบแนวคิดในการ
พัฒนางาน 

วัตุประสงคมีความ
สอดคลอง สัมพันธกับ
กรอบแนวคิดในการพัฒนา
งานครบทุกประเด็น 

วัตุประสงคมีความ
สอดคลอง สัมพันธกับ
กรอบแนวคิดในการ
พัฒนางานเปนสวน
ให 

วัตุประสงคมีความ
สอดคลอง สัมพันธกับ
กรอบแนวคิดในการ
พัฒนางานเพียง
บางสวน 
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

แบบประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานการก�าหนดกรอบแนวคิด

 ให้ท่านประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานการก�าหนดกรอบแนวคิดโดยการท�าเครื่องหมาย	P	ลงในช่องว่ามี

การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ	และในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติมีวิธีการด�าเนินการอย่างไร		

51 

 

 คมือพัฒนาการนิเทศสวิีปบิัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

แบบประเมินข้ันตอนการปฏิบัติงานการกําหนดกรอบแนวคิด 
            ใหทานประเมิน้ันตอนการปิบัติงานการกําหนดกรอบแนวคิดโดยการทําเครื่องหมาย / ลงใน
ชองวามีการปิบัติหรือมปิบัติ และในกรีท่ีมดปิบัติมีวิีการดําเนินการอยางร   
 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติมในกรณีท่ี

มปฏิบัติ 
มีวิีการทําอยางร ปฏิบัติ มปฏิบัติ 

 นําผลการวิเคราะหบริบทมาใชในการกําหนดกรอบ
แนวคิด  
 

   

๒  นําจุดเดน จุดดอย มาใช ในการวิเคราะหเพ่ือกําหนด
แนวคิด ทิศทาง และกําหนดจุดพัฒนา  
 

   

 ศกาแนวคิดทฎีหลักการและผลการวิจัยท่ีเก่ียวอง
กับการพัฒนางานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ ทันสมัย ทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลย ี

   

 วิเคราะหงานเหตุผลสัมพันเชิงระบบในดานระดับ
ความสําเร็จ สภาพความสําเร็จและตัวชี้วัดความสําเร็จ
ใหสอดคลองสัมพันกับ หลักการ ทฎี ผลการวิจัยท่ี
เกียวองในการกําหนดกรอบแนวคิดและการพัฒนางาน
ตามภาระกิจท่ีรับผิดชอบ 

   

 สังเคราะหแนวคิดทฎีและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ
ความตองการตามสภาพจริงท่ีเกิดจากการปฎิบัติหรือ
ภารกิจและกําหนดกรอบแนวคิดในการปฎิบัติงานตาม
ภารกิจ 

   

สรุปผลการประเมิน    

 
 
 
 
 

แบบประเมินคุณภาพกรอบแนวคิด 



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

52 บทที่ ๒

แบบประเมินคุณภาพกรอบแนวคิด

        ให้ท่านประเมนิความสอดคล้องของกรอบแนวคดิ	ว่าถกูต้อง/สอดคล้อง/สมัพนัธ์หรอืไม่	โดยใส่เครือ่งหมาย	

P	ลงในช่องรายการประเมิน	ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้น�าเสนอการปรับปรุงแก้ไขด้วย
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แบบประเมินคุณภาพกรอบแนวคิด 
        หทานประเมินความสอดคลององกรอบแนวคิด วากตองสอดคลองสัมพันหรอม ดส

เคร่องหมา  ลงนชองราการประเมิน นกรีท่ีมกตองหนําเสนอการปรับปรุงแกดว 
 

ท่ี รายการประเมิน 

ผลการปะเมิน 
การปรับปรุง

แก 
กอง /

สอดคลอง/
สัมพัน 

มกอง/                   
มสอดคลอง/

มสัมพัน 
 หลักการทีและผลงานวิจัที่เก่ีวอง 

สอดคลองกับความตองการนการพัฒนางานตาม
ภารกิจที่กําหนดจุดพฒันา 

   

 แนวคิดจากการสังเคราะหหลักการ ทีและ
ผลงานวิจัที่เก่ีวอง ตรงตามสิ่งที่ตองการพัฒนา
และผลการพัฒนาที่กําหนด 

   

 หลักการทีและผลงานวิจัที่เก่ีวองทันสมั
เปนปจจบุัน 

   

 งาน เหตุผลสัมพันเชิงระบบนดานระดบั
ความสําเร็จ สภาพความสําเร็จและตัวชี้วดั
ความสําเร็จมีความสอดคลองสมัพันกันทั้งนดาน
หลักการ ที ผลการวิจัที่เกีวองนการ
กําหนดกรอบแนวคิดและการพฒันางานตาม
ภาระกิจที่รับผิดชอบ 

   

 กรอบแนวคิดการพัฒนางาน แสดงความสัมพนั
ระหวาง ประเด็นสําคัที่ผปิบตัิงานตองการ
กาพัฒนา (ตัวแปรตน) กับผลการกาพฒันา
ที่กําหนด (ตัวแปรตาม)      

   

 กรอบแนวคิดการพัฒนางานมีความกตอง ชัดเจน 
นําปปิบัติดตาม้ันตอนที่กําหนด 

   

 กรอบแนวคิดการพัฒนางานงาแกการเาจ ม
ุงากับอน 

   

 กรอบแนวคิดการพัฒนางานสะทอนงประชนที่
สามารนาํปชนการปิบัตงิานนิเท 

   

สรุปผลการประเมิน    
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เอกสารเสริมความรู้ : ก�าหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง

 การสร้างกรอบแนวคดิในการพฒันางาน	เป็นขัน้ตอนของการน�าเอาตวัแปรและประเดน็ทีต้่องการพฒันาที่

ได้จากข้อสรปุการวเิคราะห์บรบิทมาเชือ่มโยงกบัแนวคดิทฤษฏทีีเ่กีย่วข้องในรปูของค�าบรรยาย	แบบจ�าลองแผนภาพ	

หรือแบบผสม	การวางกรอบแนวคิดในการพัฒนางานที่ดีจะต้องมีความชัดเจน	แสดงทิศทางของความสัมพันธ์ของ

สิ่งที่ต้องการศึกษาหรือตัวแปรที่จะศึกษา	ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบในการก�าหนดขอบเขตของการพัฒนางาน	พัฒนา

เครื่องมือในการวิจัย	รูปแบบการวิจัย	ตลอดจนวิธีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	

ความหมายของกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

	 กรอบแนวคดิการพฒันางาน	หมายถงึ	กรอบการพฒันางานด้านเนือ้หาสาระ	ซึง่ประกอบด้วยตวัแปร	และ

การระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร		

	 กรอบแนวคิดในการพัฒนางาน	เป็นผลสรุปจากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	และผลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา	การ

พัฒนางาน	แล้วสรุปเป็นแนวคิดของตนเองส�าหรับการด�าเนินการพัฒนางาน	โดยทั่วไปก่อนก�าหนดกรอบแนวคิด	ผู้

ปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องศึกษาแนวคิด	ทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้มากพอว่ามีใครเคยท�าเรื่องท�านองนี้มาบ้าง	

เขาท�าอย่างไร	และข้อค้นพบที่ได้มีอะไรบ้าง	แล้วน�ามาประกอบการวางแผน		การพัฒนางานของตน	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งการก�าหนดกรอบในเชิงเนื้อหาสาระ	ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรและการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร	

ความส�าคัญของกรอบแนวคิด
  

 ๑.		 การศึกษาปัญหาเดียวกันอาจมีทฤษฎีต่าง	ๆ	หรือแนวความคิดในการมองปัญหามากมายหลาย 

รูปแบบ	

	 ๒.		 หัวข้อการพัฒนางานและประเด็นการพัฒนางานเรื่องเดียวกันอาจมีกรอบแนวคิดแตกต่างกันได้

	 ๓.		 การระบุกรอบแนวคิด	เป็นการช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้อื่นได้ทราบว่า	ผู้ปฏิบัติงานมีแนวคิดอย่างไร

เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการพัฒนา	จะมีการด�าเนินการในรูปแบบ	และทิศทางใด
 

หลักการก�าหนดกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงาน

 การก�าหนดกรอบแนวคดิในการพฒันางาน	เป็นการน�าเสนอแนวคดิและทฤษฎทีีผู่ป้ฏบิตังิานใช้เป็นหลกัใน

การอ้างองิการปฏบิตังิานของตนโดยต้องเขยีนอ้างองิให้ชดัเจนว่า	ได้แนวคดิเหล่านัน้มาจากใคร	น�ามาใช้อย่างไร	โดย

ต้องมีการบูรณาการความคิดที่ได้มาอย่างหลากหลายและเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดและทฤษฎีหลักกับประเด็นงาน

ตามภารกิจของผู้ปฏิบัติงานให้เห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน	(ชูศรี	วงศ์รัตนะ,	๒๕๔๙	หน้า	๔๗)

ขั้นตอนการก�าหนดกรอบแนวคิด

	 ๑.		 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการปฏิบัติงานให้เข้าใจก่อน

	 ๒.		 พิจารณาก�าหนดตัวแปรหรือลักษณะตัวแปรที่ได้จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎีมาแล้ว

	 ๓.		 พจิารณาก�าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรหรอืลกัษณะตวัแปรทีเ่กีย่วข้องโดยแสดงให้เหน็ว่า	ตวัใด

เป็นแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ	และตัวแปรใดเป็นตัวแปรที่เป็นผลที่เกิดขึ้นหรือตัวแปรตาม

	 ๔.		 น�าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยเขียนเป็นรูปแบบ	หรือแผนภูมิที่เหมาะสม
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แหล่งที่มาของกรอบแนวคิด

 ๑.		 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		

					 	 ๑.๑		 ควรเลือกจากผลงานวิจัยที่มี	คุณภาพ	เชื่อถือ	ได้	

					 	 ๑.๒		 การทบทวนผลงานวจิยั	สามารถท�าได้	มากเท่าไรยิง่ดเีท่านัน้	เพราะจะท�าให้เราทราบว่ามตีวัแปร

ใดบ้างที่ส�าคัญ	

					 	 ๑.๓		 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		

					 	 ๑.๔		 เพื่อให้ได้กรอบแนวความคิด	ที่ชัดเจน	มีเหตุมีผล	

					 	 ๑.๕		 เพื่อผู้ปฏิบัติงานจะได้ทราบว่า	ตัวแปรใดส�าคัญ	และมีความสัมพันธ์	กันอย่างไร	

					 	 ๑.๖		 ค�าอธิบายหรือ	ข้อสรุปต่าง	ๆ	ที่ได้จากการวิจัยในการวิเคราะห์	หรือสรุปผลจะได้มีความ 

หนักแน่น	และเข้มแข็งในเชิงทฤษฎี	

	 ๒.	 กรอบแนวคิดของผู้ปฏิบัติงานที่สังเคราะห์ขึ้นเอง	นอกจากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีต่าง	ๆ	ที่

เกี่ยวข้องแล้ว	ยังจะได้มาจากความคิดและประสบการณ์การท�างานของผู้ปฏิบัติงานเองอีกด้วย

หลักในการเลือกกรอบแนวคิด

 หลักส�าคัญในการเลือกกรอบแนวคิดในการพัฒนางานมี	๔	ประการ	คือ

 ๑.	 ความตรงประเด็น	กรอบแนวคิดที่ตรงประเด็นกับการพัฒนางาน	ต้องมีความตรงประเด็น	ในด้าน

เนื้อหา	ซึ่งพิจารณาได้จากเนื้อหาของตัวแปรอิสระหรือตัวแปรที่ใช้ควบคุม	และระเบียบวิธีที่ใช้ในการพัฒนางาน	ใน

กรณทีีม่แีนวคดิหลาย	ๆ 	แนวตรงกบัหวัข้อเรือ่งทีผู่ป้ฏบิตังิานต้องการศกึษา	ผูป้ฏบิตังิานควรเลอืกแนวคดิทีค่ดิว่าตรง

กับประเด็นที่ต้องการศึกษามากที่สุด	

 ๒.		 ความง่ายและไม่สลบัซบัซ้อน	กรอบแนวคดิทีค่วรจะเลอืกควรเป็นกรอบทีง่่ายแก่การเข้าใจ	ไม่ยุง่ยาก

ซับซ้อน	หากมีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่จะน�ามาใช้เป็นกรอบแนวคิด	ผู้ปฏิบัติงานควรเลือกทฤษฎีที่ง่ายที่สุดที่สามารถ

อธิบายปรากฏการณ์ที่ต้องการศึกษาได้พอ	ๆ	กัน	

 ๓.	 ความสอดคล้องกับความสนใจ	กรอบแนวคิดที่ใช้ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับตัวแปร	หรือความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ปฏิบัติงาน

 ๔.	 ความมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน	การพัฒนางานนั้นควรมีกรอบแนวคิดสะท้อนถึงประโยชน์ที่

สามารถน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานการนิเทศด้วย
 

วิธีการสร้างกรอบแนวคิด

 ในการสร้างกรอบแนวคิดการพัฒนางาน	ผู้ปฏิบัติงานต้องมีกรอบพื้นฐานทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ที่ศึกษาและมโนภาพ	(concept)	ในเรื่องนั้น	แล้วน�ามาประมวลเป็นกรอบในการก�าหนดตัวแปรและรูปแบบความ

สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ	ในลักษณะของกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาเป็นแบบจ�าลองในการวิจัยต่อไป
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	 การสร้างกรอบแนวคิด	เป็นการสรุปโดยภาพรวมว่าการพัฒนางานนั้นมีแนวคิดที่ส�าคัญอะไรบ้าง	มีการ 

เชือ่มโยงเกีย่วข้อง	สมัพนัธ์กนัอย่างไร	ผูป้ฏบิตังิานต้องน�าข้อมลูจากหลายแหล่งมาวเิคราะห์	สงัเคราะห์	เพือ่ให้ได้ข้อมลู	

ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาวิจัยจริง	ๆ	สิ่งส�าคัญ	คือ	ผู้ปฏิบัติงานจ�าเป็นต้องศึกษาความรู้ในทฤษฎีนั้น	ๆ	ให้มากพอ	

ท�าความเข้าใจทัง้ความหมายแนวคดิทีส่�าคญัของสมมตฐิานจนสามารถเชือ่มโยงในเชงิเหตผุลให้เหน็เป็นกรอบได้อย่าง

ชัดเจน	การเชื่อมโยงของแนวคิดนี้บางที่เรียกว่ารูปแบบ	หรือตัวแบบ	(model)	

	 วิธีการสร้างกรอบแนวคิด	สามารถสร้างได้	๒	ลักษณะ	คือ

	 ๑.		 โดยการสรุปประเด็นต่าง	ๆ	จากข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้

กระจ่าง	

	 ๒.		 ก�าหนดจากกรอบทฤษฎีที่ศึกษาเป็นส่วนส�าคัญในการศึกษาพัฒนางาน	ในขอบเขตของเอกสารและ

งานวิจัยที่ได้ศึกษา	เช่น	การน�าทฤษฎีมาใช้เป็นกรอบการวิจัย	

	 การพัฒนางานเชิงบรรยายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาตัวแปร	กรอบแนวคิดมักจะเป็นในลักษณะที	่๑	คือ	

การสรปุประเดน็ข้อมลู	ส่วนในการพฒันางานเชงิทดลอง	จะต้องมพีืน้ฐานทฤษฎ	ีหลกัการของการพฒันางานทีช่ดัเจน	

การก�าหนดกรอบแนวคิดมักจะเป็นลักษณะที่	๒	

วิธีการเขียนกรอบแนวคิด

 ในการเขยีนกรอบแนวคดิ	ผูป้ฏบิตังิานจะต้องเขยีนแสดงความสมัพนัธ์ของแนวคดิในการพฒันางานของตน

ให้ชัดเจน	ในขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่ศึกษา	อาจเขียนไว้ท้ายก่อนหน้าส่วนของการศึกษาเอกสารและงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง	(ท้ายบทที่	๑)	หรือท้ายส่วนของการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	(ท้ายบทที่	๒)	ก็ได้

รูปแบบการน�าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

 กรอบแนวคิดในการพัฒนางาน	เป็นการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดต่าง	ๆ	ที่่เกิดจากการศึกษา

แนวคิด	ทฤษฎีต่าง	ๆ	รวมทั้ง	งานวิจัยที่มีมาแล้วหรือที่ใกล้เคียงทั้งในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาอื่น	ๆ	อย่างชัดเจน

ในประเดน็ค�าถามของการพฒันางาน	และการทบทวนแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่การน�าเสนอกรอบ

แนวคิดในการพัฒนางานสามารถน�าเสนอได้	๔	รูปแบบ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.		 การน�าเสนอเชงิบรรยาย	เป็นการพรรณนาด้วยประโยคข้อความต่อเนือ่งเพือ่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง

ตัวแปร	๒	ชุด	คือ	ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ	กับตัวแปรตามหรือตัวแปรผล	

	 ๒.		 การน�าเสนอเชิงภาพ	เป็นการน�าเสนอด้วยแผนภาพจากการกลั่นกรองความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาอย่างชัดเจน	ซึ่งผู้อื่นที่อ่านเรื่องนี้เพียงแต่เห็นแผนภาพแล้วเข้าใจ	

และควรน�าเสนอเฉพาะตัวแปรหลัก	ไม่จ�าเป็นต้องมีรายละเอียดของตัวแปรในแผนภาพ

	 ๓.		 การน�าเสนอแบบจ�าลองคณิตศาสตร์	 เป็นการน�าเสนอด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อให้เห็น 

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร	๒	ชดุได้ชดัเจนและช่วยให้สามารถเลอืกใช้เทคนคิการวเิคราะห์ข้อมลูได้อย่างเหมาะสม

	 ๔.		 การน�าเสนอแบบผสม	เป็นการน�าเสนอผสมกันทั้ง	๓	แบบหรือผสมกัน	๒	แบบที่กล่าวมาข้างต้น	 

การน�าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนางานต้องยึดหลักว่า	“น�าเสนอแต่น้อย	เรียบง่ายและไม่รกรุงรัง”	



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

56 บทที่ ๒

หลักเกณฑ์ในการเขียนกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน

 ๑.	 ตวัแปรแต่ละตวัทีเ่ลอืกมาศกึษา	หรอืทีน่�าเสนอไว้ในกรอบแนวคดิการพฒันางานต้องมพีืน้ฐานเชงิทฤษฏี

ว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษา

	 ๒.	 มคีวามตรงประเดน็ในด้านเนือ้หาสาระ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรทีใ่ช้ควบคมุ

	 ๓.	 มีรูปแบบสอดคล้องกับความสนใจ	หรือวัตถุประสงค์ของการพัฒนางาน

	 ๔.	 ระบุรายละเอียดของตัวแปรและหรือสามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ชัดเจนด้วยสัญลักษณ์

หรือแผนภาพ

หลักส�าคัญของการเขียนกรอบแนวคิด
	

 การเขียนกรอบแนวคิดมีหลักส�าคัญในการเขียน	คือ	

	 ๑.	 ก�าหนดตวัแปรต้นหรอืตวัแปรอสิระ	ไว้ด้านซ้ายมอืพร้อมทัง้ใส่กรอบสีเ่หลีย่มไว้	เพือ่ให้สามารถแยกแยะ

ตัวแปรที่ต้องการศึกษาได้	

	 ๒.	 ก�าหนดตัวแปรตาม	ไว้ด้านขวามือ	พร้อมทั้งใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้	เพื่อให้สามารถแยกแยะตัวแปร	ที่

ต้องการศึกษาได้	

	 ๓.	 เขียนลูกศรชี้จากตัวแปรต้นแต่ละตัวมายังตัวแปรตามให้ครบทุกคู่ที่ต้องการศึกษา

ประโยชน์ของกรอบแนวคิด

 การสร้างกรอบแนวคิดที่ชัดเจน	จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่อ่านงานวิจัย	ดังนี้

	 ๑.		 สามารถเข้าใจแนวคิดส�าคัญที่แสดงถึงแก่นของปัญหาการศึกษาในระยะเวลาอันสั้น	

	 ๒.		 เป็นตวัชีน้�าท�าให้ผูป้ฏบิตังิานเกดิความมัน่ใจว่างานวจิยัเป็นไปในแนวทางทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์	

	 ๓.		 สร้างความชัดเจนในงานวิจัยว่าจะสามารถตอบค�าถามที่ศึกษาได้	

	 ๔.		 เป็นแนวทางในการก�าหนดความหมายตวัแปร	การสร้างเครือ่งมอื	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	และการเลอืก

ใช้สถิติได้อย่างเหมาะสมกับการวิจัย	

	 ๕.		 สามารถเชื่อมโยงไปสู่การก�าหนดกรอบทิศทางการพัฒนางานได้เหมาะสม	ถูกต้อง	โดยเฉพาะการ

วิเคราะห์ข้อมูล		เพื่อ

  q		 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าตัวแปรที่จะวัดมีกี่ตัว	อะไรบ้าง	

  q			 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานก�าหนดสิ่งที่จะศึกษาชัดเจน	 	

       q			 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานวางแผนเก็บข้อมูลได้อย่างเหมาะสม	ช่วงเวลาใดควรจะเก็บข้อมูลกับตัวแปร

ใดก่อน	–	ตัวแปรใดหลัง	

       q			 ท�าให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นภาพที่จะท�าการศึกษาชัดเจน		และสามารถอธิบายความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรต่าง	ๆ	ได้อย่างมีเหตุผล

	 ในการปฏิบัติงานตามเอกสารชุดนี้	ขอน�าเสนอตัวอย่างเพื่อน�าไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนกรอบแนวคิด		

ดังนี้	
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ตัวอย่างที่ ๑ชือ่เรื่อง  การใชน้วัตกรรมรูปแบบวงล้อพัฒนาการนิเทศแบบเดินหน้าพาครสูอนคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(อนงค์ รอดแสน, ๒๕๕๔) 

 

องค์ประกอบการนิเทศแบบเดินหน้าพาครูสอนคิด แนวคิดทฤษฎี 

การนิเทศแบบสนับสนุน (Supportive  Supervision) 
๑. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างผู้นิเทศและครู    
๒. สังเกตการสอน 
๓. ประชุมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลย้อนกลับ    
๔. ประเมินผลการนิเทศ จากการประเมินกระบวนการ  ผลการปฏิบัติงาน
ของครู (เพ่ือปรับปรุงแก้ไข) และผลการเรียนรู้ของนักเรียนและความ
คิดเห็นของนักเรียน 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of  Cooperative Learning) 
๑. การพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน         ๒. การให้คําปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด
๓. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ๔. ใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ 
๕. วิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 

หลักการเก่ียวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูใ้หญ ่Adult Learning 
๑. ความต้องการทางด้านจิตใจที่จะนําตัวเอง  
๒. นําประสบการณ์ที่ได้ส่ังสมมาใช้สภาพการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ   
๓. พร้อมที่จะเรียนรู้แก้ปัญหาจากประสบการณ์จริง  
๔. ใช้วิธีการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ 
๕. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่เกิดจากแรงจูงใจภายใน (แตกต่างระหว่างบุคคล)

ความรู้พ้ืนฐานการสนับสนนุ  
๑. ทฤษฎีจิตวิทยา      ๒. ทฤษฎีบุคลิกภาพ    ๓. ทักษะการแก้ปัญหา 
๔. ทักษะการส่ือสาร   ๕. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสาระและวิธีสอน 
๖. ความรู้ความเข้าใจความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนครูและผู้นิเทศ 

การจัดการเรียนรู้พัฒนาการคิด โดยใช้กระบวนการ GPAS 
๑. การรวบรวมและเลือกข้อมูล      ๒. การจัดกระทําข้อมูล 
๓. การประยุกต์ใช้ความรู้             ๔. การกับตนเอง เรียนรู้ได้เอง 

หลักการ 
๑. ผู้นิเทศและครูมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน ออกแบบ
จัดการเรียนรู้
พัฒนาการคิด 
๒. สนับสนุนปฏิบัติ
จริง เพิ่มเทคนิค 
๓. สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเผยแพร่ 
๔. ร่วมสร้างสื่อ 
สถานการณ์กระตุ้น
นักเรียนเกิดการคิด
อย่างต่อเนื่อง 

จุดมุ่งหมาย 
๑. มีความรู้ความ
เข้าใจการสอนคิด
อย่างหลากหลาย 
๒. มีทักษะและ
เทคนิคการสอนคิด
อย่างมืออาชีพ 
๓. ตระหนักและ
เห็นความจําเป็นต่อ
การส่งเสริมเด็กยุค
ใหม่ 

เนื้อหา 
๑. ความสําคัญของ
การสอนคิด 
๒. รูปแบบ/วิธีการ
สอนคิด 
๓. เทคนิควิธีการ
สอนคิด 
๔. การสร้างสื่อ
กระตุ้นการคิด 
๕. กระบวนการ
GPAS 
๖. แบบวัดการคิด
และการวัดประเมิน 
ผลด้านการคิด 

กระบวนการ 

 

วัดและประเมินผล 
๑. ความรู้ ความเข้าใจการสอนคิด 
๒. ทักษะ/เทคนิคการสอนคิด (สังเกตการสอน) 
๓. เจตคติ ตระหนัก ความจําเป็น ความคิดเห็น (สัมภาษณ์ผู้บริหาร  
    นักเรียน และครู) 
๔. ประเมินผลผลิต (ตรวจผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน) 

 
ผลลัพธ์   
    ทางตรง:  ๑. ครูเปล่ียนแปลงวิธีการสอนคิด 
                 ๒. ได้คู่มือที่ส่งเสริมสนับสนุนการสอนของครูอย่าง 
                     หลากหลาย 
    ทางอ้อม      คุณภาพด้านการคิด/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
                     สูงขึ้น  

ลองเชิง ชิมลาง ตามจริง 

สร้าง
เครือข่าย ยกระดับ 

สู่ความ 
สําเร็จ 
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	 ตัวอย่างที่		๒		ชื่อเรื่อง	การสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การสอนแนะด้วยหลัก

กัลยาณมิตรธรรม					

 ตัวอย่างที่		๓			ชื่อเรื่อง	การศึกษาและพัฒนาครูในการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์

ในโรงเรยีนต้นแบบการใช้หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	๒๕๕๑		สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	เขต	๑
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ตัวอย่างที่  ๒  ชื่อเรื่อง การสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การสอนแนะ
ด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม      

                      ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

(ประกอบ มณโีรจน์, ๒๕๕๓) 

 ตัวอย่างที่  ๓   ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนาครูในการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สาระทัศนศลิป์ในโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นุติยาพร วงษ์เณร, ๒๕๕๓) 

- วิเคราะห์งานวิจัย   
- ศึกษาหลักการสอนแนะ 
- ศึกษาหลักกัลยาณมิตร 

- รูปแบบความร่วมมือ 
- สภาพความร่วมมือ 
- ผลจากความร่วมมือ 

การชี้แนะ 
๑. สร้างสัมพันธภาพ  
๒. ถามกระตุ้นให้ค้นปัญหา  
๓. การสังเกตการสอน 
๔. ถามสะท้อนคิดเกี่ยวกับวิธีแก้  
๕. วางแผนพัฒนาต่อเนื่อง 

สภาพปัญหา 
การเรียนการ
สอนทัศนศิลป์ 

แนวคิด หลักการ พัฒนาครู 

‐ กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด 
‐ การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง 
 
เครื่องมือ 
๑. แบบบันทึกการสังเกตการสอน 
๒. แบบบันทึกการสังเกตสภาพทั่วไป

โดยรวมของสถานศึกษา 
๓. แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน 
๔. แบบบันทึกการสัมภาษณ์คร ู
๕. แบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 

สร้างข้อสรุป 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สาระทัศนศิลป์ท่ีสอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตรวจสอบเป็นขั้นตอน 
วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน 
สังเกตผลที่เกิดขึ้น 
สะท้อนผลและแก้ไข 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์ของครูท่ีเหมาะสม
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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 คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี : บทที่ ๒ 
 

ตัวอย่างที่  ๒  ชื่อเรื่อง การสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การสอนแนะ
ด้วยหลักกัลยาณมิตรธรรม      

                      ตัวแปรต้น    ตัวแปรตาม 

 

 

 
 

(ประกอบ มณโีรจน์, ๒๕๕๓) 

 ตัวอย่างที่  ๓   ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนาครูในการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สาระทัศนศลิป์ในโรงเรียนตน้แบบการใชห้ลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นุติยาพร วงษ์เณร, ๒๕๕๓) 

- วิเคราะห์งานวิจัย   
- ศึกษาหลักการสอนแนะ 
- ศึกษาหลักกัลยาณมิตร 

- รูปแบบความร่วมมือ 
- สภาพความร่วมมือ 
- ผลจากความร่วมมือ 

การชี้แนะ 
๑. สร้างสัมพันธภาพ  
๒. ถามกระตุ้นให้ค้นปัญหา  
๓. การสังเกตการสอน 
๔. ถามสะท้อนคิดเกี่ยวกับวิธีแก้  
๕. วางแผนพัฒนาต่อเนื่อง 

สภาพปัญหา 
การเรียนการ
สอนทัศนศิลป์ 

แนวคิด หลักการ พัฒนาครู 

‐ กระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด 
‐ การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยง 
 
เครื่องมือ 
๑. แบบบันทึกการสังเกตการสอน 
๒. แบบบันทึกการสังเกตสภาพทั่วไป

โดยรวมของสถานศึกษา 
๓. แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน 
๔. แบบบันทึกการสัมภาษณ์คร ู
๕. แบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 

สร้างข้อสรุป 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน
สาระทัศนศิลป์ท่ีสอดคล้องตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ตรวจสอบเป็นขั้นตอน 
วางแผน 
ปฏิบัติตามแผน 
สังเกตผลที่เกิดขึ้น 
สะท้อนผลและแก้ไข 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์ของครูท่ีเหมาะสม
สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ตวัอย่างที	่	๔			ชือ่เรือ่ง	การใช้เทคนคิการชีแ้นะสะท้อนคดิพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรยีนต้นแบบ

การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน		พุทธศักราช	๒๕๕๑	:	กรณีศึกษาโรงเรียนวัดมะหาด			
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 คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี : บทที่ ๒ 
 

                  ตัวอย่างที่  ๔   ชื่อเรื่อง การใช้เทคนคิการชีแ้นะสะท้อนคดิพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช ๒๕๕๑ : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดมะหาด       
                                              ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

(ศศิกาญจน ์รตันศรี, ๒๕๕๓) 

ตัวอย่างที่  ๕  ชื่อเรื่อง การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชัน้ : กรณศีึกษา  
โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบคละชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์ุร ี
 

การบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชัน้   
 

๑. สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. การคละชั้นและการจัดครูเข้าชั้นเรียน 
๔. การจัดตารางเรียนแบบคละชั้น 
๕. การจัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
๖. การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณเพื่อ การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น     
๗. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
๘. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 

  

ผลทีเ่กิดขึน้ 

๑. ผลท่ีเกิดกับผู้บริหาร 
๒. ผลท่ีเกิดกับครู 
๓. ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
๔. ผลท่ีเกิดกับ
ผู้ปกครอง 

   

การจัดการเรียนรู้แบบคละชัน้  

 

 

 

 

(เบ็ญจมาศ  อินทร์ฤทธ์ิ, ๒๕๕๓) 

 

ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรการสอน
สะท้อนคิดและการมี
ส่วนร่วม 

การใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาครู 
การบริหารจัดการหลักสูตร 

การชี้แนะสะท้อนคิด 

การสร้างความรว่มมือในการทํางานของครู 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การสร้างความรว่มมือ 

การเตรียมการ 
๑. การจัดทํากําหนดการสอน              
แบบคละชั้น 
๒. การจัดพ้ืนท่ีในห้องเรียน 

การนําไปใช้ 
๑. การนําเข้าสู่บทเรียน 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๔. การวัดและประเมินผลนักเรียน 

 ตัวอย่างที่		๕		ชื่อเรื่อง	การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น	:	กรณีศึกษาโรงเรียนขนาด

เล็กต้นแบบคละชั้น	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
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 คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี : บทที่ ๒ 
 

                  ตัวอย่างที่  ๔   ชื่อเรื่อง การใช้เทคนคิการชีแ้นะสะท้อนคดิพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาของ
โรงเรียนต้นแบบการใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  พทุธศักราช ๒๕๕๑ : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดมะหาด       
                                              ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 

(ศศิกาญจน ์รตันศรี, ๒๕๕๓) 

ตัวอย่างที่  ๕  ชื่อเรื่อง การบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชัน้ : กรณศีึกษา  
โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบคละชั้น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบ์ุร ี
 

การบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชัน้   
 

๑. สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
๒. การคละชั้นและการจัดครูเข้าชั้นเรียน 
๔. การจัดตารางเรียนแบบคละชั้น 
๕. การจัดสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
๖. การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และงบประมาณเพื่อ การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น     
๗. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 
๘. การนิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น 

  

ผลทีเ่กิดขึน้ 

๑. ผลท่ีเกิดกับผู้บริหาร 
๒. ผลท่ีเกิดกับครู 
๓. ผลท่ีเกิดกับนักเรียน 
๔. ผลท่ีเกิดกับ
ผู้ปกครอง 

   

การจัดการเรียนรู้แบบคละชัน้  

 

 

 

 

(เบ็ญจมาศ  อินทร์ฤทธ์ิ, ๒๕๕๓) 

 

ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรการสอน
สะท้อนคิดและการมี
ส่วนร่วม 

การใช้โรงเรียนเป็นฐานพัฒนาครู 
การบริหารจัดการหลักสูตร 

การชี้แนะสะท้อนคิด 

การสร้างความรว่มมือในการทํางานของครู 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

การสร้างความรว่มมือ 

การเตรียมการ 
๑. การจัดทํากําหนดการสอน              
แบบคละชั้น 
๒. การจัดพ้ืนท่ีในห้องเรียน 

การนําไปใช้ 
๑. การนําเข้าสู่บทเรียน 
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๓. การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
๔. การวัดและประเมินผลนักเรียน 



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

60 บทที่ ๒

 ตัวอย่างที่		๖	ชื่อเรื่อง	การนิเทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด	พาท�า	เพื่อพัฒนาการสอนแบบมอนเทสซอรีใน

บริบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

60 

 

 คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี : บทที่ ๒ 
 

ตัวอย่างที่  ๖  ชื่อเรื่อง  การนิเทศครูปฐมวยัแบบชวนคิด พาทํา เพื่อพฒันาการสอนแบบมอน
เทสซอรีในบรบิทจังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

 

 

 

 

 

 

(บุญชู  อังสวัสด์ิ, ๒๕๕๓) 

ตัวอย่างที่  ๗  ชื่อเรื่อง รูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
โดยใช้นิทานของครผูู้สอนโรงเรียนบ้านแอมเจริญ  สพป. อุบลราชธานีเขต ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(พงษ์สวัสด์ิ   กวนชัยภูมิ, ๒๕๕๓) 

 

ตัวแปรต้น 
การนิเทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด พาทํา 

การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด 
(Reflective  Coaching) 
๑. ขั้นวางแผน P (Plan) 
    ๑.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
นิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด 
    ๑.๒ จัดทําคู่มือ และเครื่องมือ และหาค่า
ความเชื่อม่ันจากผู้เชี่ยวชาญ 
    ๑.๓ กําหนดแนวทางการนิเทศ 
๒. ปฏิบัติการนิเทศ A (Action) 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครูผู้สอน
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้นิทาน 
๓. การสังเกต O (Observe) 
    ๓.๑ ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน 
    ๓.๒ สัมภาษณ์ สังเกต และอภิปรายผลการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 
๔. การสะท้อนผล R(Reflect) 
    - นําผลการสังเกต และการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ สรุปผล และเผยแพร่ 
    - การสนับสนุน 

การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้นิทานของ

ครูผู้สอน 

๑. รูปแบบการนิเทศ 
Reflective  Coaching 
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวแปรตาม 
การสอนแบบมอนเทสซอรีในบริบทจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์
๑. ความสามารถในการจดัสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรยีน และการสอนแบบมอนเทสซอรี 
ในบริบทจังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

๒. พัฒนาการเด็ก ๔ ด้าน ได้แก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

๓. ความพึงพอใจของครู ผู้บรหิารโรงเรียน ผู้ปกครอง 

 ตัวอย่างที่		๗		ชื่อเรื่อง	รูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน		โดยใช้นิทาน

ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแอมเจริญ		สพป.	อุบลราชธานีเขต	๒
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ตัวอย่างที่  ๖  ชื่อเรื่อง  การนิเทศครูปฐมวยัแบบชวนคิด พาทํา เพื่อพฒันาการสอนแบบมอน
เทสซอรีในบรบิทจังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

 

 

 

 

 

 

(บุญชู  อังสวัสด์ิ, ๒๕๕๓) 

ตัวอย่างที่  ๗  ชื่อเรื่อง รูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   
โดยใช้นิทานของครผูู้สอนโรงเรียนบ้านแอมเจริญ  สพป. อุบลราชธานีเขต ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(พงษ์สวัสด์ิ   กวนชัยภูมิ, ๒๕๕๓) 

 

ตัวแปรต้น 
การนิเทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด พาทํา 

การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด 
(Reflective  Coaching) 
๑. ขั้นวางแผน P (Plan) 
    ๑.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
นิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด 
    ๑.๒ จัดทําคู่มือ และเครื่องมือ และหาค่า
ความเชื่อม่ันจากผู้เชี่ยวชาญ 
    ๑.๓ กําหนดแนวทางการนิเทศ 
๒. ปฏิบัติการนิเทศ A (Action) 
    - ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับครูผู้สอน
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้นิทาน 
๓. การสังเกต O (Observe) 
    ๓.๑ ร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมของครูผู้สอน 
    ๓.๒ สัมภาษณ์ สังเกต และอภิปรายผลการ
จัดกิจกรรมร่วมกัน 
๔. การสะท้อนผล R(Reflect) 
    - นําผลการสังเกต และการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ สรุปผล และเผยแพร่ 
    - การสนับสนุน 

การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน
โดยใช้นิทานของ

ครูผู้สอน 

๑. รูปแบบการนิเทศ 
Reflective  Coaching 
พัฒนาการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 

ตัวแปรตาม 
การสอนแบบมอนเทสซอรีในบริบทจงัหวดัประจวบคีรีขันธ ์
๑. ความสามารถในการจดัสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรยีน และการสอนแบบมอนเทสซอรี 
ในบริบทจังหวัดประจวบคีรขีันธ ์

๒. พัฒนาการเด็ก ๔ ด้าน ได้แก่ ดา้นร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

๓. ความพึงพอใจของครู ผู้บรหิารโรงเรียน ผู้ปกครอง 
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ตอนที่ ๓
สร้ำงรูปแบบ

เทคนคิ

วิธีพัฒนำงำน

วัตถุประสงค์	

	 	 ๑.		 อธบิายกระบวนการสร้างและพฒันานวตักรรมการนเิทศ

สู่วิธีปฏิบัติที่ดีได้อย่างเหมาะสม	

	 	 ๒.		 ก�าหนดรูปแบบ	เทคนิค	วิธีการ	สื่อ	เครื่องมือพัฒนางาน

นิเทศ	ได้อย่างเหมาะสม	

	 	 ๓.		 สร้างและพฒันานวตักรรมการนเิทศและเครือ่งมอืทีใ่ช้ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ถูกต้องเหมาะสม

ความคิดรวบยอด

	 	 การสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีการพัฒนางานนิเทศสู่วิธีปฏิบัติ 

ที่ดี	เป็นการสังเคราะห์แนวคิด	ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ 

ผลดมีาสร้างเป็นนวตักรรม	ตามกรอบแนวคดิทีก่�าหนดไว้	โดยออกแบบ	

จัดโครงสร้าง	กระบวนการ	กิจกรรม	วิธีปฏิบัติ	สื่อและเครื่องมือที่ 

คาดว่าจะน�าสูผ่ลได้จรงิ	น�าไปทดลองใช้	เกบ็รวบรวมข้อมลูมาวเิคราะห์

ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพ	เชื่อถือได้	และปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ 

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	จึงน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายในงานที่ต้องการ

เนื้อหา

๑.		 แนวคิด	ทฤษฏีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ

๒.	 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ

๓.	 การศกึษาประสทิธภิาพของนวตักรรมและเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล	

สมรรถนะส�าคัญ

๑.	 ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน	

๒.	 ความสามารถในการวิเคราะห์	

๓.	 ความสามารถในสังเคราะห์	

๔.	 ความสามารถในการสร้างเครื่องมือการพัฒนางาน

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

๑.	 ศึกษาตัวอย่าง	(Example)	

	 ให้ท่านศึกษากรณีศึกษาการสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน

แล้วสรปุความรู	้และแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ทีก่�าหนดในใบงาน
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กรณีศึกษา
สร้างรูปแบบ เทคนคิ วิธีพัฒนางาน

	 จากกรอบแนวคิดในการพัฒนางาน	และวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในตอนที่	๒	นางนารี	รักนิเทศ	ได้น�ามา

ออกแบบชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	และสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 ๑.	 ศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	 สร้างชุดการเรียนรู้	และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ๓.	 ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้	และคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 ๑.	 การศึกษาแนวคิด	ทฤษฏี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 นางนารี	รักนิเทศได้ศึกษา	แนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน	การนิเทศ 

ทางไกล	การสร้างชุดการเรียนรู้	การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	การทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้และ

การหาคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 	 จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ในกรอบทฤษฎี	นางนารี	รักนิเทศ	ได้สังเคราะห์

และสรุปเป็นแนวคิดส�าคัญในการสร้างนวัตกรรม	ดังนี้	

  m		 ชดุการเรยีนรูเ้ป็นสือ่การนเิทศ	ช่วยแก้ปัญหาการมศีกึษานเิทศก์น้อย	นเิทศได้ไม่ทัว่ถงึ	ไม่ต่อเนือ่ง	

ช่วยลดเวลาในการนิเทศ	เพราะไม่ต้องเดินทางมาเข้ารับการพัฒนากับศึกษานิเทศก์โดยตรง	ประหยัดงบประมาณ	

เพราะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา	ใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

  m	 การนิเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อนิเทศทางไกล	ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง	

สามารถสือ่สารแบบสองทาง	ครผููน้เิทศภายในสามารถเรยีนรูด้้วยตนเองได้ตลอดเวลา	สามารถเลอืกสือ่	เอกสารเสรมิ

ความรู้ได้ตามความจ�าเป็น

  m		 การนิเทศภายใน	ช่วยให้สถานศึกษาพัฒนาการใช้หลักสูตร	ช่วยให้ครูพัฒนาการเรียนการสอน	

รูปั้ญหา	สามารถนเิทศ	ตดิตามได้อย่างใกล้ชดิ	ให้ค�าปรกึษาได้ตลอดเวลา	ทนัต่อเหตกุาณ์	สอดคล้องกบัสภาพปัญหา	

และความต้องการได้อย่างแท้จริง	ร่วมคิด	ร่วมท�า	ร่วมปรับปรุง	ร่วมรับผลและร่วมภาคภูมิใจ

  m		 สื่อนิเทศทางไกล	ต้องมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องที่ต้องการนิเทศ	ค�าชี้แจงวิธีการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง	ก�าหนดกิจกรรมให้ผู้ศึกษาลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นได้ด้วย

ตนเอง

	 สรุปแนวคิด	ความรู้	ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	แล้วน�ามาก�าหนดแนวทาง	การสร้าง

เครื่องมือได้	ดังนี้
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 ๒.			การสร้างชุดการเรียนรู้	และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

               ๒.๑	 การสร้างและหาคุณภาพชุดการเรียนรู้

		 	 จากข้อสรุปแนวคิด	ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงข้างต้น	ได้น�ามาออกแบบชุดการเรียนรู้	

เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	โดยมีองค์ประกอบ	และสาระส�าคัญ	ดังนี้

  ชุดการเรียนรู้		ประกอบด้วย	หน่วยการเรียนรู้		๓	หน่วย	ดังนี้

  หน่วยที่ ๑ การนิเทศภายใน	ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย	ได้แก่	หลักการนิเทศภายใน	กระบวนการนิเทศ

ภายใน	การจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน	การนิเทศการเรียนการสอน	และการประเมินผลการนิเทศ

                 หน่วยที่ ๒ การน�าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน	ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย	ได้แก่	

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้	การสร้างแผนการจัดการเรียนการสอน	การจัดกิจกรรมการเรียนรู้	การวัดประเมินผล

การเรียนรู้

  หน่วยที่ ๓ การสร้างเครือข่ายการนิเทศ	 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ประกอบด้วย 

เนื้อหาย่อย	ได้แก่	บทบาทของผู้นิเทศ	ผู้รับการนิเทศ	การสื่อสารด้วยเทคโนโลยี	เทคนิคการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี 

การสร้างเครือข่าย	องค์ประกอบของเครือข่าย
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 มมมมูล 
. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของดการเรียนร เรื่อง การ
นิเทศภายในการใลักสตรสานศึกษา 

ดการเรียนรดยตนเอง เรื่อง การนิเทศ
ภายในการใลักสตรสานศึกษา 

๒. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศดยใดการเรียนร ดานคามร 
คามเขาใจของครผนิเทศภายใน เก่ียกับการนิเทศภายใน
การใลักสตรสานศึกษา และพฤติกรรมการนิเทศ
ภายในของครผนิเทศภายใน 

. แบบทดสอบคามรคามเขาใจในการ
นิเทศภายในการใลักสตรสานศึกษา 
ของครผนิเทศภายใน 
๒. แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ
นิเทศภายในของครผนิเทศ 

. เพ่ือศึกษาคามพึงพอใจของครผนิเทศภายในท่ีมีตอ
การใดการเรียนร 

แบบสอบามคามพึงพอใจของครผนิเทศ
ภายในท่ีมีตอการใดการเรียนร 

. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศของครผนิเทศภายในท่ีมีตอ
พฤติกรรมการจัดการเรียนรของครผสอนท่ีดรับการนิเทศ
ภายใน 

แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรของครผสอนท่ีดรับการนิเทศภายใน 

๕. เพ่ือศึกษาคามพึงพอใจของครผสอนท่ีมีตอการนิเทศ
ของครผนิเทศภายใน 

แบบสอบามคามพึงพอใจของครผสอนท่ี
มีตอการนิเทศของครผนิเทศภายใน 

๖. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ี
ครผสอนดรับการนิเทศจากครผนิเทศภายใน 

แบบบันทึกขอมลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

.  ูลมมมูล 
.ลู 

จากขอสรปแนคิดทฤษีและงานิจัยท่ีเก่ียของท่ีกลาึงขางตน ดนํามาออกแบบดการ
เรียนร เรื่อง การนิเทศภายในการใลักสตรสานศึกษามีองคประกอบ และสาระสําคัญ ดังนี้ 

ูประกอบดย นยการเรียนร  นยดังนี้ 
 ประกอบดยเนื้อายอย ดแก ลักการนิเทศภายใน กระบนการนิเทศภายใน การ
จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน การนิเทศการเรียนการสอน และการประเมินผลการนิเทศ 
 ลูจัดการเรียนรในองเรียนประกอบดยเนื้อายอย ดแกการ
ออกแบบนยการเรียนร การสรางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนร การัด
ประเมินผลการเรียนร 

  ดยใระบบเทคนลยีและสารสนเทศ ประกอบดยเนื้อายอย ดแกบทบาทของผ
นิเทศ ผรับการนิเทศการสื่อสารดยเทคน  เทคนิคการสื่อสารดยเทคนลยี การสรางเครือขาย
องคประกอบของเครือขาย 

 
 
 
 
 

แตละนย ประกอบดย 
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	 	 แต่ละหน่วย	ประกอบด้วย

	 	 	 ค�าชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้	

	 	 	 หน่วยที่	

	 	 	 ชื่อหน่วย

	 	 	 หลักการเหตุผล

	 	 	 แนวคิด	

	 	 	 วัตถุประสงค์

	 	 	 เนื้อหา

	 	 	 กิจกรรม

	 	 	 สื่อ/อุปกรณ์

	 	 	 การวัดและประเมินผล

						 	 	 เอกสารเสริมความรู้

 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้		ได้ด�าเนินการ	ดังนี้

		 	 ๑.๑		 น�าชดุการเรยีนรูไ้ปให้ผูเ้ชีย่วชาญ	จ�านวน	๕	คน	เพือ่ตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้นเกีย่วกบัความถกูต้อง 

ตามหลักวิชา	ความเหมาะสมสอดคล้องกับโครงสร้าง	เนื้อหาและวัตถุประสงค์	ได้ค่า	IOC	ระหว่าง	๐.๗๑	–	๑.๐๐	

และปรบัแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ	แล้วน�าไปใช้กบัครทูีไ่ม่ใช่กลุม่เป้าหมาย	จ�านวน	๓๐	

คน	โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า	๕	ระดับ	(rating	scale)	ซึ่งก�าหนด

เกณฑ์คุณภาพ	ค่าเฉลี่ยแต่ละรายการมีค่าตั้งแต	่๓.๕๐	ขึ้นไป	และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแต่ละรายการไม่เกิน	

๑.๐๐	พบว่า	คะแนนประเมินมีค่าเฉลี่ยแต่ละรายการอยู่ระหว่าง	๓.๕๔	–	๔.๘๖	และ	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

แต่ละรายการอยู่ระหว่าง	๐.๒๔	-	๐.๙๒	เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 	 ๑.๒		 น�าไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้	โดยมีการ 

ด�าเนินการ	๒	ลักษณะ	ดังนี้	

																			 ๑.๒.๑	 ทดลองใช้กับกลุ่มขนาดเล็ก	กับครูจ�านวน	๓	คน	ที่มีประสบการณ์ในด้านการจัดการ

เรียนรู้แตกต่างกัน	โดยก�าหนดคุณสมบัติของครู	ดังนี้	คนที่	๑	มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ไม่เกิน	๑๐	ปี	คนที่	๒	

มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ระหว่าง	๑๑-๑๕	ปี	และคนที่	๓	มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้เกินกว่า	๑๕	ปี	พบว่า	

ประสทิธิภาพของชดุการเรยีนรู้			E๑/E๒	มคีา่เทา่กับ	๗๙.๕๔/๗๘.๒๓	เปน็เครือ่งมือทีม่คีุณภาพตามเกณฑท์ีก่�าหนด

																			 ๑.๒.๒	 ทดลองใช้กบักลุม่ขนาดกลาง	กบัครจู�านวน	๑๐	คน	ทีม่ปีระสบการณ์ในด้านการจดัการ

เรยีนรูแ้ตกต่างกนั	โดยก�าหนดคณุสมบตัขิองครู	ดงันี	้คนที	่๑-๓	มปีระสบการณ์จดัการเรยีนรูไ้ม่เกนิ	๑๐	ปี	คนที	่๔-๗	

มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้ระหว่าง	๑๑-๑๕	ปี	และคนที่	๘-๑๐	มีประสบการณ์จัดการเรียนรู้เกินกว่า	๑๕	ปี	พบว่า	

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้		E๑/E๒	มีค่าเท่ากับ	๘๕.๒๔/๘๒.๑๖	เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

  ๒.๒	 การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

												 	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล		มี	๖	ฉบับ	ได้แก่

																 	 ฉบับที่	๑		แบบทดสอบความรู้	ความเข้าใจก่อนและหลังเรียนรู้การใช้ชุดการเรียนรู้	 เรื่อง 

การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้นิเทศภายใน	เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ	๔	ตัวเลือก 

จ�านวน	๒๘	ข้อ																					
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																 	 ฉบับที่	๒	แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน	เป็นแบบประเมิน

พฤติกรรมตามกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานนิเทศภายใน	และจัดอันดับคุณภาพ	๔	อันดับ	คือ	ดีมาก	ดี	พอใช้	และ

ต้องปรับปรุง	จ�านวน	๑๓	ข้อ	

																		 ฉบับที่	๓	แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้เป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า	๕	ระดับ	จ�าแนกเป็น	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	จ�านวน	๑๐	ข้อ	

																		 ฉบับที่	๔	แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศจาก

ครูผู้นิเทศภายใน	เป็นแบบประเมินพฤติกรรมตามกรอบโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และจัด

อันดับคุณภาพ	๔	อันดับ	คือ		ดีมาก	ดี	พอใช้	และต้องปรับปรุง	จ�านวน		๑๕	ข้อ		

																		 ฉบับที่	๕	แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในเป็น

แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า	๕	ระดับ	จ�าแนกเป็น	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	จ�านวน	๑๕	ข้อ	

															 	 ฉบับที่	๖	แบบบันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจาก

ครูผู้นิเทศภายใน		(NT,	ONET,	LAS,	ผลการประเมินระดับสถานศึกษา)	

 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 น�าเครื่องมือฉบับที่	๑-	๕		ไปศึกษาคุณภาพ		ดังนี้

	 ๑.	 หาค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ระหว่างจุดประสงค์ของข้อสอบ/แบบสอบถามแต่ละข้อกับข้อสอบ/

แบบสอบถามที่สร้างขึ้นฉบับที่	๑-	๕		โดยผู้เชี่ยวชาญ	๗	คน	ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง		แต่ละข้ออยู่ระหว่าง		๐.๗๑	

–	๑.๐๐								

	 ๒.		 น�าเครื่องมือฉบับที่	๑-๕	ไปทดลองใช้กับครูที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	จ�านวน	๓๐	คน	น�าข้อมูลมาวิเคราะห์

หาคุณภาพของเครื่องมือ	ดังนี้

	 	 ฉบับที่	๑	แบบทดสอบความรู้	ความเข้าใจการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้นิเทศ		

มีค่าความยากง่าย	(p)	ระหว่าง	๐.๔๐	-	๐.๘๐		ค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	อยู่ระหว่าง	๐.๒๐	–	๐.๗๐		หาค่าความเชื่อมั่น

โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	๐.๙๕										

		 	 ฉบับที่	๒	แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศ	หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี

หาสัมประสิทธิ์อัลฟา	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	๐.๙๒	

																		ฉบับที่	๓	แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้	หาค่าความเชื่อ

มั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	๐.๙๖	

				 	 ฉบบัที่	๔		แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนทีไ่ด้รบัการนเิทศภายใน	หา

ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	๐.๙๔

					 	 ฉบับที่	๕	แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน	หาค่าความ

เชื่อมั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์อัลฟา	มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	๐.๙๓	

	 	 ส�าหรบัฉบบัที	่๖	เป็นแบบบนัทกึข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูคณุภาพนกัเรยีน	

จากผลการสอบ	NT,	O-NET,	LAS	และผลการประเมนิระดบัสถานศกึษา	ให้ผูเ้ชีย่วชาญพจิารณาความเหมาะสมและ

ความครอบคลุม
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 ๒.	 สร้างความเข้าใจ	(Explain)

	 	 จากกรณศีกึษาการสร้างรปูแบบ	เทคนคิ	วธิพีฒันางานทีน่�าเสนอข้างต้น	ให้ท่านตอบค�าถามและแสดง

ความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงานที่	๓.๑	

 การสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน	เป็นการสร้างนวัตกรรม	และเครื่องมือที่ใช้ในการ	

เกบ็รวบรวมข้อมลูตามกรอบแนวคดิในการพฒันางาน	และวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้	โดยผ่านการหาคณุภาพ

ตามหลักวิชาการ	ท�าให้มั่นใจได้ว่าการน�านวัตกรรมไปใช้	และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครื่องมือดังกล่าว	

ในตอนปฏิบัติการนิเทศ	ติดตามจะท�าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างแท้จริง	และข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือ	

เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ	สามารถน�ามาวิเคราะห์แล้วให้ผลตรงกับสภาพที่เกิดขึ้น

ตามความเป็นจริง	

ใบงานที่	๓.๑

สร้างความเข้าใจการสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน

 จากกรณีศึกษาการสร้างรูปแบบ	 เทคนิค	วิธีพัฒนางาน	 ให้ท่านตอบค�าถามและแสดง 

ความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกผลในแบบบันทึกที่	๓.๑			

	 ๑.	 วตัถปุระสงค์	มคีวามสอดคล้องกบันวตักรรมในการศกึษาหรอืไม่	ระบปุระเดน็ทีไ่ม่สอดคล้อง

และบอกเหตุผล

	 ๒.	 ชดุการเรยีนรู้	เรือ่ง	การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	ใช้แนวคดิ	หลกัการ	ทฤษฏี

ใดบ้างเป็นพื้นฐานในการสร้าง	

	 ๓.	 หลกัการ	แนวคดิ	ทฤษฏทีีผู่น้เิทศน�ามาใช้ในการสร้างชดุการเรยีนรูด้งักล่าวมคีวามครอบคลมุ	

ช่วยให้นวัตกรรมมีคุณภาพหรือไม่	เพราะเหตุใด

	 ๔.	 การสร้างนวัตกรรมการนิเทศ	จ�าเป็นต้องมีหลักการ	แนวคิด	ทฤษฏีรองรับหรือไม่	เพราะ

เหตุใด

	 ๕.	 ชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	มีองค์ประกอบอะไรบ้าง	

องค์ประกอบดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่	ยังมีองค์ประกอบใดที่ต้องเพิ่มเติม

	 ๖.	 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้	 เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

มีกระบวนการสร้างอย่างไร	มีจุดเด่นอะไรบ้างที่ควรน�าไปใช้	มีอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มเติม	

	 ๗.	 นวัตกรรม	และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากกรณีศึกษา	มีวิธีการหา

ประสิทธิภาพอย่างไร	ถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่	มีส่วนใดต้องปรับปรุงใหม่	ให้เสนอแนวทางปรับปรุง
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แบบบันทึกที่	๓.๑

สร้างความเข้าใจการสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน

 ๑.	 ชื่อเรื่อง	กับนวัตกรรมมีความสอดคล้องกันหรือไม่	ให้เหตุผลประกอบ

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

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

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

	 ๒.		 ชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	ใช้แนวคิด	หลักการ	ทฤษฏีใดบ้าง 

เป็นพื้นฐานในการสร้าง

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

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

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

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

	 ๓.		 หลักการ	แนวคิด	ทฤษฏีที่ผู้นิเทศน�ามาใช้ในการสร้างชุดการเรียนรู้ดังกล่าวมีความครอบคลุม	ช่วยให้

นวัตกรรมมีคุณภาพหรือไม่	เพราะเหตุใด

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

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

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

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

	 ๔.		 การสร้างนวัตกรรมการนิเทศ	จ�าเป็นต้องมีหลักการ	แนวคิด	ทฤษฏีรองรับหรือไม่	เพราะเหตุใด

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

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

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

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

		 ๕.		 ชดุการเรยีนรู	้เรือ่ง	การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา	มอีงค์ประกอบอะไรบ้าง	องค์ประกอบ

ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่	ยังมีองค์ประกอบใดที่ต้องเพิ่มเติม

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

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

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

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

	 ๖.	 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู	้การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	มีกระบวนการสร้าง

อย่างไร		มีจุดเด่นอะไรบ้างที่ควรน�าไปใช้	มีอะไรบ้างที่ต้องเพิ่มเติม	

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

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

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

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
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	 ๗.		 นวตักรรม	/เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกรณศีกึษา	มวีธิกีารหาประสทิธภิาพ/ตรวจสอบ

คุณภาพอย่างไร	ถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่	เพราะเหตุใด	มีส่วนใดต้องปรับปรุงใหม่		
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๗. นวัตกรรม /เครื่องมือท่ีใในการเกบรวมรวมขอมูลจากกรีศึกา มีวิธีการหาประสิทธิภาพ/
ตรวจสอบคุภาพอยางร ถ ูกตองตามหลักวิาหรือม เพราะเหตุใด มีสวนใดตองปรับปรุงใหม  

 

ชนิดของเครื่องมือ    
ท่ีชนการกา 

วิธีการ 
หาประสิทธิภาพ/
ตรวจสอบคุณภาพ 

ความกตองตาม                   
หลักวิชาการ/เหตุผล 

สวนท่ีตองปรับปรุงและ
แนวทางปรับปรุง 

๑. ุดการเรียนรู             
เรื่อง นิเทศเพ่ือ                  
การเปลี่ยนแปลง 

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

 ถูกตอง       มถูกตอง 
เหตุผล……………….……………………
…………………………………………………
…………………………………………………  

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

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

๒. แบบทดสอบ
ความรูความเขาใจ 

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

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

 ถูกตอง       มถูกตอง  
เหตุผล………………….…………………
……………………………………………….. 
……………………………..…………………. 

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

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

๓. แบบบันทึกและ
สังเกตพฤติกรรม
การนิเทศของครู 
ผูนิเทศภายใน 

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

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

 ถูกตอง      มถูกตอง 
เหตุผล…………………….………………
…………………………………………………
…………………………………………………   

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

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

๔. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ครูผูนิเทศภายใน  
ท่ีมีตอการใุด
การเรียนรู 

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

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

 ถูกตอง       มถูกตอง
เหตุผล……………………….……………
………….…………………………………… 
……………………………………………………. 

 

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

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

๕. แบบบันทึกและ
สังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู
ของครูท่ีดรับการ
นิเทศจากครู 
ผูนิเทศภายใน 

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

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

 ถูกตอง      มถูกตอง 
เหตุผล…………………….………………
…………………………………………………
…………………………………………………   

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

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

๖. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ครูท่ีมีตอการนิเทศ
ของครูผูนิเทศ
ภายใน 

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

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

 ถูกตอง       มถูกตอง 
เหตุผล……………………………………
………….……………………………………. 
…………………………………………………
…………………………………………………  

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

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

๗. แบบบันทึก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

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

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

 ถูกตอง       มถูกตอง 
เหตุผล……………………………………
………….…………………………………… 
……………………………………………….  

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

......................................………………..……
…………………………….…………………………
…………………………………………..……………
……………………………………………………….. 
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 ๓.		 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ	(Exercise)

	 				 ให้ท่านน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่	๓.๑	มาสร้าง

นวัตกรรมการนิเทศเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการนิเทศ	โดยด�าเนินการตามใบงานที่	๓.๒		

ใบงานที่	๓.๒

ฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน

 ให้ท่านออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา	หรือพัฒนางานนิเทศตามประเด็นที่ก�าหนด	ดังนี้

	 ๑.	 ชื่อนวัตกรรม

	 ๒.	 วัตถุประสงค์

	 ๓.	 หลักการ	แนวคิด	ทฤษฏี

	 ๔.	 ลักษณะของนวัตกรรม	

	 ๕.	 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

	 ๖.	 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล	
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แบบบันทึกที่	๓.๒

ฝึกปฏิบัติการสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน

๑.		ชือ่นวตักรรม.............................................................................................................................................................

๒.		วัตถุประสงค์			

	 ๒.๑	……………………………………………………………………………………………………………………………..……...........

	 ๒.๒	…………………………………………………………………………………………………………………………….……............

๓.		หลักการ	แนวคิด		ทฤษฏี

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

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

๔.		ลักษณะของนวัตกรรม	

	 ๔.๑	โครงสร้าง	/	ส่วนประกอบ	

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

	 ๔.๒	กระบวนการเรียนรู้ที่ก�าหนดในนวัตกรรม

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

๕.		การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

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

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

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

๖.		การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

	 ๖.๑	ประเภทของเครื่องมือ

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

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

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

	 ๖.๒	กระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………..……….………………………………..………............
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 ๔.		 จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Exhibit)	

	 	 จากการฝึกปฏิบัติสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน	ให้น�าผลงานที่ได้มาน�าเสนอ	เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	ตามประเด็นในใบงานที่	๓.๓		

ใบงานที่	๓.๓		

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน

 น�าผลงานการสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางานของท่านจากแบบบันทึกที่	๓.๒	เสนอสมาชิก

ในกลุ่มนิเทศฯ	หรือศึกษานิเทศก์คนอื่น	หรือผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แสดงความคิดเห็น/ 

ข้อเสนอแนะ	และแนวทางปรับปรุง	ตามประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่	๓.๓	

	 ๑.	 นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีหลักการ	แนวคิด	ทฤษฏีถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่	สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์	น�าไปสู่การพัฒนางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้หรือไม่	มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

	 ๒.	 โครงสร้างของนวัตกรรมที่สร้างขึ้นชัดเจน	ครอบคลุมและตอบสนองวัตถุประสงค์เพียงใด									

มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

	 ๓.	 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมถูกต้องตามหลักวิชาการ	มีความน่าเชื่อถือเพียงใด																					

มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

	 ๔.	 เครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลูสอดคล้อง	ครอบคลมุ	เพยีงพอทีจ่ะได้ข้อมลูมาสรปุผลการพฒันา

งานตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้หรือไม่	มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

	 ๕.		 กระบวนการสร้างและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลถูกต้องตามหลักวิชาการ	มีความ	

น่าเชื่อถือเพียงใด	มีส่วนใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
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แบบบันทึกที่	๓.๓

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน

ค�าชี้แจง	ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลงใน 

													แบบบันทึก
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คมอพันกรนิเทสิิบัติท่ด  บทท่  
 

 
แบบบันทึกท่ี ๓.๓ 

การแกป่ีนรีนรการรางรปแบบ ทคนค ีันางาน 

คําช้ีแจง ใทนบันทึกคมคิดเนอเสนอแนะและแนทงรับรุงท่ดจกกรแลกเล่นเรนรลง
ในแบบบันทึก 

 

ปรนการแกป่ีนรีนร คาคนนแน แนทางปรับปรุง 

 นัตกรรมท่สรงึนมลักกร 
แนคิด ทกตองตมลักิช
รอม สอดคลองกับัตุระสงค 
นสกรพันงนใบรรลุ 
ัตุระสงคดรอมมสนใดท่ตอง 
แกเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 

 ครงสรงองนัตกรรมท่สรงึน
ชัดเจนครอบคลุมและตอบสนอง
ัตุระสงคเพงใดมสนใดท่ตองแก
เพ่ิมเติม 

 

  

 กระบนกรสรงและพัน
นัตกรรมกตองตมลักิชกร ม
คมนเช่ออเพงใดมสนใดท่ตอง
แกเพ่ิมเติม 

 

  

 เคร่องมอเกบรบรมอมลสอดคลอง 
ครอบคลุม เพงพอท่จะดอมลม
สรุลกรพันงนตมัตุระสงคท่
กนดรอมมสนใดท่ตองแก
เพ่ิมเติม 

  

 กระบนกรสรงและพันเคร่องมอ 
เกบรบรมอมลกตองตมลัก 
ิชกร มคมนเช่ออเพงใด 
มสนใดท่ตองแกเพ่ิมเติม 
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 ๕.	 ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ	(Examine	and	Execute)

	 	 ให้ท่านน�าความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิและ

ปรับปรุงโครงร่างนวัตกรรมการนิเทศตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงานที่	๓.๔

ใบงานที่	๓.๔	

ประเมินและปรับปรุงโครงร่างนวัตกรรมการนิเทศ
	

	 น�าผลทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิโครงร่างนวตักรรมการนเิทศของท่าน	ตามประเดน็

ต่อไปนี้	โดยท�าเครื่องหมาย		ใน		ที่ตรงตามความเป็นจริง	บันทึกลงในแบบบันทึกที่	๓.๔	

	 ๑.	 ชื่อนวัตกรรม

	 ๒.	 วัตถุประสงค์

	 ๓.	 หลักการ	แนวคิด	ทฤษฏี

	 ๔.	 ลักษณะของนวัตกรรม	

	 ๕.	 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม

	 ๖.	 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
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คมือพันาการนิทวิีฏิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

 
๑. ปรับปรุงคามาเร็ (  ) 

ใหทานนาความคิดหนขอนอแนะและแนวทางแกขท่ีดจากการแลกลี่นรีนรมา
ระมินและรับรงครงรางนวัตกรรมการนิทตามระดนท่ีกาหนดในใบงานท่ี ๓.๔ 
 

ใบงานท่ี ๓.๔ 
ประเมินและปรับปรุงครงรางนัตกรรมการนิเท  

นาลท่ีดจากการแลกลี่นรีนรมาระมินครงรางนวัตกรรมการนิทของทาน ตามระดน
ตอนี้ ดทาครื่องหมา  ใน  ท่ีตรงตามความนจริง บันทกลงในแบบบันทกท่ี ๓.๔ 

๑. ชื่อนวัตกรรม 
๒. วัตระงค 
๓. หลักการ แนวคิด ทฤษฏีพ้ืนฐาน 
๔. ลักษณะของนวัตกรรม  
๕. การรางและพันานวัตกรรม 
๖. การรางและพันาครื่องมือท่ีใชกบรวบรวมขอมล 

 

แบบบันทึกท่ี๓.๔ 
ประเมินและการปรับปรุงครงรางนัตกรรมการนิเท 

 
ประเด็นการประเมิน ผลประเมินตนเอง                      

(ระดับคุณภาพ) 
่ิงท่ีตองปรับ ผลการปรับปรุง 

ชื่อนวัตกรรม  พอใจ   มพอใจ  
………………………………. 

  

วัตระงค  พอใจ   มพอใจ  
………………………………. 
 

  

หลักการ แนวคิด ทฤษฏี 
 

 พอใจ   มพอใจ  
………………………………..……. 

  

ลักษณะของนวัตกรรม  
 

 พอใจ   มพอใจ  
……………………………………… 

  

การรางและพันา 
นวัตกรรม 

 พอใจ   มพอใจ  
………………………….….………. 

  

การรางและพันา
ครื่องมือท่ีใชกบ
รวบรวมขอมล 

 พอใจ   มพอใจ  
………………………….....………. 

  

แบบบันทึกที่	๓.๔

ประเมินและปรับปรุงโครงร่างนวัตกรรมการนิเทศ

ค�าชีแ้จง	ให้ท่านน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิความเหมาะสมของโครงร่างนวตักรรมการนเิทศ 

	 ตามรายการต่อไปนี้
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การประเมินตนเอง

 ให้ท่านประเมินผลการพัฒนางานที่ปฏิบัติใน	๒	ลักษณะ	ต่อไปนี้

	 ๑.		 ประเมินความรู้	ความสามารถตามวัตถุประสงค์
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คูมือพัฒนาการนิเทสูวิธีปิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

 
การประเมินตนเอง 

หทานประเมินผลการพัฒนางานท่ีปิบัติน ๒ลักณะ ตอปนี 
๑. ประเมินความรูความสามารถตามวัตถุประสงค 

 

ราการประเมิน ิการ เรองมอ เกการประเมิน 
๑. อธิบากระบวนการสรางและ
พัฒนานวัตกรรมการนิเทสูวิธี
ปิบัติท่ีดีดอางเหมาะสม 

ตรวจผลงานตาม
แบบบันทึกท่ี ๓.๑ 

- แนวการตอบคําถาม 
- แนวการหคะแนน 

คุณภาพผลงาน  
อูนระดับดี 

๒ . กํ า หน ดรู ป แบบ  เ ท คนิ ค 
วิธีการ สื่อ เครื่องมือพัฒนางาน
นิเทดอางเหมาะสม  

ต ร ว จ  ค ร ง ร า ง
นวัตกรรมตามแบบ
บันทึกท่ี ๓.๒ 

- แนวการหคะแนน คุณภาพผลงาน  
อูนระดับดี 

๓. สรางและพัฒนานวัตกรรม 

การนิเทและเครื่องมือท่ีน
การเกบรวบรวมอมูลดถูกตอง
เหมาะสม 

ต ร ว จ  ค ร ง ร า ง
นวัตกรรมตามแบบ
บันทึกท่ี ๓.๓ 

- แนวการหคะแนน คุณภาพผลงาน  
อูนระดับดี 
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เกณฑ์ประเมินเชิงคุณภาพการสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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 คูมือพัฒนาการนิเทศสูวิธีปบิัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

เระเมเงคุาพารสรางตรรมละเคร่องมอารเบรบรมอมล 

ระเ ระบี  ระบพอ  ระบรบรุง  
๑. อธิบาย
กระบวนการสราง
และพัฒนา
นวัตกรรมการ
นิเทศสูวิธีปิบัติท่ี
ดีดอยางเหมาะสม 

อธิบายกระบวนการสราง
และพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศ ท่ีบงบอกงการ
วิเคราะห สังเคราะห 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
สนับสนุน สอดคลอง 
เหมาะสมกับนวัตกรรมอยาง
ครอบคลุมทุกดาน แสดง
กระบวนการสรางดอยาง
ชัดเน งายตอความเาใ 

อธิบายกระบวนการสราง
และพัฒนานวัตกรรมการ
นิเทศ ท่ีบงบอกงการ
วิเคราะห สังเคราะห 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ี
สนับสนุน สอดคลอง 
เหมาะสมกับนวัตกรรม
ครอบคลุมเพียงบางส 
แสดงกระบวนการสรางด
แตมเยาตอาร
ทาคามเา 

อธิบายกระบวนการ
สรางและพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ แต
มบงบอกงการ
วิเคราะห สังเคราะห 
หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีท่ีสนับสนุนกับ
นวัตกรรม แสดง
กระบวนการสรางดแต
มเยาตอาร
ทาคามเา 

๒. กําหนดรูปแบบ 
เทคนิค วิธีการ สื่อ 
เครื่องมือพัฒนา
งานนิเทศ ดอยาง
เหมาะสม 

กําหนดรูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ สื่อ เครื่องมือการ
พัฒนางานดูกตอง
เหมาะสม ครอบคลุมกับ
เปาหมาย และวัตุประสงค
ท่ีตองการพัฒนา 

กําหนดรูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ สื่อ เครื่องมือการ
พัฒนางานดูกตอง
เหมาะสม ครอบคลุมกับ
เปาหมาย และ
วัตุประสงคท่ีตองการ
พัฒนาเพียงบางส 

กําหนดรูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ สื่อ เครื่องมือ
การพัฒนางานท่ีตอง
เหมาะสมเพียง
บางสและม
ครอบคลุมกับเปาหมาย
และวัตุประสงคท่ี
กําหนด 

๓. สรางและพัฒนา
นวัตกรรมการ
นิเทศและเครื่องมือ
ท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมอมูลด
ูกตองเหมาะสม 

กระบวนการสรางและ
พัฒนา เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมอมูลมีความ
ูกตองตามหลักวิชา 
สอดคลอง เหมาะสมท่ีนําป
เก็บอมูลดอยางเท่ียงตรง 
เชื่อือดทําใหบรรลุ
วัตุประสงคท่ีกําหนด 

กระบวนการสรางและ
พัฒนา เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมอมูลูกตอง
ตามหลักวิชาเพียง
บางสมสามารา
เบอมลอยาง
เท่ียงตรง 

กระบวนการสรางและ
พัฒนา เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมอมูลม
ตองตามหลา 
มสามาราเบ
อมลอยางเท่ียงตรง 
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	 ๒.		 แบบประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานการสร้างนวัตกรรม

												 ให้ท่านประเมนิขัน้ตอนการปฏบิตังิานการสร้างและพฒันานวตักรรมการนเิทศ	และการหาประสทิธภิาพ

ของเครื่องมือที่ใช้ศึกษา	โดยการท�าเครื่องหมาย		ลงในช่องผลการประเมินว่ามีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัต	ิและใน

กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติมีวิธีการด�าเนินการอย่างไร		
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 แประเมินันตนการปิัติงานการสรางนวัตกรรม 

หทานประเมินันตนการปิัติงานการสรางและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ และการหาประสิทธิภาพ
งเคร่งมท่ีศกษา โดยการทาเคร่งหมาย  ลงนงผลการประเมินวามีการปิัติหรมปิัติ 
และนกรีท่ีมดปิัติมีวิธีการดาเนินการยางร   

 
 

ท่ี รายการประเมิน ผลการประเมิน บันทึกเพ่ิมเติมใน
กรีท่ีมปฏิบัติ            
มีิีการยาร 

ปฏิบัติ ม
ปฏิบัติ 

 ศกษาแนวคิด ทฤษี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวงกัการ
สรางและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศท่ีสดคลงกั
ภารกิจท่ีรัผิด ปหา สาเหต ปจจัยเกหนน ทันต
การเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยี 

   

 นาผลการวิเคราะหริท และกรแนวคิด ทิศทางการ
พัฒนางานมานการวิเคราะหเพ่กาหนดนวัตกรรม 
เทคนิค วิธีการพัฒนา  

   

 สัง เคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี
สดคลงกัความตงการงผรัการนิเทศ ริทง
หนวยงานและกาหนดนวัตกรรมนการพัฒนางานตาม
ภารกิจ 

   

 กแนวัตกรรมดสดคลงกัความตงการงผรั
การนิเทศ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยท่ี
เก่ียวงกัการพัฒนานวัตกรรม 

   

 สร างนวัตกรรม และเคร่ งม เกรวรวมมล 
เหมาะสม กตงตามหลักวิาการ 

   

 หาประสิทธิภาพงนวัตกรรม และเคร่งมท่ีนการ
เกรวรวมมลกตงตามหลักวิาการ 

   

 ปรัปรงนวัตกรรม และเคร่งมท่ีนการเกรวรวม
มลกนนาปจริง 

   

สรุปผลการประเมิน    
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เอกสารเสริมความรู้ : การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ

  การพัฒนาการนิเทศให้ได้ผลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ตามวัตถุประสงค์	จ�าเป็นต้องมีการสร้างและพัฒนา

นวัตกรรม	เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	มีคุณภาพและเชื่อถือได้	น�าไปเก็บรวบรวมข้อมูล

และน�าผลมาวิเคราะห์	ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีจะท�าให้ได้ข้อมูลที่ดี	คือ	มีความถูกต้อง	(validity)	และความ 

เชื่อถือ	(reliability)	หากข้อมูลที่ได้มาขาดความถูกต้องและขาดความเชื่อถือได้แล้ว	แม้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 

ทางสถิติอย่างไรก็ไม่อาจท�าให้ผลการพัฒนาการนิเทศและผลการวิจัยมีคุณภาพขึ้นมาได้

นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

	 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา	หมายถึง	วิธีการจัดการนิเทศการศึกษาหรือสื่อการนิเทศการศึกษาใหม	่ๆ	

ที่น�ามาใช้	แล้วท�าให้คุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศการศึกษาสูงขึ้นกว่าเดิม	ไม่ว่าวิธีการหรือสื่อนั้นจะได้

มาจากการที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมาใหม่	หรือดัดแปลงปรับปรุงวิธีการหรือสื่อเดิมที่เคยใช้แล้ว	หรือน�าวิธีการหรือสื่อ

ที่ใช้ได้ผลจากที่อื่นมาดัดแปลง	หรือใช้เต็มรูปโดยไม่ดัดแปลง	ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม

	 ในปัจจุบันสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป	การจัดการศึกษา	หลักสูตร	การจัดการเรียนรู้	การวัดและ 

ประเมินผล	การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย	ดังนั้น	เพื่อปรับปรุง	พัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ของครู	และการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	อันจะส่งผลถึง

คณุภาพการศกึษา	จ�าเป็นต้องน�านวตักรรมมาใช้พฒันาการนเิทศการศกึษา	เพือ่ให้การปฏบิตังิานนเิทศ	เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ	ดังแผนภาพ

	 แผนภาพ	ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมกับการนิเทศการศึกษา
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เอการเริมวามรการรางะันานวัตกรรมการนิเทศ 

  การพัฒนาการนิเทศใหไดผลท่ีถกตองและเชื่อถือไดตามวัตถุประสงค จาเปนตองมีการสรางและ
พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมล ท่ีถกตองตามหลักวิชาการ มีคุณภาพและเชื่อถือได นาไป
เก็บรวบรวมขอมลและนาผลมาวิเคราะห ่ึงการเก็บรวบรวมขอมลท่ีดีจะทาใหไดขอมลท่ีดี คือ มีความถก
ตอง  และความเชื่อถือ หากขอมลท่ีไดมาขาดความถกตองและขาดความเชื่อถือไดแลว 
แมจะใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติอยางไรก็ไมอาจทาใหผลการพัฒนาการนิเทศและผลการวิจัยมี
คุณภาพข้ึนมาได 
 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา หมายถึง วิธีการจัดการนิเทศการศึกษาหรือสื่อการนิเทศ
การศึกษาใหม  ท่ีนามาใช แลวทาใหคุณภาพและประสิทธิภาพของการนิเทศการศึกษาสงข้ึนกวาเดิม ไมวา
วิธีการหรือสื่อนั้นจะไดมาจากการท่ีศึกษานิเทศกคิดข้ึนมาใหม หรือดัดแปลงปรับปรุงวิธีการหรือสื่อเดิมท่ี
เคยใชแลว หรือนาวิธีการหรือสื่อท่ีใชไดผลจากท่ีอ่ืนมาดัดแปลง หรือใชเต็มรปดยไมดัดแปลง ก็ถือวาเปน
นวัตกรรม 
 ในปจจุบันสภาพของสังคมเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษา หลักสตร การจัดการเรียนร การวัด
และประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศการศึกษาก็เปลี่ยนแปลงไปดวย ดังนั้น เพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาการจัดการเรียนรของคร และการบริหารจัดการศึกษาของผบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ อัน
จะสงผลถึงคุณภาพการศึกษา จาเปนตองนานวัตกรรมมาใชพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือใหการ
ปิบัติงานนิเทศ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังแผนภมิ 
 
 
 
 
 
  
 
         
    
   

 แผนภมิความสัมพันธระหวางนวัตกรรมกับการนิเทศการศึกษา 

ประเภทของนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 
 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอาจจาแนกไดเปนหลายประเภทแตกตางกัน ท้ังนี้ ข้ึนอยกับวิธีการ
จาแนก สาหรับเอกสารบับนี้จาแนกเปน  ประเภท คือ 
  นวัตกรรมท่ีเปนเทคนิควิธีการนิเทศ หรือกิจกรรม เชน การนิเทศภายในเชิงระบบ การนิเทศ
แบบคช การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การนิเทศแบบรวมใจ การนิเทศแบบตัวตอตัว การนิเทศแบบคลีนิค 
การนิเทศดยเนนวัตถุประสงค การนิเทศแบบเครือขาย ล 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในทางท่ีดีข้ึน 

ผรับการนิเทศ ผนิเทศ 

นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับการนิเทศการศึกษา 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประเภทของนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

 นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาอาจจ�าแนกได้เป็นหลายประเภทแตกต่างกัน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับวิธีการจ�าแนก	

ส�าหรับเอกสารฉบับนี้จ�าแนกเป็น	๓	ประเภท	คือ

	 ๑.	 นวัตกรรมที่เป็นเทคนิค	วิธีการนิเทศ	หรือกิจกรรม	เช่น	การนิเทศภายในเชิงระบบ	การนิเทศแบบโค้ช	

การนิเทศแบบกัลยาณมิตร	การนิเทศแบบร่วมใจ	การนิเทศแบบตัวต่อตัว	การนิเทศแบบคลีนิค	การนิเทศโดยเน้น

วัตถุประสงค์	การนิเทศแบบเครือข่าย	ฯลฯ

	 ๒.	 นวัตกรรมที่เป็นสื่อ	เครื่องมือนิเทศ	เช่น	เครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ได้แก่	กรณี

ตัวอย่าง	ชุดฝึกอบรม		e	–	book		เอกสารประกอบการนิเทศต่าง	ๆ
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	 ๓.	 นวัตกรรมที่เป็นสื่อวัสดุอุปกรณ์	ได้แก่	การน�าเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว	เช่น	วีดิทัศน์	สไลด์	ภาพยนตร์	

เครื่องบันทึกเสียง	มาปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่ต้องการนิเทศ	เช่น	วีดิทัศน์	คลิปประกอบ

การนิเทศ	โทรศัพท์มือถือเพื่อการนิเทศ	เป็นต้น

หลักการพิจารณาเพื่อตัดสินใจน�านวัตกรรมมาใช้ 

 การทีจ่ะน�านวตักรรมทีค่ดิค้นขึน้	หรอืทีม่อียูแ่ล้วมาใช้ในการพฒันาการนเิทศการศกึษา	มหีลกัการพจิารณา	

ดังนี้	

	 ๑.		 ตรงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา	

	 ๒.		 มคีวามน่าเชือ่ถอื	และความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาหรอืพฒันางาน	คอื	มผีลการทดลอง	ทฤษฎ	ีหรอื

หลักการรองรับ	

	 ๓.		 มีหลักฐานยืนยันว่าเคยทดลองใช้ในสถานการณ์จริงแล้ว	และสามารถแก้ปัญหาได้

	 ๔.		 ถ้าเป็นนวัตกรรมประเภทวิธีการ	ต้องมีขั้นตอนการใช้นวัตกรรม

	 ๕.		 ถ้าเป็นนวัตกรรมประเภทสื่อ	ต้องบอกว่าสื่อนั้นใช้อย่างไร	มีในหน่วยงาน/สถานศึกษาใด

	 ๖.		 ต้องระลกึอยูเ่สมอว่า	ไม่มสีตูรส�าเรจ็ในการน�านวตักรรมมาใช้กบัการพฒันางาน	ในบางครัง้	นวตักรรม

ที่วิเคราะห์ว่าเหมาะสมแล้ว	เมื่อน�ามาใช้จริงผลที่ได้อาจไม่ประสบผลส�าเร็จก็ได้

กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ

 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษาต้องอาศัยพื้นฐานทางทฤษฎี	หลักการนิเทศ	

ทฤษฎีการเรียนรู้	หลักการสอน	ทฤษฎี	หลักการบริหารจัดการศึกษา	ผลงานวิจัย	หรือประสบการณ์ในการท�างาน

เป็นหลักอ้างอิง	กล่าวคือ	มีหลักการที่ใช้อ้างอิงได้ว่าการสร้างและพัฒนานวัตกรรมนั้น	ๆ 	ถูกต้อง	เหมาะสมตามหลัก

วชิา	น่าเชือ่ถอืว่าจะสามารถใช้พฒันางานการนเิทศการศกึษาให้บงัเกดิผลดไีด้	และนอกจากจะมทีฤษฎแีละหลกัการ

นิเทศ	หรือผลการวิจัยรองรับแล้ว	การแสวงหานวัตกรรมต้องด�าเนินการเป็นล�าดับขั้นตอน	มีการวางแผนล่วงหน้า	มี

การทดลองใช้และปรับปรุงข้อบกพร่อง	จึงจะท�าให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ

	 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม	ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส�าคัญ	๕	ขั้น	คือ	

	 ๑.		 ศึกษาทฤษฎี	หลักการ	และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา	

	 ๒.		 คิดนวัตกรรมและวางแผนการสร้างนวัตกรรม		

	 ๓.			สร้างนวัตกรรม	

	 ๔.			ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม	

	 ๕.			ปรับปรุงนวัตกรรม	

กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม	เขียนเป็นแผนภูมิได้	ดังนี้	
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แผนภาพ	กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
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แนมิ กระวนการรางและพัฒนานวัตกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                            (๕)   

                       
  
 
 
 
 
แนวทางการิัตินแตละข้ันตนขงการรางและพัฒนานวัตกรรมมีดังตนี้  

  ข้ันท่ี ๑  ศึกษาทฤษฎี หลักการนิเทศการศึกษา และงานวิจัยท่ีเก่ียวขง  
 หลังจากท่ีศึกษานิเทศกทราบปหาและระบุสาเหตุงปหาดัดเจนแลว ตงศึกษาทษี 
หลักการนิเทศการศึกษา ผลงานวิจัย และแนวคิดตาง  ท่ีเก่ียวงกับจุดท่ีจะพัฒนา เพ่นามาเปน
พนานนการสรางนวัตกรรมหสามารพัฒนางานจุดนันดยางมีประสิทธิผล เน าจะพัฒนาครหมี
ทักษะนการจัดการนิเทศภายน ศึกษานิเทศกจะตงศึกษาหลักการ แนวคิดเก่ียวกับการนิเทศ การพัฒนา
หลักสตร การจัดการเรียนรเพ่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีมีผศึกษาคนควาและทดลงว แลวนามาเปน
หลักางิงนการสรางนวัตกรรมการนิเทศ เพ่พัฒนาทักษะการนิเทศภายนท่ีเนนพัฒนาหลักสตร
สานศึกษา การทาเนนียมทาหนวัตกรรมท่ีศึกษานิเทศกสรางึนมีความกตงตามหลักวิาการ 
เ่ด และมีแนวนมวาจะสามารพัฒนาความสามารนการนิเทศภายนท่ีเนนพัฒนาหลักสตรงคร
และบุคลากรนรงเรียนดจริง  
  

 ข้ันท่ี   ิดนวัตกรรมและวางแนรางนวัตกรรม  
 กนท่ีจะสรางหรนานวัตกรรมด  มา จาเปนตงมีการคิดและวางแผนวกนลวงหนานทุก
กรี มวาจะเปนการนานวัตกรรมท่ีเคยดผลดีจากท่ี่นมาเตมรป หรนานวัตกรรมท่ีเคยท่ี่นมา
เพียงบางสวนแลวพัฒนาเพ่ิมเติม หรการนานวัตกรรมนดีตท่ีเคยแลวึนมาหม หรการคิดริเริ่ม
สรางนวัตกรรมึนมาหมทังหมด ทังนี เพ่หการหรการสรางนวัตกรรมนันบรรลุผลตามวัตุประสงคท่ี
วางว 

 นการคิดและวางแผนสรางนวัตกรรม ควรคานึงึงสิ่งตปนี  
  วัตุประสงคงนวัตกรรม ผสรางหรผนานวัตกรรมมา จะตงกาหนดวัตุประสงคง
นวัตกรรมหัดเจนวาจะนามาหรสรางึนเพ่พัฒนางานจุดด และตงการหบังเกิดผลสาเรจยางร  

สราง
นวัตกรรม 

ทดลงเพ่
หา

ประสิทธิภาพ 

ข้ันราง และพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ข้ันวิเราะห   
จุดท่ีจะพัฒนา 

ข้ัน
นวัตกรรม 

จริง
กับกลุม
ตัวยาง 

ปรับปรุง 
นวัตกรรม 

() () () () 

ศึกษาปหา            
หาจุดพัฒนา 

 

ศึกษา
หลักการท่ี
เก่ียวง 

คิดนวัตกรรม
และวางแผน 

 

แนวทางการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการสร้างและพัฒนานวัตกรรมมีดังต่อไปนี้	

	 ขั้นที่	๑		ศึกษาทฤษฎี	หลักการนิเทศการศึกษา	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

	 หลงัจากทีศ่กึษานเิทศก์ทราบปัญหาและระบสุาเหตขุองปัญหาได้ชดัเจนแล้ว	ต้องศกึษาทฤษฎ	ีหลกัการนเิทศ

การศกึษา	ผลงานวจิยั	และแนวคดิต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกบัจดุทีจ่ะพฒันา	เพือ่น�ามาเป็นพืน้ฐานในการสร้างนวตักรรมให้

สามารถพฒันางานจดุนัน้ได้อย่างมปีระสทิธผิล	เช่น	ถ้าจะพฒันาครใูห้มทีกัษะในการจดัการนเิทศภายใน	ศกึษานเิทศก์

จะต้องศกึษาหลกัการ	แนวคดิเกีย่วกบัการนเิทศ	การพฒันาหลกัสตูร	การจดัการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะกระบวนการ

คิดที่มีผู้ศึกษาค้นคว้าและทดลองไว้	แล้วน�ามาเป็นหลักอ้างอิงในการสร้างนวัตกรรมการนิเทศ	เพื่อพัฒนาทักษะการ

นิเทศภายในที่เน้นพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	การท�าเช่นนี้ย่อมท�าให้นวัตกรรมที่ศึกษานิเทศก์สร้างขึ้นมีความถูก

ต้องตามหลักวิชาการ	เชื่อถือได้	และมีแนวโน้มว่าจะสามารถพัฒนาความสามารถในการนิเทศภายในที่เน้นพัฒนา

หลักสูตรของครูและบุคลากรในโรงเรียนได้จริง	
 

 ขั้นที่	๒		คิดนวัตกรรมและวางแผนสร้างนวัตกรรม	

	 ก่อนที่จะสร้างหรือน�านวัตกรรมใด	ๆ	มาใช้	จ�าเป็นต้องมีการคิดและวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าในทุกกรณี 

ไม่ว่าจะเป็นการน�านวัตกรรมที่เคยใช้ได้ผลดีจากที่อื่นมาใช้เต็มรูป	หรือน�านวัตกรรมที่เคยใช้ที่อื่นมาเพียงบางส่วน

แล้วพฒันาเพิม่เตมิ	หรอืการน�านวตักรรมในอดตีทีเ่คยใช้แล้วขึน้มาใช้ใหม่	หรอืการคดิรเิริม่สร้างนวตักรรมขึน้มาใหม่

ทั้งหมด	ทั้งนี้	เพื่อให้การใช้หรือการสร้างนวัตกรรมนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

	 ในการคิดและวางแผนสร้างนวัตกรรม	ควรค�านึงถึงสิ่งต่อไปนี้	

	 ๑.		 วตัถปุระสงค์ของนวตักรรม	ผูส้ร้างหรอืผูน้�านวตักรรมมาใช้	จะต้องก�าหนดวตัถปุระสงค์ของนวตักรรม

ให้ชัดเจนว่าจะน�ามาใช้หรือสร้างขึ้นเพื่อพัฒนางานจุดใด	และต้องการให้บังเกิดผลส�าเร็จอย่างไร	
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	 ๒.		 หลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นพืน้ฐานของนวตักรรม	ผูส้ร้างนวตักรรมจะต้องสร้างโดยอาศยัหลกัการและ

แนวคดิต่าง	ๆ 	ทีไ่ด้ศกึษาไว้เป็นพืน้ฐาน	ส่วนผูท้ีน่�านวตักรรมทีม่อียูแ่ล้วมาใช้ใหม่	จะต้องทราบหลกัการทีเ่ป็นพืน้ฐาน

ของนวัตกรรมนั้นด้วย	เพื่อให้ด�าเนินการได้ถูกต้อง

	 	๓.	 ขอบข่ายและโครงสร้างของนวัตกรรม	 เป็นส่วนที่ระบุถึงประเภทของนวัตกรรม	กลุ ่มสาระ 

การเรยีนรู	้วชิา	ระดบัชัน้	กลุม่งาน	ผูใ้ช้นวตักรรม	รวมทัง้การก�าหนดลกัษณะปรากฏของนวตักรรมว่าควรประกอบด้วย 

สิ่งต่าง	ๆ	อะไรบ้างที่สังเกตได้ด้วยตา	เช่น	ชุดการเรียนด้วยตนเองประกอบด้วย	บัตรเนื้อหา	บัตรค�าสั่ง	แบบทดสอบ	

บัตรเฉลย	เป็นต้น	

	 ๔.		 ลักษณะทางเทคนิคของนวัตกรรม	ผู้สร้างนวัตกรรมจะต้องคิดค้นแนวทางใหม่	ๆ	และเสนอไว้ใน

นวัตกรรม	เช่น	ถ้าเป็นชุดการเรียนรู้	จะต้องคิดเทคนิควิธีเรียนรู้	หรือขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้บรรจุไว้ใน 

ชุดการเรียนรู้	

	 ๕.		 ลกัษณะการน�าไปใช้และเงือ่นไข	ผูส้ร้างนวตักรรมจะต้องวางแผนและก�าหนดลกัษณะ	การน�านวตักรรม

ไปใช้ไว้ด้วย	เช่น	การเตรียมตัวครู	การจัดห้องเรียน	การทดสอบ	หรือกล่าวถึงเทคนิคเฉพาะของการใช้นวัตกรรม

	 ๖.		 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม	ผู้สร้างควรวางแผนในการหาประสิทธิภาพนวัตกรรมไว้ว่า	จะใช้ 

วิธีใด	ด�าเนินการกี่ครั้ง	เป็นต้น

	 นอกจากประเด็นต่าง	ๆ	ข้างต้นแล้ว	ผู้สร้างนวัตกรรมควรมีการวางแผนด้านอื่น	ๆ	ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จ

ของนวัตกรรมไว้ด้วย	เช่น	ด้านงบประมาณ	ระยะเวลาในการสร้าง	บุคลากรที่ต้องการ	วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม	

และขั้นตอนการสร้าง

	 เพื่อให้การวางแผนการสร้างนวัตกรรมมีความรัดกุม	ชัดเจน	ผู้สร้างควรมีการบันทึกการวางแผนการสร้าง	

ซึ่งอาจก�าหนดหัวข้อของการบันทึก	เช่น	ชื่อนวัตกรรม	ผู้ใช้นวัตกรรม	วัตถุประสงค์	หลักการ	แนวคิด	ทฤษฎีที่เป็น 

พื้นฐานของนวัตกรรม	ขอบข่ายและโครงสร้างของนวัตกรรม	ลักษณะทางเทคนิคของนวัตกรรม	การน�าไปใช้และ

เงือ่นไข	การหาประสทิธภิาพของนวตักรรมและเครือ่งมอืเกบ็รวบรวมข้อมลู	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	และการวเิคราะห์

ข้อมูล	เป็นต้น	
 

 ขั้นที่	๓		การสร้างนวัตกรรม	

	 หลงัจากวางแผนการสร้างนวตักรรมไว้แล้ว	ขัน้ตอนต่อไป	คอื	การจดัหา	หรอืสร้างเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา/

พฒันางาน	ให้มคีณุภาพตามหลกัวชิาของการสร้างสือ่ชนดินัน้	ซึง่เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษา/พฒันางานมหีลากหลาย

ชนิด	อาจจัดประเภทใหญ่	ๆ	เป็น	๒	ประเภท	คือ	เครื่องมือที่เป็นสิ่งทดลองและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	ทั้งนี้	

วิธีการและขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน	ดังนั้น	

ศึกษานิเทศก์ต้องศึกษารายละเอียดของนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น	ๆ	ดังนี้	

	 ๑.		 เครือ่งมอืทีเ่ป็นสิง่ทดลอง	(treatment)	หรอืนวตักรรมการนเิทศ	หมายถงึ	สือ่	วสัดอุปุกรณ์ต่าง	ๆ 	ทีใ่ช้

เป็นสิง่เร้าส�าหรบักลุม่เป้าหมายเรียนรู้	หรอืท�ากจิกรรมในการพัฒนาการนิเทศ/การวิจยัเชงิทดลอง	ทีส่ามารถรบัรู้ได้

โดยผ่านประสาทสัมผัสทางตาและหู	เช่น	วีดิทัศน์	ชุดกิจกรรมการนิเทศ	ชุดฝึกทักษะ	หนังสือ	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	บทเรียนผ่านเว็บ	แผนการนิเทศ	แผนการจัดการเรียนรู้	เป็นต้น	ทั้งนี้	วิธีการและ 

ขัน้ตอนการสร้างนวตักรรม	และองค์ประกอบของนวตักรรมแต่ละประเภทย่อมมคีวามแตกต่างกนั	ซึง่ผูน้เิทศสามารถ
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ศึกษาได้จากหนังสือ	ต�าราเฉพาะเรื่อง	รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ชุดการสอน	หรือชุดการเรียน	Instructional	

Package	หรือ	Learning	Package	มีองค์ประกอบส�าคัญ	๔	ส่วน	ได้แก่	คู่มือครู	บัตรค�าสั่งหรือค�าแนะน�า	เนื้อหา

สาระและสื่อ	แบบประเมินผล	ขั้นตอนการผลิต	มี	๑๐	ขั้นตอน	ได้แก่	๑)	ก�าหนดหมวดหมู่เนื้อหาและประสบการณ์	

๒)	ก�าหนดหน่วยการสอน	๓)	ก�าหนดหัวเรื่อง	๔)	ก�าหนดความคิดรวบยอดและหลักการ	๕)	ก�าหนดวัตถุประสงค์	๖)	

ก�าหนดกิจกรรมการเรียน	๗)	ก�าหนดแบบประเมินผล	๘)	เลือกและผลิตสื่อการสอน	๙)	หาประสิทธิภาพชุดการสอน	

๑๐)	การใช้ชุดการสอน	(ชัยยงค์	พรหมวงศ์	อ้างถึงใน	บุญเกื้อ	ควรหาเวช,	๒๕๔๒)

	 ๒.	 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล	หรือเครื่องมือวัด	(measure)	หมายถึง	เครื่องมือที่ใช้วัดตัวแปรที่ศึกษา	

สิ่งที่ได้จากการวัด	คือ	ข้อมูลที่ต้องสามารถน�ามาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ค�าตอบของการศึกษา	ซึ่งได้แก่	แบบทดสอบ	

แบบสอบถาม	แบบวัดเจตคติ	การสังเกตและการสัมภาษณ์	ผู้นิเทศจ�าเป็นต้องจัดหา	หรือสร้างเครื่องมือวัดให้มี

คุณภาพตามหลักวิชาของการสร้างเครื่องมือวัดชนิดนั้น	ๆ	ซึ่งผู้นิเทศสามารถศึกษาได้จากหนังสือ	ต�าราเฉพาะเรื่อง	

รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

 ขั้นที่	๔		การทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา

	 เมื่อศึกษานิเทศก์สร้างนวัตกรรมและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว	ก่อนที่จะ

น�าไปใช้จริง	ต้องทดลองใช้กับกลุ่มย่อย	เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมก่อน	เพื่อให้มั่นใจได้ว่านวัตกรรมและ 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่สร้างขึ้นนั้นมีคุณภาพ	ถูกต้องตามหลักวิชาของการสร้างสื่อชนิดนั้น	ๆ	และสามารถ 

น�าไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงซึ่งผู้นิเทศสามารถศึกษาได้จากหนังสือ	ต�ารา	รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง								

	 การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาโดยสรุปต้องปฏิบัติ	ดังนี้		

	 ๑.	 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในขณะสร้างนวัตกรรมและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศการศึกษา	ผู้เชี่ยวชาญ 

เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา	ตามลักษณะของนวัตกรรม	ตรวจผลงานเป็น

ระยะเพื่อตรวจความเหมาะสมของสื่อนวัตกรรมและความถูกต้องตามหลักวิชาการพัฒนานวัตกรรมและหลักการ

นิเทศการศึกษา	ปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรมที่สร้างขึ้นนั้นให้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด

	 ๒.			เมือ่สร้างเสรจ็แล้ว	น�าสือ่การนเิทศทีส่ร้างขึน้ไปให้ครแูละศกึษานเิทศก์อ่านเพือ่ตรวจสอบภาษาทีใ่ช้ใน

สื่อนั้น	ๆ 	ว่าเหมาะสมที่จะใช้กับครูหรือไม่	เมื่อครูและศึกษานิเทศก์อ่านแล้ว	ผู้อ่านมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านตรงกัน

หรือไม่	ถ้าส่วนไหนอ่านแล้ว	ยังเข้าใจไม่ตรงกันก็ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

	 ๓.			น�านวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับครู/ผู้บริหารสถานศึกษา	เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม	

ดังนี้		(วาโร	เพ็งสวัสดิ์,	๒๕๕๑)

	 	 เกณฑ์ประสิทธิภาพ	หมายถึง	ระดับประสิทธิภาพของนวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	เป็น

ระดับที่ผู้ผลิตนวัตกรรมพึงพอใจว่า	ถ้านวัตกรรมมีประสิทธิภาพถึงระดับที่ก�าหนดแล้ว	ก็มีคุณค่าพอที่จะน�าไปใช้ได้	

และคุ้มค่าแก่การลงทุนผลิตออกมา	การก�าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพกระท�าได้โดยการประเมินพฤติกรรมผู้เรียน	๒	

ประเภท	คือ	พฤติกรรมต่อเนื่อง	(กระบวนการ)	และพฤติกรรมขั้นสุดท้าย	(ผลลัพธ์)

	 	 ๓.๑	 ประเมนิพฤตกิรรมต่อเนือ่ง	(transitional	behavior	หรอื	E๑)	คอื	ประเมนิผลต่อเนือ่งประกอบ

ด้วยพฤตกิรรมย่อยหลาย	ๆ 	พฤตกิรรม	เรยีกว่า	“กระบวนการ”	(process)	ของผูเ้รยีนทีส่งัเกตจากการปฏบิตักิจิกรรม

กลุ่มและรายบุคคล	ซึ่งได้แก่	งานที่มอบหมายหรือกิจกรรมอื่นใดที่ผู้สอนก�าหนดไว้
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	 	 ๓.๒	 ประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย	(terminal	behavior	หรือ	E๒)	คือ	ประเมินผลลัพธ์	(products)	

ของผู้เรียน	โดยพิจารณาจากการสอบหลังเรียน

	 การก�าหนดค่าประสิทธิภาพเป็น	E๑	คือ	ประสิทธิภาพของกระบวนการ	และ	E๒	คือ	ประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์	ซึ่งจะก�าหนดเกณฑ์	E๑/E๒		ให้มีค่าเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของเนื้อหา	โดยปกติเนื้อหาที่เป็นความรู้

ความจ�ามักตั้งค่าไว้ที่		๘๐/๘๐	,	๘๕/๘๕	หรือ	๙๐/๙๐	ส่วนเนื้อหาที่เป็นทักษะ	หรือเจตคติอาจจะตั้งค่าไว้ต�่ากว่านี้	

เช่น	๗๕/๗๕	เป็นต้น

 ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

	 เมื่อผลิตนวัตกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จะต้องน�านวัตกรรมไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอน	ดังนี้

	 ๑.	 แบบเดี่ยว	(๑	:	๑)	คือ	ทดลองกับผู้เรียนที่อ่อน	ปานกลาง	และเก่ง	ประเภทละ	๑	คนค�านวณหา

ประสิทธิภาพแล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น	โดยปกติคะแนนที่ได้จะต�่ากว่าเกณฑ์มาก	โดยจะได้ค่า	E๑/E๒	ประมาณ	๖๐/๖๐

	 ๒.	 แบบกลุ่ม	(๑	:	๑๐)	คือ	ทดลองกับผู้เรียน	๖	–	๑๐	คน	คละผู้เรียนทั้งเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	ค�านวณ

หาประสทิธภิาพแล้วปรบัปรงุให้ดขีึน้	ซึง่ในครัง้นี	้คะแนนของผูเ้รยีนจะเพิม่ขึน้เกอืบเท่าเกณฑ์	หรอืห่างเกณฑ์ประมาณ	

๑๐	%	นั่นคือ	ค่า	E๑/E๒	ประมาณ	๗๐/๗๐

	 ๓.	 ภาคสนาม	(๑	:	๑๐๐)	คือ	ทดลองกับผู้เรียน	๔๐	–	๑๐๐	คน		คละผู้เรียนทั้งเก่ง	ปานกลาง	และอ่อน	

ค�านวณหาประสิทธิภาพแล้วปรับปรุง	ซึ่งในครั้งนี้	ผลที่ได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้

 การยอมรับหรือไม่ยอมรับประสิทธิภาพของนวัตกรรม

	 เมื่อทดลองนวัตกรรมภาคสนามแล้ว	ให้เทียบค่า	E๑/E๒	ที่หาได้จากนวัตกรรมกับค่า	E๑/E๒	ของเกณฑ์	

เพื่อดูว่าเราจะยอมรับประสิทธิภาพหรือไม่	การยอมรับประสิทธิภาพของนวัตกรรมมี	๓	ระดับ	คือ

	 ๑.	 สูงกว่าเกณฑ์		เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้มีค่าเกิน	๒.๕	%

	 ๒.	 เท่าเกณฑ์	เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เกิน	๒.๕	%

	 ๓.	 ต�่ากว่าเกณฑ์	แต่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ	เมื่อประสิทธิภาพของนวัตกรรมต�่ากว่าเกณฑ์แต่ต�่ากว่า

เกณฑ์ไม่เกิน	๒.๕	%

 การหาประสิทธิภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมี

คุณภาพเพียงพอ	ท�าให้ข้อมูลที่จัดเก็บได้มีความถูกต้อง	เที่ยงตรง	สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง	และสอดคล้อง 

กับวัตถุประสงค์ของการศึกษา	ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมีความแตกต่างกันไป

ตามลักษณะของเครื่องมือแต่ละชนิด	โดยมีแนวทางการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัด	ดังนี้	(พรรณี		

ลีกิจวัฒนะ,	๒๕๕๒)
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 ๑.	 ความเที่ยงตรง	(validity)	คือ	คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดค่า	หรือลักษณะของสิ่งที่ต้องการ

วดัได้ถกูต้องตรงตามวตัถปุระสงค์และสถานการณ์ทีก่�าหนดไว้	ความเทีย่งตรงของเครือ่งมอืวดัมหีลายชนดิ	เช่น	ความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา	ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง	ความเที่ยงตรงตามสภาพ	และความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์

	 	 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	(content	validity)	หมายถึง	คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ 

ถูกต้อง	ตรงและครอบคลุมเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการวัดตามที่ก�าหนดไว้	เช่น	เนื้อหาวิชาต่าง	ๆ

	 	 ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง	(construct	validity)	หมายถึง	คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้ 

ถูกต้อง	ตรงตามลักษณะโครงสร้างที่ก�าหนดไว้	เช่น	เจตคติ	บุคลิกภาพ	ความมีเหตุผล	ความคล่องทางภาษา	กรณีที่

เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน	ความเทีย่งตรงตามโครงสร้าง	หมายถงึ	วดัได้ถกูต้องตรงตามเนือ้หาและ

พฤติกรรมที่ก�าหนดไว้ในตารางวิเคราะห์หลักสูตร

	 	 การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา	และความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง	มักใช้วิธีการตรวจสอบ 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ	ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิ่งที่จะวัด	โดยมีจ�านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

หลายคน	อาจมปีระมาณ	๓	–	๕	คน	ผลการตรวจสอบจากผูท้รงคณุวฒุ	ิอาจน�ามาพจิารณาแก้ไขปรบัปรงุตามค�าแนะน�า

โดยไม่คิดค�านวณเป็นตัวเลข	หรืออาจน�าค�าตอบของผู้ทรงคุณวุฒิมาคิดค�านวณเป็นตัวเลขอาจใช้วิธีการหาค่าดัชนี 

ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	–	Objective	Congruence	:	IOC)	ของข้อค�าถามแต่ละข้อ	โดยใช้สูตรค�านวณ	

	 	 การให้คะแนนข้อค�าถามแต่ละข้อของผู้ทรงคุณวุฒิ	มีค่าที่เป็นไปได้	๓	ค่า	คือ

	 	 +	๑		เมื่อแน่ใจว่าข้อค�าถามนั้นสามารถใช้วัดตัวแปรที่ศึกษาได้

	 	 			๐		เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค�าถามนั้นสามารถใช้วัดตัวแปรที่ศึกษาได้หรือไม่

	 		 -		๑		เมื่อแน่ใจว่าข้อค�าถามนั้นไม่สามารถใช้วัดตัวแปรที่ศึกษาได้

	 ค่า	IOC	จึงมีค่าทศนิยมไม่เกิน	๑.๐๐	ทั้งทางบวก	(+)	และทางลบ	(-)	ถ้าค่า	IOC	มีค่าสูง	คือใกล้	๑.๐๐	

หมายความว่ามีความเที่ยงตรงสูง	ข้อค�าถามที่จะเลือกไว้ใช้ควรมีค่า	IOC	ตั้งแต่	.๕๐	ขึ้นไป	ถ้าข้อใดไม่ถึงเกณฑ์	.๕๐ 

แต่มีความจ�าเป็นต้องใช้ข้อค�าถามนั้นเพื่อให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด	ก็อาจปรับปรุงข้อค�าถามนั้นให้เหมาะสม 

ยิ่งขึ้น
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ประเภทของเครื่องมือวัด 
คภาท่ีจําเปนตองตรวจอ 

ความเท่ียงตรง ความเช่ือม่ัน ความยากงาย อํานาจจําแนก 
๑. แบบสอบถาม   - - 

๒. แบบสังเกต   - - 

. แบบสัมาษณ   - - 

๔. แบบวัดเจตคติ   -  

๕. แบบทดสอบ     

 

๑. ความเท่ียงตรง (validity) คือ คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถวัดคา หรือลักษณะของสิ่งท่ี
ตองการวัดดถกตองตรงตามวัตถุระสงคและสถานการณท่ีกาหนดว ความเท่ียงตรงของเครื่องมือวัดมี
หลายนิด เน ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ความเท่ียงตรงตามครงสราง ความเท่ียงตรงตามสา และ
ความเท่ียงตรงเิงยากรณ 

 ความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถ
วัดดถกตอง ตรงและครอบคลุมเนื้อหาของสิ่งท่ีตองการวัดตามท่ีกาหนดว เน เนื้อหาวิาตาง  

 ความเท่ียงตรงตามครงสราง (contct validity) หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือท่ี
สามารถวัดดถกตอง ตรงตามลักษณะท่ีกาหนดวเนครงสราง เน เจตคติ บุคลิกา ความมีเหตุล 
ความคลองทางาษา กรณีท่ีเนแบบทดสอบวัดลสัมทิทางการเรียน ความเท่ียงตรงตามครงสราง 
หมายถึง วัดดถกตองตรงตามเนื้อหาและติกรรมท่ีกาหนดวนตารางวิเคราะหหลักสตร 

 การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา และความเท่ียงตรงตามครงสราง มักวิีการ
ตรวจสอบดยทรงคุณวุิหรือเี่ยวา ่ึงเนท่ีมีความรความเี่ยวาเก่ียวกับสิ่งท่ีจะวัด ดยมี
จานวนทรงคุณวุิหลายคน อาจมีระมาณ   ๕ คน ลการตรวจสอบจากทรงคุณวุิ อาจนามา
ิจารณาแกขรับรุงตามคาแนะนาดยมคิดคานวณเนตัวเลข หรืออาจนาคาตอบของทรงคุณวุิมา
คิดคานวณเนตัวเลขอาจวิีการหาคาดันีความสอดคลอง (nde o te  ective onence  
) ของขอคาถามแตละขอ ดยสตรคานวณ  

 การหคะแนนขอคาถามแตละขอของทรงคุณวุิ มีคาท่ีเนด  คา คือ 
  ๑  เม่ือแนจวาขอคาถามนั้นสามารถวัดตัวแรท่ีึกษาด 
     เม่ือมแนจวาขอคาถามนั้นสามารถวัดตัวแรท่ีึกษาดหรือม 
  - ๑  เม่ือแนจวาขอคาถามนั้นมสามารถวัดตัวแรท่ีึกษาด 
 คา  จึงมีคาทนิยมมเกิน ๑. ท้ังทางบวก () และทางลบ (-) ถาคา  มีคาสง 

คือกล ๑. หมายความวามีความเท่ียงตรงสง ขอคาถามท่ีจะเลือกวควรมีคา  ต้ังแต .๕ ข้ึน 
ถา ขอดมถึงเกณ .๕ แตมีความจาเนตองขอคาถามนั้นเ่ือหครอบคลุมสิ่งท่ีตองการวัด กอาจ
รับรุงขอคาถามนั้นหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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 ๒.	 ความเชือ่มัน่	(reliability)	หมายถงึ	คณุสมบตัขิองเครือ่งมอืทีส่ามารถวดัได้คงทีส่ม�า่เสมอความเชือ่มัน่	

ของเครื่องมือวัดอาจจ�าแนกเป็น	๓	ลักษณะ	คือ	ความเชื่อมั่นแบบคงที่	ความเชื่อมั่นแบบความเท่าเทียมกัน	และ 

ความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายใน

	 	 ๒.๑	 ความเชื่อมั่นแบบสอดคล้องภายใน	(internal	consistency)	คือ	คุณสมบัติของเครื่องมือที่มี

ความสม�า่เสมอ	สอดคล้องกนัภายในเครือ่งมอืชดุเดยีวกนั	ตรวจสอบได้โดยการน�าเครือ่งมอืไปใช้วดัเพยีงครัง้เดยีวกบั

กลุ่มเดียว	และมีวิธีการหาความเชื่อมั่นหลายวิธี	ได้แก่	วิธีแบ่งครึ่ง	วิธีของ	Kuder-Richardson	วิธีของ	Cronbach		

และวิธีของ	Kendall

	 	 ๒.๒	 ความเชื่อมั่นแบบคงที่	(stability)	คือ	คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้คงที่	ไม่ว่าจะวัดกี่

ครั้ง	(ในกรณีที่สิ่งที่วัดคงที่)	ตรวจสอบได้โดยวิธีวัดซ�้า	โดยน�าเครื่องมือไปใช้วัดกับกลุ่มเดียวกันสองครั้งในเวลาที่ห่าง

กนัพอสมควร	แล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวดัทัง้สองครัง้มาหาความสมัพนัธ์กนั	โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบ	

Pearson	ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าสูง	หมายความว่ามีความเชื่อมั่นสูง

	 	 ๒.๓	 ความเชื่อมั่นแบบเท่าเทียมกัน	(equivalence)	คือ	คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดได้เท่า

เทยีมกนัระหว่างเครือ่งมอืหลายชดุ	ตรวจสอบได้โดยวธิกีารใช้แบบทดสอบคูข่นาน	ซึง่ต้องมเีครือ่งมอืสองชดุทีใ่ช้วดัสิง่

เดยีวกนัและมลีกัษณะเช่นเดยีวกนั	น�าเครือ่งมอืสองชดุนีไ้ปใช้วดักบักลุม่เดยีวกนัในเวลาพร้อม	ๆ 	กนั	แล้วน�าข้อมลูที่

ได้จากการวัดทั้งสองชุดมาหาความสัมพันธ์กัน	โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ	Pearson	ถ้าค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์มีค่าสูง	หมายความว่ามีความเชื่อมั่นสูง

	 ความเชื่อมั่นแบบคงที่	และความเชื่อมั่นแบบความเท่าเทียมกันเป็นการหาความเชื่อมั่นที่ต้องมีการวัดสอง

ครัง้กบักลุม่เดยีวกนั	ซึง่อาจไม่สะดวกในการด�าเนนิงาน	จงึไม่ค่อยนยิมใช้เท่ากบัการหาค่าความเชือ่มัน่แบบสอดคล้อง

ภายใน	ซึ่งใช้การวัดเพียงครั้งเดียว

 ๓.	 ความยากง่าย	(difficulty)	คือ	ค่าร้อยละหรือสัดส่วนที่แสดงว่าข้อสอบนั้นมีผู้ท�าถูกมากหรือน้อย 

ถ้ามีผู้ท�าถูกมากก็เป็นข้อสอบง่าย	ถ้ามีผู้ท�าถูกน้อยก็เป็นข้อสอบยาก	การหาค่าความยากง่ายเป็นวิธีการตรวจสอบ

คุณภาพของแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย	(cognitive	domain)	และเป็นแบบทดสอบในระบบอิงกลุ่ม	

(norm	referenced	test)		มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์รายข้อ	(item	analysis)	ค่าความยากง่ายของข้อสอบโดย

ทั่วไปคิดค�านวณเป็นค่าสัดส่วน	(proportion	:	p)	ของจ�านวนผู้ตอบถูกจากจ�านวนผู้ตอบทั้งหมดในข้อนั้น	ซึ่งเป็น

ตัวเลขทศนิยมที่มีค่าไม่เกิน	๑.๐๐	ถ้าค่า	p	สูงใกล้	๑.๐๐	แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่ายเกินไป	ถ้าค่า	p	ต�่าใกล้	๐.๐๐	

แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นยากเกินไป	ไม่ควรน�ามาใช้	ข้อสอบที่จะคัดเลือกมาใช้ในระบบอิงกลุ่มควรเป็นข้อสอบที่มี 

ความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง	คือ	มีค่า	p	ตั้งแต	่.๔๐	-	.๖๐	แต่ในทางปฏิบัติมักก�าหนดเกณฑ์ความยากง่าย 

ของข้อสอบที่จะเลือกมาใช้ในช่วงกว้างขึ้น	คือ	ครอบคลุมตั้งแต่ระดับยาก	ปานกลาง	และง่าย	คือมีค่า	p	 

ตั้งแต่	.๒๐	-	.๘๐	

	 ส่วนแบบทดสอบในระบบอิงเกณฑ์	(criterion	referenced	test)	ไม่เน้นการตรวจสอบคุณภาพด้าน 

ความยากง่าย	เนือ่งจากเป็นข้อสอบทีมุ่ง่วดัการบรรลวุตัถปุระสงค์ของผูเ้รยีน	ข้อสอบทีม่ผีูถ้กูมากหรอืถกูหมด	จงึไม่ใช่ 

ข้อเสียของข้อสอบในระบบอิงเกณฑ์	วิธีการหาค่าความยากง่ายที่นิยมใช้มี	๒	วิธี	คือ	เทคนิค	๒๗	%	และเทคนิค	 

๕๐	%	ขึ้นอยู่กับความมากน้อยของจ�านวนผู้เข้าสอบ
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 ๔.	 อ�านาจจ�าแนก	(discrimination	:	r)	คือ	คุณสมบัติของเครื่องมือวัดที่สามารถจ�าแนกบุคคลออกเป็น

สองกลุ่มที่ต่างกัน	เช่น	กลุ่มเก่ง	–	กลุ่มอ่อน	ในเรื่องที่เป็นความรู้	ความสามารถ	หรือแบ่งเป็น	กลุ่มบวก	–	กลุ่มลบ		

กลุ่มสูง	–	กลุ่มต�่า	ในเรื่องที่เป็นความรู้สึก	เช่น	เจตคติ	การหาอ�านาจจ�าแนกใช้การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ

วัดประเภทแบบทดสอบ	และแบบวัดเจตคติ	มีลักษณะเป็นการวิเคราะห์รายข้อ	ข้อสอบที่จะเลือกมาใช้ควรเป็นข้อ

ที่มีอ�านาจจ�าแนกอยู่ในระดับสูง	คือ	มีค่า	r	ตั้งแต่	.๓๐	ขึ้นไป	แต่ในทางปฏิบัติมักก�าหนดเกณฑ์อ�านาจจ�าแนกของ

ข้อสอบที่จะเลือกมาไว้ใช้ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงระดับสูง	และสูงมาก	คือ	มีค่า	r	ตั้งแต่	.๒๐	ขึ้นไป

	 วิธีการหาค่าอ�านาจจ�าแนกของแบบทดสอบที่นิยมใช้มี	๒	วิธี	คือ	เทคนิค	๒๗	%	และเทคนิค	๕๐	% 

ส่วนวิธีการหาอ�านาจจ�าแนกของแบบวัดเจตคติที่นิยมใช้	คือ	เทคนิค	๒๕	%

	 การหาค่าอ�านาจจ�าแนกโดยใช้เทคนิค	๒๗	%	ใช้กับข้อสอบที่มีการให้คะแนนแบบ	๐,	๑	คือ	ผิดให้	๐ 

ถกูให้	๑	และมผีูเ้ข้าสอบอย่างน้อย	๑๐๐	คน	สามารถหาค่าอ�านาจจ�าแนก	(r)	โดยการเปิดจากตารางวเิคราะห์ข้อสอบ

ของ	Chung	–	The	Fan			

	 การหาค่าอ�านาจจ�าแนกโดยใช้เทคนิค	๕๐	%	ใช้กับข้อสอบที่มีการให้คะแนนแบบ	๐,	๑	คือ	ผิดให้	๐ 

ถูกให้	๑	และมีผู้เข้าสอบจ�านวนน้อย	เช่น	ประมาณ	๒๐	–	๓๐	คน	หลักการคิดค�านวณหาค่าอ�านาจจ�าแนก	คือ 

การหาค่าสัดส่วนของผลต่างระหว่างจ�านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มสูงกับกลุ่มต�่าของแต่ละข้อ	เป็นการน�าจ�านวนผู้ตอบถูก

ในกลุ่มสูงตั้งลบด้วยจ�านวนผู้ตอบถูกในกลุ่มต�่า	แล้วน�าผลต่างที่ได้รับมาหารด้วยจ�านวนผู้ตอบ	๑	กลุ่ม

	 การหาอ�านาจจ�าแนกโดยใช้เทคนิค	๒๕	%	ใช้กับข้อค�าถามแบบวัดเจตคติแบบของ	Likert	ซึ่งมีลักษณะ

เป็นมาตรประมาณค่า	๕	ระดับ	ที่ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งทางบวกและทางลบ	และควรมีผู้ตอบอย่างน้อย	๓๐	

คน	เทคนิค	๒๕	%	เป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	โดยน�าข้อมูลมาใช้บางส่วน	คือ	ใช้เฉพาะข้อมูล

กลุ่มสูง	๒๕	%	และกลุ่มต�่า	๒๕	%	ส่วนข้อมูลกลุ่มกลาง	ๆ 	๕๐	%	ไม่ได้น�ามาใช้	การหาอ�านาจจ�าแนกของข้อค�าถาม

แต่ละข้อโดยใช้เทคนิค	๒๕	%	นี้	เป็นการทดสอบค่าที	(t-test)	โดยใช้สูตร	ใช้เกณฑ์การตัดสิน	t	อย่างคร่าว	ๆ	คือ	

ข้อค�าถามที่มีค่า	t	ตั้งแต่	๑.๗๕	ขึ้นไปถือว่าเป็นข้อที่มีอ�านาจจ�าแนกดี	น�าไปใช้ได้	กรณีที่ต้องการใช้เกณฑ์การตัดสิน

ค่า	t	อย่างละเอียดสามารถหาได้จากตารางค่าวิกฤต	t	ตาม	df	ที่ค�านวณได้	และที่ระดับความมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ต้องการ	โดยทั่วไปใช้ที่ระดับ	.๐๕

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ๑.		 การตรวจสอบคุณภาพของมาตราส่วนประมาณค่า

	 	 คุณภาพที่ส�าคัญของมาตราส่วนประมาณค่าที่ต้องท�าการตรวจสอบ	ได้แก่	ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	

ความเชื่อมั่น	และอ�านาจจ�าแนก	ดังนี้	(วาโร		เพ็งสวัสดิ์,	๒๕๕๑)

	 	 ๑.๑		 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของมาตรประมาณค่าจะน�า

เครื่องมือที่สร้างขึ้นพร้อมกับนิยามของตัวแปรที่มุ่งวัดไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตัดสินเป็นรายข้อ	ซึ่งอาจใช้วิธีการ

เดียวกันกับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบอิงเกณฑ์	โดยใช้นิยามศัพท์และค�าอธิบายสิ่งที่

จะวัดแทนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม	หาค่าความเที่ยงตรง	IOC

	 	 ๑.๒			อ�านาจจ�าแนกรายข้อของมาตราส่วนประมาณค่า	อ�านาจจ�าแนกรายข้อ	หมายถงึ	ประสทิธภิาพ

ของข้อ	(item)	ในการจ�าแนกผูต้อบออกเป็นผูท้ีม่คีณุลกัษณะตามเครือ่งมอืวดัได้สงูกบัผูท้ีม่คีณุลกัษณะตามเครือ่งมอื
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นั้นวัดได้ต�่า	สถิติที่ใช้ในการหาอ�านาจจ�าแนกรายข้อ	ได้แก่	การทดสอบค่าที	(t-test)	และสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน

รายข้อกับคะแนนรวม	(item	total	correretion)	โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	ถ้าข้อความใดมีค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์กบัคะแนนรวมสงู	กล่าวคอื	สมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.๐๕	หรอื	.๐๑	แสดง

ว่าข้อความนั้นมีอ�านาจจ�าแนก	ส่วนข้อความใดที่ไม่มีอ�านาจจ�าแนกควรปรับปรุงใหม่หรือตัดทิ้งไป

	 	 ๑.๓		 ความเชือ่มัน่ของมาตราส่วนประมาณค่า	ตรวจสอบคณุภาพโดยหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา	(coef-

ficient	alpha)	ของ	Cronbach	หรือหาค่าสัมประสิทธิ์แห่งความสอดคล้องของ	Kendall	

 ๒.		 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสังเกต

	 	 คุณภาพที่ส�าคัญของแบบสังเกตที่จะต้องท�าการตรวจสอบ	ได้แก่	ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	(content	

validity)	และความเชื่อมั่น	(reliability)	 	

	 	 ๒.๑	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกต	จะต้องมีความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาเป็นส�าคัญ	กล่าวคือ	ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและได้ข้อมูลอย่าง 

ครบถ้วน	ซึ่งการตรวจสอบความเที่ยงตรงของการสังเกตจะต้องพิจารณา	๓	ประการ	(บุญธรรม	กิจปรีดาบริสุทธิ์,	

๒๕๓๗,	หน้า	๕๘-๕๙)	ดังนี้

	 	 	 ๑)	 ความสอดคล้อง	ชดัเจน	และครบถ้วน	โดยข้อมลูและลกัษณะของข้อมลูทีก่�าหนดไว้ในแบบ

สังเกตจะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการศึกษา	ซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ

	 	 	 ๒)	 วิธีที่ใช้สังเกต	จะต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ไปสังเกตนั้นควรใช้วิธีการสังเกตอย่างไรจึงจะได้

ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง	ซึ่งข้อมูลบางอย่างต้องใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว	จึงจะได้ข้อมูล

ที่ตรงกับความเป็นจริงข้อมูลบางอย่างสังเกตโดยให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัวก็ได้ความจริง

	 	 	 ๓)	 ผู้สังเกต	จะต้องพิจารณาว่าผู้สังเกตมีความรู้	ความสามารถและความเที่ยงตรงหรือไม่	

เพราะผลการสังเกตจะขึ้นอยู่กับความรู้	ความสามารถและความช�านาญของผู้สังเกตเป็นส่วนใหญ่

	 	 ๒.๒	 ความเชื่อมั่น	ความเชื่อมั่นของการสังเกตเป็นความสอดคล้องของการสังเกต	ซึ่งอาจสังเกต 

คนเดียวในเวลาต่างกัน	หรือสังเกตพร้อม	ๆ	กันหลายคนในเวลาเดียวกันก็ได้	มีวิธีการดังนี้

	 	 	 ๑)	 วิธีให้ผู้สังเกตคนเดียวในเวลาต่างกัน	สังเกตสิ่งเดียวกัน	๒	ครั้ง	ในช่วงเวลาที่ต่างกัน	แล้ว

น�าผลทีไ่ด้จากการสงัเกตไปหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูครัง้แรกกบัครัง้หลงั	โดยใช้สถติใินการค�านวณ	

คอื	สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั	ถ้าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ทีไ่ด้มค่ีาสงูแสดงว่าการสงัเกตนัน้มคีวามเชือ่มัน่สงู

	 	 	 ๒)		 วธิกีารใช้ผูส้งัเกตหลายคนสงัเกตพฤตกิรรมเดยีวกนัในกลุม่เดยีวกนั	ใช้ผูส้งัเกตตัง้แต่	๒	คน

ขึ้นไป	แล้วน�าผลไปหาความสัมพันธ์สอดคล้อง	โดยใช้สูตรของ	Scott	หรือหาค่าสัมประสิทธิ์แห่งความสอดคล้องโดย

ใช้สูตรของ	Kendall	ก็ได้

 ๓.	 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์

	 	 คณุภาพทีส่�าคญัของแบบสมัภาษณ์ทีจ่ะต้องท�าการตรวจสอบ	ได้แก่	ความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา	(content	

validity)	และความเชื่อมั่น	(reliability)	

	 	 ๓.๑	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์จะต้องมีความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาเป็นส�าคัญ	กล่าวคือ	ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาครอบคลุม 

ครบถ้วนตามเนื้อหาที่ต้องการศึกษา	ซึ่งต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ
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	 	 ๓.๒	 ความเชื่อมั่น	หมายถึง	ความสามารถของเครื่องมือ	ที่แสดงว่าใช้วัดซ�้าหลาย	ๆ	ครั้งแล้วยังคง

ให้ผลเหมือนเดิม	วิธีการตรวจสอบความเชื่อมั่นมีหลายวิธ	ีเช่น	การสัมภาษณ์ซ�้า	โดยผู้สังเกตคนเดียวไปสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่าง	๒	ครั้ง	แล้วน�าผลการวัดทั้ง	๒	ครั้งมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	การสัมภาษณ์โดยคน

หลายคนสมัภาษณ์ข้อมลูเดยีวกนั	แล้วน�ามาหาค่าสมัประสทิธิค์วามสอดคล้องกนัระหว่างข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์ 

ซึ่งสามารถค�านวณได้	๒	วิธี	คือ	๑)	การหาสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องโดยใช้สูตร	Kendall	และ	๒)	วิธีวิเคราะห์

ความแปรปรวนตามวิธีของฮอยท์	(Hoyt’s	Analysis	of	Variance)		

 ๔.	 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ

	 	 คุณภาพที่ส�าคัญของการสังเกตที่จะต้องท�าการตรวจสอบ	ได้แก่	ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	(content	

validity)	และความเชือ่มัน่	(reliability)	ความยาก	(difficulty)	และอ�านาจจ�าแนก	(discrimination)	ซึง่ม	ี๒	แนวคดิ	

คือ	แบบทดสอบอิงกลุ่ม	และแบบทดสอบอิงเกณฑ์

	 	 ๔.๑	 การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบอิงกลุ่ม

	 	 	 ๑)	 ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงกลุ่ม	ความเที่ยงตรง	(validity)	หมายถึง	ประสิทธิภาพ

ของแบบทดสอบที่สามารถวัดลักษณะที่ต้องการวัดได้	ซึ่งควรพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	และความเที่ยงตรง

เชิงโครงสร้าง

	 	 	 	 (๑)	 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหานี้	จะหาความ

สอดคล้องของข้อสอบที่ออกว่ามีความสอดคล้องกับหลักสูตรที่ก�าหนด	หรือครอบคลุมเนื้อหาที่ก�าหนดไว้หรือไม่ 

การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาไม่สามารถหาได้โดยการแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงตรงได้	จึงใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนื้อหาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก่อนที่จะสร้างแบบทดสอบ	แล้วพิจารณาตรวจสอบว่าแบบทดสอบ 

ที่สร้างขึ้นมีข้อค�าถามที่ได้สัดส่วนพอที่จะเป็นตัวแทนของมวลความรู้หรือไม่	โดยสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร

	 	 	 	 (๒)		 ความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง	หมายถงึ	คณุภาพของแบบทดสอบทีว่ดัโครงสร้าง	หรอื

คุณลักษณะตามทฤษฎี	เช่น	เชาวน์ปัญญา	ความคล่องทางภาษา	ความมีเหตุผล	เป็นต้น	การสร้างเครื่องมือวัดสิ่งดัง

กล่าวจ�าเป็นที่จะต้องท�าความเข้าใจโครงสร้าง	หรือคุณลักษณะนั้น	ๆ	ให้ดีเสียก่อน	

			 	 	 ๒)			 ความยากของข้อสอบอิงกลุ่ม	(difficulty	:	p)	หมายถึง	สัดส่วนของจ�านวนผู้ที่ท�าข้อสอบ

ข้อนั้นถูกกับจ�านวนคนเข้าสอบทั้งหมด	ซึ่งค่าความยากมีตั้งแต่	๐.๐๐	ถึง	๑.๐๐	ถ้าค่าความยากของตัวถูกมีค่าสูง	

แสดงว่าขอ้สอบงา่ย	หรือมีคนท�าถกูมาก		ถ้าค่าความยากของตวัถกูมีค่าต�่า	แสดงว่าข้อสอบยาก	หรือมีคนท�าถกูน้อย	

ค่าความยากที่ดีส�าหรับตัวถูกมีค่าอยู่ระหว่าง	๐.๒๐	ถึง	๐.๘๐	ส่วนตัวลวงมีค่าอยู่ระหว่าง	๐.๐๕	ถึง	๐.๕๐

	 	 	 ๓)			 อ�านาจจ�าแนกของข้อสอบองิกลุม่	(discrimination	:	r)	หมายถงึ	ประสทิธภิาพของข้อสอบ

ในการจ�าแนกผู้เข้าสอบออกเป็นกลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อน	หรือกลุ่มสูงกับกลุ่มต�่า	ซึ่งค่าอ�านาจจ�าแนกมีตั้งแต่	-	๑.๐๐	ถึง	

๑.๐๐		ถ้าค่าอ�านาจจ�าแนกสูง	แสดงว่าข้อสอบมีอ�านาจจ�าแนกสูง	ถ้าค่าอ�านาจจ�าแนกต�่า	หรือเป็นศูนย์	แสดงว่า

ข้อสอบมีอ�านาจจ�าแนกต�่า	หรือไม่มีอ�านาจจ�าแนก		ค่าอ�านาจจ�าแนกที่ดีของตัวถูก	มีค่าอยู่ระหว่าง	๐.๒๐	ถึง	๑.๐๐	

ส่วนตัวลวงมีค่าอยู่ระหว่าง	๐.๐๕	ถึง	๐.๕๐	วิธีการวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อ	ใช้เทคนิค	๒๗	%	หรืออาจใช้เทคนิค 

๒๕	%	ถึง	๕๐	%	ก็ได้	โดยยึดหลักว่าถ้าจ�านวนคนสอบมีน้อยให้ใช้เปอร์เซนต์สูง	แต่ถ้ามีคนเข้าสอบมาก	ๆ	ให้ใช้

เปอร์เซนต์ต�่า	โดยไม่ต�่ากว่า	๒๕	%			
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	 	 	 ๔)			 ความเชื่อมั่น	หมายถึง	ความคงที่แน่นอนของคะแนนที่ข้อสอบวัดออกมาได้ตามความ 

มุ่งหมาย	ในทางสถิติความเชื่อมั่นจะเป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนข้อสอบชุดนั้นกับคะแนนข้อสอบ

ชดุนัน้กบัคะแนนของข้อสอบอกีชดุหนึง่ทีคู่ข่นานกนั	โดยทดสอบกบักลุม่บคุคลเดยีวกนั	กรณแีบบทดสอบนัน้จะต้อง

วัดคุณลักษณะร่วมกัน	หรือวัดองค์ประกอบเดียวกัน	ผู้ท�าถูกให้	๑	คะแนน	ผู้ท�าผิดให้	๐	คะแนน	ในรายข้อหนึ่ง	ๆ 	ใช้

สูตรในการหาค่าความเชื่อมั่นของ	Kuder	–	Richardson	สูตร	KR-๒๐		หรือสูตร	KR-๒๑

	 	 ๔.๒	 การตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบอิงเกณฑ์

						 	 	 ๑)	 ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบอิงเกณฑ์	การพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ

ตามแนวคิดอิงเกณฑ์จะต้องพิจารณา	๒	ลักษณะ	คือ	ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง

	 	 	 	 (๑)		 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา	เป็นการตรวจสอบแบบทดสอบรายข้อว่าสามารถเป็น

ตวัแทนของพฤตกิรรม	หรอืขอบเขตทีจ่ะวดัได้ดเีพยีงใด	โดยให้ผูเ้ชีย่วชาญทางด้านเนือ้หาไม่น้อยกว่า	๓	คน	พจิารณา

ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกบัจดุประสงค์เชงิพฤตกิรรมทีก่�าหนด	แล้วหาค่าดชันคีวามสอดคล้องระหว่าง

จดุประสงค์กบัเนือ้หา	หรอืความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์	(index	of	item	objective	congruence	

:	IOC)	

	 	 	 	 (๒)		 ความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้าง	เป็นคณุลกัษณะภายในตวัผูส้อบทีแ่สดงถงึการมคีวาม

สามารถได้ครบถ้วนในจดุประสงค์ทีว่ดัโดยข้อสอบนัน้	การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้างโดยน�าข้อสอบไปสอบกบั

กลุ่มตวัอยา่ง	ซึง่กลุม่ตวัอย่างทีม่คีวามรอบรู้จะตอบขอ้สอบข้อนัน้ถกู	ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีไ่มร่อบรู้	จะตอบข้อสอบข้อ

นั้นผิด	วิธีหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างมีหลายวิธี	เช่น	วิธีของคาร์เวอร์		

	 	 	 ๒)		 ความยากของข้อสอบอิงเกณฑ์	การประเมินตามแนวคิดอิงเกณฑ์	เป็นการทดสอบเพื่อ

เปรยีบเทยีบความสามารถของผูเ้รยีนกบัเกณฑ์ทีเ่ป็นมาตรฐานว่าอยูใ่นระดบัถงึมาตรฐานทีย่อมรบัหรอืไม่	การตรวจ

สอบคณุภาพของแบบทดสอบตามแนวคดินี	้มวีธิกีารหาค่าความยากของข้อสอบเช่นเดยีวกบัแนวคดิองิกลุม่	เพยีงแต่

ไม่ถือว่าข้อสอบที่ยากหรือง่ายเป็นข้อสอบที่ไม่ดี	แต่จะเน้นการวัดตรงจุดประสงค์เป็นส�าคัญ	ดังนั้น	ข้อสอบที่วัดตรง

จุดประสงค์	ถึงแม้ว่าจะเป็นข้อสอบที่ง่ายหรือยากก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ดี

	 	 	 ๓)		 อ�านาจจ�าแนกของข้อสอบอิงเกณฑ์	หมายถึง	ประสิทธิภาพในการจ�าแนกระดับความ

สามารถของผูเ้รยีนทีเ่รยีนแล้ว	(กลุม่รอบรู)้	กบัผูเ้รยีนทีย่งัไม่เรยีน	(กลุม่ไม่รอบรู)้	การวเิคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อแบบ

องิเกณฑ์จะมุง่เน้นหาค่าอ�านาจจ�าแนกของข้อสอบ	โดยถอืว่าข้อสอบองิเกณฑ์ทีด่คีวรมค่ีาอ�านาจจ�าแนกดี	การหาค่า

อ�านาจจ�าแนกข้อสอบรายข้อแบบองิเกณฑ์มหีลายวธิี	เช่น	วธิขีองครสิปีนและเฟลด์ลเูซน	(Kryspin	and	Feldluson)	

และวิธีของเบรนแนน	(Brennan)

	 	 	 ๔)		 ความเชื่อมั่นของข้อสอบอิงเกณฑ์	มีหลายวิธี	เช่น	วิธีของโลเวทท์	(Lovett)	เป็นการน�า

แบบทดสอบอิงเกณฑ์ฉบับเดียวไปทดสอบกับนักเรียน	๑	กลุ่มเพียงครั้งเดียว	แล้วน�าผลมาวิเคราะห์ตามสูตร		
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ตอนที่ ๔
ปฏิบัติกำรนิเทศ

ติดตำม

วัตถุประสงค์	
	 	 ๑.	 วางแผนและเลือกใช้กระบวนการ	กิจกรรม	เทคนิค	และ
วิธีการนิเทศได้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการน�านวัตกรรมไปใช้
พัฒนางาน
	 	 ๒.	 ปฏิบัติการนิเทศและใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
ตามแผน

	 	 ๓.	 ประเมินและน�าผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศได้

ความคิดรวบยอด
	 	 การนเิทศ	ตดิตาม	ผูน้เิทศต้องมข้ีอมลูสารสนเทศเกีย่วกบังาน
ที่นิเทศอย่างสมบูรณ์	ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน	รวมทั้งข้อมูลคุณภาพ
รายโรงเรียนและผู้รับการนิเทศรายบุคคล	เพื่อน�ามาวางแผนเลือกใช้	
กระบวนการ	กจิกรรม	เทคนคิ	และวธิกีารนเิทศให้เหมาะสม	สอดคล้อง
กับเป้าหมาย	และการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ	ใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตรงตามสภาพจริง	น�าผลการนิเทศมาใช้ปรับปรุงงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหา
๑.		 แนวคิดหลักการ	เทคนิควิธีการนิเทศ	
๒.	 การเลือกใช้กระบวนการนิเทศ	และกิจกรรมการนิเทศ
๓.	 การวางแผนการนิเทศ
๔.	 การปฏิบัติการนิเทศ

๕.	 การประเมินและน�าผลการประเมินไปปรับปรุงการนิเทศ 

สมรรถนะส�าคัญ
๑.	 ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงาน
๒.	 ความสามารถในการปฏิบัติงาน
๓.	 ความสามารถในการให้บริการ
๔.	 ความสามารถในการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานเป็นทีม
๕.	 ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน
๖.	 ความสามารถในการวิเคราะห์
๗.	 ความสามารถในการสังเคราะห์
๘.	 ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการนิเทศการศึกษา
๙.	 ความสามารถในการจูงใจ
๑๐.	ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพบุคคล

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
๑.	 ศึกษาตัวอย่าง	(Example)	
	 ให้ท่านศึกษากรณีศึกษาการปฏิบัติการนิเทศ	ติดตามแล้วสรุป 
ความรู้	และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงาน
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กรณีศึกษา
ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม

	 นางนารี	รักนิเทศ	ได้น�าชุดการเรียนรู้ที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนดแล้วไปใช้เป็นสื่อ

และเครื่องมือการนิเทศครูผู้นิเทศภายใน	มีการจัดกิจกรรมนิเทศครูผู้นิเทศภายในเพื่อเสริมการใช้ชุดการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ	โดยใช้กระบวนการนิเทศของสงัด	อุทรานันท์	ดังนี้						

 ขั้นที่	๑	วางแผนการนิเทศ	(Planning-P)

 m	ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย		โดยคัดเลือกครูที่มีประสบการณ์	มีผลงาน	และได้รับการยอมรับจากครูใน

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	๑๒	โรง	ที่อยู่ในความรับผิดชอบ	โรงเรียนละ	๑-๓	คน	จากครูผู้สอนในกลุ่มสาระ 

การเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนสนใจและต้องการพฒันาคณุภาพเพือ่ให้ท�าหน้าทีค่รผููน้เิทศภายใน	ได้ครทูีโ่รงเรยีนส่งมา	จ�านวน 

๕๐	คน

 m	ก�าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมการนิเทศ

  m	เตรียมสื่อ/เครื่องมือการนิเทศ	ได้แก่	ชุดการเรียนรู้	แบบบันทึกการนิเทศ	แบบสรุปการนิเทศ

 ขั้นที่	๒	การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ	(Informing-I)

	 	 ๒.๑	 จัดประชุมครั้งที่	๑	ชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้แก่ครูผู้นิเทศภายในทุกคน	ใช้เวลา	๑	วัน	โดย 

ด�าเนินการ	ดังนี้

	 	 	 ๒.๑.๑	 ทดสอบก่อนการใช้ชดุการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบทดสอบความรู	้ความเข้าใจ	ฉบบัที	่๑	จ�านวน	

๒๘	ข้อ			

	 	 	 ๒.๑.๒		ชี้แจงรายละเอียดชุดการเรียนรู้	ขั้นตอนการศึกษาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

		 	 	 ๒.๑.๓		วางแผนการศึกษาชุดการเรียนรู้และมอบหมายให้ครูผู้นิเทศภายในศึกษาด้วยตนเอง

	 	 	 ๒.๑.๔		จัดท�าข้อตกลงการด�าเนินงานและระยะเวลาการรายงานผล		

	 	 ๒.๒	 ครูผู ้นิเทศภายในด�าเนินการศึกษาชุดการเรียนรู ้ด้วยตนเองตามแผนที่ก�าหนดและติดต่อสื่อสาร

เรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างครูผู ้นิเทศภายในและหรือศึกษานิเทศก์	ตาม 

ความต้องการจ�าเป็น	แล้วส่งแบบบนัทกึผลการศกึษาให้ศกึษานเิทศก์ตรวจให้คะแนนรวบรวมผลการศกึษาไปวเิคราะห์	

	 	 ๒.๓	 จัดประชุมครั้งที่	๒	แลกปลี่ยนเรียนรู้และเสริมความรู้ครูผู้นิเทศภายในทุกคน	ใช้เวลา	๑	วัน 

โดยด�าเนินการ	ดังนี้

																					 ๒.๓.๑	 ทดสอบหลังการใช้ชุดการเรียนรู้	โดยใช้แบบทดสอบความรู้	ความเข้าใจ	ฉบับเดียวกับ

แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้

																					 ๒.๓.๒		ครูผู้นิเทศวางแผนการนิเทศภายใน

																					 ๒.๓.๓		แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ผนการนเิทศภายในและประสานแผนการนเิทศระหว่างศกึษานเิทศก์

กับครูผู้นิเทศภายใน

																					 ๒.๓.๔		เสริมความรู้ครูผู้นิเทศภายในตามความต้องการจ�าเป็น
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  ขั้นที่	๓	การด�าเนินการนิเทศ	(Doing-D)

	 	 ๓.๑	 ครูผู้นิเทศภายในด�าเนินการนิเทศตามแผนการนิเทศ	โดยการสังเกตการสอน	บันทึกพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอนของครูแล้วให้ค�าแนะน�า	ปรึกษา	ช่วยเหลือครูตามสภาพปัญหาความต้องการจ�าเป็น															

																 ๓.๒	 ศึกษานิเทศก์	นิเทศติดตาม	โดยการสังเกตการสอน	บันทึกพฤติกรรมการนิเทศของครูผู้นิเทศ

ภายใน	และพฤตกิรรมการสอนของครผููร้บัการนเิทศ	แล้วให้ค�าแนะน�า	ปรกึษา	ช่วยเหลอืครผููน้เิทศภายในตามสภาพ

ปัญหาความต้องการจ�าเป็น															

															๓.๓	ศึกษานิเทศก์	นิเทศครูผู้นิเทศภายในผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความเข้าใจตามความสนใจ	และความต้องการ	ในการรับการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในแต่ละคน	

 ขั้นที่	๔	การสร้างเสริมขวัญก�าลังใจ	(Reinforcing-R)

	 	 น�าผลงานของครูผู้นิเทศภายในที่ท�าได้ดีไปเผยแพร่	ประชาสัมพันธ์

 ขั้นที่	๕	การประเมินผลการนิเทศ	(Evaluating-E)

	 	 ๕.๑	 ครผููน้เิทศภายในรวบรวมข้อมลู	พฤตกิรรมการสอนของครทูีไ่ด้รบัการนเิทศ	และความพงึพอใจ

ของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน	วิเคราะห์และสรุปผลการด�าเนินการนิเทศภายใน	รายงานให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องรับทราบ																

																 ๕.๒	 ครูผู้นิเทศภายในน�าผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก	์แสดงความคิดเห็น	

ความรู้สึกที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้	ศึกษานิเทศก์รวบรวมข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์และเขียนรายงาน

	 				 ๕.๓	 ศกึษานเิทศก์รวบรวมข้อมลูพฤตกิรรมการนเิทศ	และความพงึพอใจของครผููน้เิทศภายในทีม่ต่ีอ

ชุดการเรียนรู้	วิเคราะห์สรุปผล	และจัดท�ารายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

					 	 ๕.๔	 บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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แผนภาพ		ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้	และปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม	

93 
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กระบวนการนิเทศ 
 

กิจกรรม 

๑. เลอกกลุมเปามายครผนิเทศภายในจัเตรียมการใ 
สอนิเทศเน ุการเรียนรแบบทสอบ แบบบนัทึก ๑. วางแผนนิเทศ (Planning) 

. ใความรในสิงทีจะทา
(Informing)        

๕. ครผนิเทศาเนินการนิเทศภายในตามแผนนิเทศ ๑  
ภาคเรียนบันทึกผล สรุปรายงาน 
. ศึกานิเทศกนิเทศติตามใความวยเลอที 
รงเรียน เอนละ ๑ ครัง นิเทศออนลนตลอภาคเรียน 
บันทึกผล สรุปรายงาน 

๓. ปฏิบัติงานนิเทศ    
(ภายนอกและภายใน)       
(Doing)        

. ประุมีแจงครผนิเทศ ครังที ๑ ทาความเาใจงาน
รวมกัน ทาอตกลง ทสอบกอนศึกาุการเรียนร 
๓. ครผนิเทศศึกาุการเรียนร สอสารการเรียนรรวมกัน
ผาน e oarและบันทึกผล 
. ประุมีแจงครผนิเทศ ครังที  ทสอบลังศึกา 
ุการเรียนร วางแผนนิเทศภายใน 

. นาผลงานองครผนิเทศภายในทีทาีปเผยแร 
ประาสัมนั 

. สรางเสริมวักาลังใจ 
(Reinforcing) 

. ครผนิเทศภายในรวบรวมอมลติกรรมการสอน และ
ความึงอใจองครทีมีตอการนิเทศองครผนิเทศภายใน 
วิเคราะและสรุปผลการาเนินการนิเทศภายใน รายงาน
ใผทีเกียวองรับทราบ 
. ครผนิเทศภายในนาผลการนเิทศมาแลกเปลียนเรียนร
รวมกับศึกานิเทศกแสงความคิเน ความรสึกทีมีตอ
การใุการเรียนร ศึกานิเทศกรวบรวมอมลเอนาป
วิเคราะและเียนรายงาน 
๑. ศึกานิเทศกรวบรวมอมลติกรรมการนิเทศ และ
ความึงอใจองครผนิเทศภายในทีมีตอุการเรียนร 
วิเคราะสรุปผล และจัทารายงานใผทีเกียวอง
รับทราบ 
๑๑. บันทึกอมลผลสัมทิทางการเรียนองนักเรียน 

๕. ประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluating-E) 
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ตาราง สรุปการดําเนินการของครูผูนิเทศภายใน และศึกษานิเทศกตามกระบวนการนิเทศ 
 

กิจกรรมการนิเทศ ครูผูนิเทศภายใน ศึกษานิเทศก 
Planning 
เลือกกลุมเปาหมาย - - เลือกกลุมเปาหมาย 

- กําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรม
การนิเทศ 
- เตรียมสื่อ/เครื่องมือนิเทศ 

Informing 
ประชุมชี้แจงครูผูนิเทศ ครั้งท่ี  ทดสอบกอนศึกษาชุดการเรียนรู อิบาย ชี้แจง นําเสนอ 
ศึกษาเอกสาร - ศึกษาชุดการเรียนรู สื่อสารการ

เรียนรูรวมกันผาน e oar 
- บันทึกผลการศึกษาแลวสงให
ศึกษานิเทศก 

- วางแผนการศึกษาชุดการ
เรียนรูและมอบหมายให 
ครูผูนิเทศภายในศึกษาชุดการ
เรียนรู 
- จัดทําขอตกลงการดําเนินงาน
และระยะเวลาการรายงานผล   

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครู 
ผูนิเทศ ครั้งท่ี 

- ทดสอบหลังศึกษาชุดการเรียนรู 
- ครูผูนิเทศวางแผนการนิเทศภายใน 
- แลกเปลี่ยนเรียนรูแผนการนิเทศ
ภายในและประสานแผนการนิเทศ 
- เสริมความรู 

- ประชุมชี้แจงครูผูนิเทศ 
- ทบทวนและเสริมความรู 

Doing 
นิเทศ ปฏิบัติการนิเทศภายใน ปฏิบัติการนิเทศ 
เกบรวบรวมขอมูล - ใชเครื่องมือเกบรวบรวมขอมูล 

- รายงานผล 
- ใชเครื่องมือเกบรวบรวมขอมูล 
- ติดตามขอมูลทางปรษีย 

วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูล วิเคราะหขอมูล 
Reinforcing 
ใหขวั กําลังใจ นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู - ใหขวั กําลังใจ 

- เผยแพรผลงานท่ีทําดดี 
Evaluating 
ประเมินผล - รวบรวมขอมูล พติกรรม 

การสอนของครู และความพึงพอใจ 
ของครูผูสอนท่ีมีตอการนิเทศของ 
ครูผูนิเทศภายใน 
- วิเคราะหสรุปผล  
- จัดทํารายงาน 

- รวบรวมขอมูลพติกรรม 
การนิเทศ และความพึงพอใจ
ของครูผูนิเทศภายในท่ีมีตอ 
ชุดการเรียนรู  
- วิเคราะหสรุปผล  
- จัดทํารายงาน 
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	 นางนารี	รักนิเทศ	ใช้ชุดการเรียนรู้และกิจกรรมนิเทศ	ติดตาม	ตามแผนการนิเทศที่ท�าร่วมกับครู		ผู้นิเทศ	

บันทึกผลและรวบรวมข้อมูล	เพื่อให้ครูผู้นิเทศมีความรู้	นิเทศภายโรงเรียนได้	และมีความพึงพอใจในการนิเทศ	โดย

การนิเทศ	ติดตาม	เน้นการช่วยเหลือและให้ก�าลังใจ	หลังจากสังเกตการปฏิบัติงานนิเทศภายใน	รับฟังอย่างตั้งใจ	

สะท้อนความส�าเร็จ	และให้ค�าแนะน�าเมื่อจ�าเป็น	เพื่อช่วยให้ครูผู้นิเทศประสบความส�าเร็จในการนิเทศด้วยตนเอง

 การปฏิบัติการนิเทศ	ติดตามเป็นการช่วยเหลือ	พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ประสบความส�าเร็จใน

การพฒันางาน	ด้วยการน�านวตักรรมไปใช้และนเิทศ	ช่วยเหลอื	แนะน�า	พร้อมทัง้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวม

ข้อมลู	แล้วน�ามาวเิคราะห์เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงาน	ซึง่จะต้องมกีารตรวจสอบผลส�าเรจ็ของงานให้เป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	

ใบงานที่	๔.๑

สร้างความเข้าใจปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม

	 จากกรณีศึกษาการปฏิบัติการนิเทศ	ให้ท่านตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่

ก�าหนดในใบงานที่	๔.๑	

							 ๑.		 นางนารี		รักนิเทศ	ท�าการนิเทศเรื่องอะไร	นิเทศใคร	มีขั้นตอนส�าคัญ	เทคนิค	กิจกรรม 

วิธีการนิเทศ	สื่อ	เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศอะไร	

	 ๒.		 วเิคราะหแ์ละแสดงความคดิเหน็ต่อแผนการนเิทศของนางนารี	รกันิเทศ	ในประเด็นต่อไปนี้

	 	 ๒.๑		 กิจกรรมการนิเทศมีความชัดเจน	ต่อเนื่อง	สอดคล้องเหมาะสมกับการน�านวัตกรรม

ไปใช้มากน้อยเพียงใด	มีประเด็นใดที่ควรแก้ไข	เพิ่มเติมหรือไม่	อย่างไร

	 	 ๒.๒		 กิจกรรมการนิเทศมีความเหมาะสม	สอดคล้องกับผู้รับการนิเทศมากน้อยเพียงใด 

และควรใช้วิธีการนิเทศใดเพิ่มหรือไม่

	 	 ๒.๓		 สื่อ	 เครื่องมือ	นวัตกรรมการนิเทศที่น�าไปใช้	สนับสนุนครูผู ้นิเทศให้มีความรู ้ 

ความเข้าใจการนิเทศภายใน	และมีความรู้	ความเข้าใจหลักสูตร	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ 

ก�าหนดไว้หรือไม่	เพียงใด	มีอะไรที่ต้องปรับปรุง	เพิ่มเติม

 ๒.		 สร้างความเข้าใจ	(Explain)

				 	 จากกรณีศึกษาการปฏิบัติการนิเทศ	ติดตามที่น�าเสนอข้างต้น	 ให้ท่านตอบค�าถามและแสดง 

ความคิดเห็น	ตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงานที่	๔.๑
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แบบบันทึกที่	๔.๑

สร้างความเข้าใจปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม

	 ๑.		 จากการศึกษาแผนการนิเทศของนางนารี	รักนิเทศ	สรุปได้ว่า

				 	 ๑.๑			เรื่องที่นิเทศ	คือ	.........................................................................................................................

				 	 ๑.๒			กลุ่มเป้าหมายที่นิเทศ	คือ	..........................................................................................................

				 	 ๑.๓			ขั้นตอนส�าคัญ	เทคนิค	กิจกรรม	วิธีการนิเทศ	สื่อ	เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ	
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แบบบันทึกท่ี ๔.๑ 

รมเขิบัิกรนิเท ิม 

๑. จากการศกานการนิเทศของนางนารี รักนิเทศ สรวา 
   ๑.๑  เรื่องท่ีนิเทศ คือ ............................................................................................................. 
   ๑.  กมเามาท่ีนิเทศ คือ .............................................................................................. 
   ๑.๓  ข้ันตอนสําคัญ เทคนิค กิจกรรม วิธีการนิเทศ สื่อ เครื่องมือท่ีนการนิเทศ  

 

ข้ันนกรนนักรรมเล กรนิเท ิม กกับ ระเมินผล 
ข้ันตอนการนํานวัตกรรม วงเวา กิจกรรม เทคนิค วิธีการนิเทศ สื่อ/ เครื่องมือนิเทศ 
ข้ันท่ี๑ ……………………………….   

 
 

   
 

 

   
 

 

 
 

   

   
 

 

   
 

 

 
 

   

 
 

   

   
 

 

 

 

. วิเคราสงความคิเนเก่ีวกันการนิเทศของนางนารี รักนิเทศ  



97

คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

	 ๒.		 วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการนิเทศของนางนารี	รักนิเทศ	

				 	 ๒.๑	 กิจกรรมการนิเทศมีความชัดเจน	ต่อเนื่อง	สอดคล้องเหมาะสมกับการน�านวัตกรรมไปใช้มาก

น้อยเพียงใด	มีประเด็นใดที่ควรแก้ไข	เพิ่มเติมหรือไม่	อย่างไร

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

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

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

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

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

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

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

	 	 ๒.๒			กจิกรรมการนเิทศมคีวามเหมาะสม	สอดคล้องกบัผูร้บัการนเิทศมากน้อยเพยีงใด	และควรใช้วธิี

การนิเทศใดเพิ่มหรือไม่

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

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

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

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

	 	 ๒.๓	 สือ่	เครือ่งมอื	นวตักรรมการนเิทศทีน่�าไปใช้	สนบัสนนุครผููน้เิทศให้มคีวามรู	้ความเข้าใจการนเิทศ

ภายใน	และมคีวามรู	้ความเข้าใจหลกัสตูร	เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของงานทีก่�าหนดไว้หรอืไม่	เพยีงใด	มอีะไรทีต้่อง

ปรับปรุง	เพิ่มเติม

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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 ๓.		 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ	(Exercise)

	 	 ให้ท่านน�าความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษากรณศีกึษา	และการปฏบิตักิจิกรรมในใบงานที	่๔.๑	พร้อมเอกสาร

เสริมความรู้มาวางแผนการนิเทศในงานของท่านโดยด�าเนินการตามใบงานที่	๔.๒

ใบงานที่	๔.๒

ฝึกปฏิบัติปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม

 ให้ท่านด�าเนินการตามประเด็นต่อไปนี้	บันทึกลงในแบบบันทึกที่	๔.๒

	 ๑.		 ให้ท่านวางแผนการนิเทศให้สอดคล้องกับกระบวนการน�านวัตกรรมไปใช้	แล้วบันทึกลงใน

แบบบันทึกที่	๔.๒	ข้อ	๑	หรือก�าหนดรูปแบบของแผนการนิเทศขึ้นเองตามความเหมาะสม

	 ๒.	 ให้ท่านบันทึกการนิเทศแต่ละครั้งทั้งที่เป็นรายบุคคล/กลุ่ม	ลงในแบบบันทึกที่	๔.๒	ข้อ	๒

	 ๓.		 จากบันทึกการนิเทศแต่ละครั้งให้ท่านน�ามารวมบันทึกสรุปผลการนิเทศลงในแบบบันทึก 

ที่	๔.๒	ข้อ	๓

	 ๔.		 เมื่อปฏิบัติการนิเทศครบทุกขั้นตอนแล้วให้สรุปผลการนิเทศเป็นภาพรวมของงาน	

แบบบันทึกที่	๔.๒

ฝึกปฏิบัติปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม

	 ๑.	 การวางแผนการนิเทศ	

งาน/โครงการ..............................................................................................................................................................

ชื่อผู้นิเทศ	..................................................................................................................................................................

กลุ่มเป้าหมาย	 ...................................................................................................................................................

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

วัตถุประสงค์ของการนิเทศ	 ......................................................................................................................................

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

แผนการนิเทศ
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. ใใกิบัิ  
 ใหทานนาความรท่ีากการศึกากรีศึกา และการิบัิกิกรรมในใบงานท่ี ๔. รอม

เอกสารเสริมความรมาวางแนการนิเทศในงานของทานาเนินการามใบงานท่ี ๔.๒ 
 

ใบงานท่ี ๔.๒ 
กิบัิิบัิการนิเทศ ิาม 

 ใหทานาเนินการามระเนอนี บันทึกลงในแบบบันทึกท่ี ๔.๒ 
. ใหทานวางแนการนิเทศใหสอคลองกับกระบวนการนานวักรรมใ แลวบันทึกลงในแบบ

บันทึกท่ี ๔.๒ ขอ  หรือกาหนรแบบของแนการนิเทศขึนเองามความเหมาะสม 
๒. ใหทานบันทึกการนิเทศและครังทังท่ีเนราบคคล/กลม ลงในแบบบันทึกท่ี ๔.๒ ขอ ๒ 
. ากบันทึกการนิเทศและครังใหทานนามารวมบันทึกสรลการนิเทศลงในแบบบันทึกท่ี ๔.๒ 

ขอ  
๔. เม่ือิบัิการนิเทศครบทกขันอนแลวใหสรลการนิเทศเนารวมของงาน 
 

 

แบบบันทึกท่ี ๔.๒ 
กิบัิิบัิการนิเทศ ิาม 

๑. การวางแผนการนิเทศ  

งาน/โครงการ......................................................................................................................................... 
่ผนิเทศ .............................................................................................................................................. 
กลมเามา                    .............................................................................................................. 

       .............................................................................................................. 
วัระงคขงการนิเทศ     .............................................................................................................. 
                   .............................................................................................................. 
แผนการนิเทศ 
 

ข้ันนการนานวักรรมใ/วงเวลา การนิเทศ ิาม กากับ ระเมินผล 
ขันอนการนานวักรรมใ วงเวลา กิกรรม เทคนิค วิีการนิเทศ สื่อ/ เครื่องมือนิเทศ 
ข้ันท่ี๑ ……………………………….   
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

	 ๒.	 บันทึกการนิเทศ	

งาน/โครงการ	............................................................................................................................................................

การน�านวัตกรรมไปใช้	ขั้นตอนที่	..............................................................................................................................

สาระที่นิเทศ		.............................................................................................................................................................

ผู้นิเทศ	.......................................................................................................................................................................

ผู้รับการนิเทศ		..........................................................................................................................................................

วัน	เดือน	ปี	ที่นิเทศ		.................................................................................................................................................

ผลการนิเทศ

99 

 

     
 

๒. บันทึกการนิเทศ  

งาน/โครงการ........................................................................................................................................... 
การนานักรร ันนท่ี ............................................................................................................ 
สาระท่ีนิเทศ  ........................................................................................................................................... 
ผนิเทศ ...................................................................................................................................................... 
ผรับการนิเทศ ....................................................................................................................................... 
ัน เน  ท่ีนิเทศ       ......................................................................................................................... 
ผลการนิเทศ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
คิเน/กลงรระางผนิเทศละผรับการนิเทศครัง 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
สรผล/คิเนงผนิเทศ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

ข้อคิดเห็น/ข้อตกลงร่วมระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศครั้งต่อไป

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

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

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

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

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

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

สรุปผล/ข้อคิดเห็นของผู้นิเทศ

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

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

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

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

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

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



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

100 บทที่ ๒

 ๓.	 บันทึก/สรุปผลการนิเทศ
	

งาน/โครงการ.............................................................................................................................................................

ผู้นิเทศ	.......................................................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________

ขั้นตอนการน�านวัตกรรมไปใช้	..................................................................................................................................

วัตถุประสงค์		............................................................................................................................................................

100 

 

     
 

๓. บันทึก/สรุปผลการนิเทศ  

งาน/โครงการ....................................................................................................................................... 
ผนิเทศ ................................................................................................................................................. 
 

 

ันอนการนานวักรรมป................................................................................................................ 
วัุปรสงค  .......................................................................................................................................... 
 

 

ือผรับการนิเทศ 
วัน เดือน 

ป 
กิจกรรม/วิธีการ 

/สือที ผลทีเกิดึน/อมลทีปราก 

๑……………………
……………..……… 

 

  ………………………………………..………… 

………………………………………..………… 

๒……………………
…………………..… 

 

  …………………………………………..……… 

…………………………………………..……… 

  

 

  

 

 

   

 

ความเนองผนิเทศ.................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
สรุปผลการนิเทศ .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

 
 

ความเห็นของผู้นิเทศ.................................................................................................................................................

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

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

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

สรุปผลการนิเทศ	......................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................................................................................................
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๔.		 จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Exhibit)

	 	 จากการฝึกปฏิบัติปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม	ให้ท่านน�าแผนและแบบบันทึกการนิเทศมาน�าเสนอ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตามประเด็นในใบงานที่	๔.๓

ใบงานที่	๔.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม

	 น�าแผนและบนัทกึการนเิทศจากแบบบนัทกึที	่๔.๒	เสนอสมาชกิในกลุม่นเิทศ	ฯ	หรอืศกึษานเิทศก์

คนอืน่	หรอืผูเ้ชีย่วชาญเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้แสดงความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ	และแนวทางปรบัปรงุตาม

ประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกที่	๔.๓	

	 ๑.	 ความสอดคล้องของแผนการนิเทศกับกระบวนการน�านวัตกรรมไปใช้	มีข้อเสนอแนะให้

ปรับปรุงอย่างไรบ้าง	

	 ๒.		 ความเหมาะสมสอดคล้องของกิจกรรมการนิเทศที่ก�าหนดไว้กับผู้รับการนิเทศ	

	 ๓.		 ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือติดตาม	ประเมินผลการนิเทศกับขั้นตอนการน�านวัตกรรม

ไปใช้	สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลน�ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการท�างานได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

การท�างานหรือไม่

	 ๔.		 มีแบบบันทึกการนิเทศของผู ้รับการนิเทศในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมการนิเทศชัดเจน 

เพียงพอ		ที่จะใช้สรุปผลการน�านวัตกรรมไปใช้แต่ละขั้นตอนหรือไม่

	 ๕.		 ผู้นิเทศน�าความเห็นหรือข้อสรุปไปใช้ปรับปรุงงานหรือไม่เพียงใด	



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

102 บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๔.๓

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม

ค�าชี้แจง	ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ลงใน 

	 แบบบันทึก

102 

 

มันาการนิเทศวิปิบัติทด  บทท  
 

แบบบันทึกท่ี ๔.๓ 
การแกป่ีนรีนรปบัการนท า 

คําช้ีแจง ใทานบันทึกวามิดเนเนแนะและแนวทาปรับปรทดากการแลกเปลนเรนรล
ในแบบบันทึก 

ปรนการแกป่ีนรีนร ควาคนนแน แนวทางปรับปรุง 
 วามดลแผน 
การนิเทศกับกระบวนการนํานวัตกรรม 
ปใ มเนแนะใปรับปร 
ารบา  

  

 วามเมาะมดล
กิกรรมการนิเทศทกํานดวกับ 
ผรับการนิเทศ  
 

  

 วามัมันระวาเรม
ติดตาม ประเมินผลการนิเทศกับ
ันตนการนํานวัตกรรมปใ 
ามารเกบรวบรวมมลนํามา
วิเราะและปรับปรการทําานด
ดลกับวัตประการทําาน
รม 

  

 มบันทึกการนิเทศผรับ 
การนิเทศในแตละันตนกิกรรม
การนิเทศัดเน เทะใ
รปผลการนํานวัตกรรมปใ 
แตละันตนรม 
 

  

 ผนิเทศนําวามเนรรป 
ปใปรับปรานรมเใด 
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๕.		 ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ	(Examine	and	Execute)

					 	 ให้ท่านน�าความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรบัปรงุทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	มาประเมนิ

และปรับปรุงแผนและแบบบันทึกการนิเทศ	ตามประเด็นในแบบใบงานที่	๔.๔	

ใบงานที่	๔.๔

ประเมินและปรับปรุงแผนและบันทึกการนิเทศ

 น�าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	มาประเมินแผนและแบบบันทึกการนิเทศของท่าน	ตาม

ประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๔.๔	

	 ๑.		 ประเมินตนเองในด้านแผนการนิเทศและบันทึกการนิเทศ	ในประเด็นต่อไปนี้

						 	 ๑)		 แผนการนิเทศของท่านสอดคล้องกับกระบวนการน�านวัตกรรมไปใช้หรือไม่	ถ้าไม่

สอดคล้อง	มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงอย่างไรบ้าง	

						 	 ๒)		 กิจกรรมการนิเทศที่ก�าหนดไว้	เหมาะสม	สอดคล้องกับผู้รับการนิเทศหรือไม่เพียงใด	

โปรดให้ข้อเสนอแนะ

						 	 ๓)		 เครื่องมือติดตาม	ประเมินผลการนิเทศสัมพันธ์กับขั้นตอนการน�านวัตกรรมไปใช้	

สามารถเกบ็รวมรวมข้อมลูน�ามาวเิคราะห์และปรบัปรงุการท�างานได้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การท�างาน

หรือไม่

						 	 ๔)		 มีบันทึกการนิเทศของผู้รับการนิเทศในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรมการนิเทศที่ชัดเจน 

เพียงพอที่จะใช้สรุปผลการน�านวัตกรรมไปใช้แต่ละขั้นตอนหรือไม่

	 ๒.		 ปรับปรุงแผนการนิเทศและบันทึกการนิเทศ



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

104 บทที่ ๒

แบบบันทึกที่	๔.๔

ประเมินและปรับปรุงแผนและบันทึการนิเทศ

ค�าชี้แจง	ให้ท่านน�าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมินความเหมาะสมของแผน	และบันทึกการนิเทศ 

	 ตามรายการต่อไปนี้

104 

 

คมือพันาการนิเทศสิีปิบัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

แบบบันทึกท่ี ๔.๔ 
ประเมินและปรับปรุงแผนและบันทึการนิเทศ 

 

คําช้ีแจง ใทานนาขอมลท่ีดากการแลกเปลี่ยนเรียนรมาประเมินคามเมาะสมของแผนและบันทึกการ
นิเทศตามรายการตอปนี 

 

รายการ ผลการประเมิน แนวทางปรับปรุง เหมาะสม มเหมาะสม 
. แผนการนิเทศของทานสอดคลองกับ
กระบนการนานัตกรรมปใเพียงใด 
 

   

๒. กิกรรมการนิเทศท่ีกานด  
มีคามเมาะสมสอดคลองกับผรับ 
การนิเทศเพียงใด 
 

   

๓. เครื่องมือติดตาม ประเมินผลการนิเทศ
สัมพันกับขันตอนการนานัตกรรมปใ 
มีคามเมาะสมและนาปเกบขอมลด
สอดคลองกับัตุประสงค 

   

. บันทึกการนิเทศของผรับการนิเทศใน
แตละขันตอนกิกรรมการนิเทศมีัดเน 
เพียงพอท่ีะใสรุปผลการนานัตกรรม 
ปใ 

   

 
๒. ปรับปรุงแผนการนิเทศและบันทึกการนิเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

๒.	ปรับปรุงแผนการนิเทศและบันทึกการนิเทศ

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............
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คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

การประเมินตนเอง

การประเมินตนเองในการด�าเนินการปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม	ดังนี้

105 

 

คมอพัฒนาการนิเทศสวิธีปฏิบัติทีดี  บทที ๒ 
 

 
การประเมินตนเอง 

 

การประเมินตนเองในการดําเนินการปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม ดังนี้ 
 

ราการประเมิน    ิการ    เครองมอ เกณ 
๑. วางแผนและเลอกใ กระบวนการ กิจกรรม 
เทคนิค และวิธีการนิเทศไดเมาะสมสอดคลองกับ
กระบวนการนํานวัตกรรมไปใในการพัฒนางาน 

ตรวจผลงาน
แบบบันทึก 

แบบประเมิน
แผนการนิเทศ 

ระดับดีข้ึนไป 

๒. ปฏิบัติการนิเทศและใเครองมอเกบรวบรวม
ขอมลไดตามแผน 

ตรวจผลงาน
แบบบันทึก 

แบบประเมิน
แผนการนิเทศ 

ระดับดีข้ึนไป 

๓. ประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
การนิเทศได 

ตรวจผลงาน
แบบบันทึก 

แบบประเมิน
แผนการนิเทศ 

ระดับดีข้ึนไป 

 
 

แบบประเมินเชิงคุณภาพ : การปฏิบัติการนิเทศติดตาม 
ประเดน ระดับด ระดับพอช ระดับปรับปรุง 

๑.วางแผนและ
เลอกใ กระบวนการ 
กิจกรรม เทคนิค และ
วิธีการนิเทศได
เมาะสมสอดคลอง
กับกระบวนการนํา
นวัตกรรมไปใในการ
พัฒนางาน 

มีการวางแผนการนิเทศโดย
การเลอกใ กระบวนการ 
กิจกรรม เทคนิค วิธีการ
และสอเครองมอนิเทศได
เมาะสมกับผรับการนิเทศ 
และกระบวนการนาํ
นวัตกรรมไปใพฒันางาน
ทุกขั้นตอน 

มีการวางแผนการนิเทศโดย
การเลอกใ กระบวนการ 
กิจกรรม เทคนิค วิธีการ
และสอเครองมอนิเทศได
เมาะสมกับผรับการนิเทศ 
และกระบวนการนาํ
นวัตกรรมไปใพฒันางาน
บางขั้นตอน 

มีการวางแผนการนิเทศโดย
การเลอกใ กระบวนการ 
กิจกรรม เทคนิค วิธีการ
และสอเครองมอนิเทศได
ไมเมาะสมกับผรับการ
นิเทศ และกระบวนการนาํ
นวัตกรรมไปใพฒันางาน
ไดบางขั้นตอน 

๒. ปฏิบัติการนิเทศ ปฏิบัติการนิเทศและจัดทาํ
บันทึกการนิเทศทกุคร้ัง 

ปฏิบัติการนิเทศและจัดทาํ
บันทึกการนิเทศบางคร้ัง 

ปฏิบัติการนิเทศแตมม
การจัดทําบนัทึกการนิเทศ 

๓. ใเครองมอเกบ
รวบรวมขอมลไดตาม
แผน 

สามารใเครองมอเกบ
รวบรวมขอมลไดเหมาะสม
ตามแผนทุกคร้ัง 

สามารใเครองมอเกบ
รวบรวมขอมลไดเหมาะสม
ตามแผนบางคร้ัง 

สามารใเครองมอเกบ
รวบรวมขอมลไมเหมาะสม
ตามแผน 

๔. ประเมินและนาํผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการนิเทศได 

มีการสรุปผลการประเมิน
การปฏิบัติการนิเทศ และนาํ
ผลการประเมินมาปรับปรุง
การนิเทศทุกขั้นตอนของ
การนํานวัตกรรมไปใ 

มีการสรุปผลประเมินการ
ปฏิบัติการนิเทศ และนาํผล
การประเมินมาปรับปรุง
การนิเทศบางขั้นตอนของ
การนํานวัตกรรมไปใ 

มีการสรุปผลประเมินการ
ปฏิบัติการนิเทศ แตมด
นําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการนิเทศ 
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เอกสารเสริมความรู้ : การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม

 การปฏิบัติการนิเทศ	ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลนั้น 

ผูน้เิทศต้องรูจ้กัเลอืกใช้เทคนคิ	วธิกีาร	กระบวนการ	และกจิกรรมการนเิทศทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของการนเิทศ 

ต้องจัดท�าสื่อ	นวัตกรรมส�าหรับใช้ในการนิเทศให้เหมาะสม	สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของการนิเทศ	ภาระงาน 

ที่ต้องการให้เกิด	ผู้รับการนิเทศ	และกระบวนการน�านวัตกรรมไปใช้	จึงขอน�าเสนอความรู้พื้นฐานที่เป็นแนวคิด	 

หลกัการในการนเิทศตดิตามการจดัการศกึษาเกีย่วกบักระบวนการนเิทศการศกึษา	และกจิกรรมการนเิทศการศกึษา

เป็นเบื้องต้น	ดังต่อไปนี้	

กระบวนการนิเทศการศึกษา

 กระบวนการนิเทศการศึกษาที่น�าเสนอเป็นตัวอย่าง	เป็นกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบ	PIDRE	ของ 

สงัด	อุทรานันท์	(๒๕๓๐)	มี	๕	ขั้นตอน	คือ

	 ๑.		 การวางแผน	(Planning-P)

	 ๒.			การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ	(Informing-I)

	 ๓.			การด�าเนินการนิเทศ	(Doing-D)

	 ๔.			การสร้างเสริมขวัญก�าลังใจ	(Reinforcing-R)

	 ๕.			การประเมินผลการนิเทศ	(Evaluating-E)

	 มีรายละเอียด	ดังนี้

 ๑.	 การวางแผน	(Planning-P)	เป็นขัน้ตอนทีผู่บ้รหิาร	ผูน้เิทศและผูร้บัการนเิทศจะท�าการประชมุ	ปรกึษา

หารอื	เพือ่ให้ได้มาซึง่ปัญหาและความต้องการจ�าเป็นทีต้่องมกีารนเิทศ	รวมทัง้วางแผนถงึขัน้ตอนการปฏบิตัเิกีย่วกบั

การนิเทศที่จัดขึ้น

 ๒.	 การให้ความรู้ก่อนด�าเนินการนิเทศ	(Informing-I)	เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้	ความเข้าใจถึง 

สิ่งที่จะด�าเนินการว่าต้องอาศัยความรู้	ความสามารถอย่างไรบ้าง	จะมีขั้นตอนในการด�าเนินการอย่างไรและจะ

ด�าเนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ	ขั้นตอนนี้มีความจ�าเป็นส�าหรับการเริ่มนิเทศใหม่ทุกครั้ง	ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องใดก็ตาม	และมีความจ�าเป็นส�าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล	หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ	ซึ่งจ�าเป็นที่จะต้อง 

ทบทวนให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

 ๓.	 การด�าเนินการนิเทศ	(Doing-D)	ประกอบด้วยการปฏิบัติงาน	๓	ลักษณะ	คือ	การปฏิบัติงานของผู้รับ

การนิเทศ	(ครู)	การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ	(ผู้นิเทศ)	การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ	(ผู้บริหาร)

 ๔.	 การสร้างเสรมิขวญัก�าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิานนเิทศ	(Reinforcing-R)	เป็นขัน้ตอนของการเสรมิแรงของ

ผู้บริหาร	เพื่อให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ขั้นนี้อาจด�าเนินไปพร้อม	ๆ	

กับผู้รับการนิเทศที่ก�าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้

 ๕.		 การประเมินผลการนิเทศ	(Evaluating-E)	เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศท�าการประเมินผลการด�าเนินงาน 

หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท�าให้การด�าเนินงานไม่ได้ผล	จะต้องมีการปรับปรุง	แก้ไข 

ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข	อาจท�าได้โดยการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง	ในกรณีที่ผลงานยังไม่ถึงขั้น 

น่าพอใจ	หรือได้ด�าเนินการปรับปรุงการด�าเนินงานทั้งหมดไปแล้ว	ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ	สมควรที่จะต้องวางแผน

ร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนา	หลังใช้นวัตกรรมด้านการเรียนรู้เข้ามานิเทศ	
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แผนภาพกระบวนการนิเทศแบบ	PIDRE	
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ในกรีท่ีทํายังมดผล 

ในกรีคาพมึงข้ัน 

ตองการ สมควรท่ีจะตองวางแผนรวมกันวิเคราะาจดท่ีควรพัฒนา ลังในวัตกรรมดานการเรียนรูเขา
มานิเทศ  
 

กรบนการนิเทศบบ PIDRE สรุเนนมิ ันี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่ีมา : สงัด อทรานันท, การนิเทศ  ลักการทฤษีและปฏิบัติ, พิมพครั้งท่ี ๒ กรงเทพมานคร  รงพิมพ 
มิตรสยาม, ๒๕๓๐. 

กิจกรรมการนิเทศการศึกษา 
 กิจกรรมการนิเทศการศึกษา เปนกิจกรรมสํารับสงเสริมใเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู 
เปนเครื่องมือท่ีสําคัของการนิเทศการศึกษา เปนพานะสําคัท่ีนําปสูเปามายด การเลือกกิจกรรม
สํารับการเปลี่ยนแปลงนั้น แรริส (, ๕   ดเสนอแนะว ดังนี้  

. ลักเกในการเลือกกิจกรรม 
    แรริส (, ๕   ดเสนอแนะลักเกในการเลือกกิจกรรมการนิเทศการศึกษา

เพ่ือการเปลี่ยนแปลงว ๓ ประเดน ดแก จดประสงคของการเปลี่ยนแปลง ขนาดของกลมผูรับการนิเทศ 
และผลกระทบตอประสบการท่ีจะทําใเกิดการเปลี่ยนแปลง มีรายละเอียดดังนี้ 

. จดประสงคของการเปลี่ยนแปลง ( การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาครูมี
จดประสงครือความมงมายเพ่ือทําใครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางนึ่ง เน ทําใเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องความรู ความเขาใจ (   เปลี่ยนแปลงทางดาน    
เจตคติ ( รือเปลี่ยนแปลงทางดานทักษะในการทํางาน ดังนั้น การเลือกกิจกรรมการนิเทศ      
ในแตละประเทจะตอบสนองตอจดประสงคท่ีแตกตางกัน 

.๒ ขนาดของกลมผูรับการนิเทศ (  แรริส ดเสนอแนะกิจกรรมการนิเทศท่ี
เมาะสมตอขนาดของกลมผูรับการนิเทศ ดยดจําแนกขนาดของกลมผูรับการนิเทศเปน ๓ กลม ดแก 
กิจกรรมท่ีเมาะสมเปนรายบคคล กิจกรรมท่ีเมาะสมกับกลมขนาดเลก และกิจกรรมท่ีเมาะสมกับกลม
ขนาดใ  

กรีปฏิบัติงานมีคาพแลว 

การนิเทศบุมุาาน 

ข้ันท่ี ๑ 
วางแผน  

(P) 

ข้ันท่ี ๒ 
ใความรู  

(I) 

ข้ันท่ี ๓ 
ปฏิบัติงาน

(D) 

ข้ันท่ี ๔ 
สรางขวั
กําลังใจ 
(R) 

ข้ันท่ี ๕ 
ประเมินผล 

(E) 

บริการสนับสนุน รับรุ กข 

ที่มา	:	 สงัด	อุทรานันท์,	การนิเทศ	:	หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ.	พิมพ์ครั้งที่	๒	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์	 

	 มิตรสยาม,	๒๕๓๐.

กิจกรรมการนิเทศการศึกษา

 กิจกรรมการนิเทศการศึกษา	เป็นกิจกรรมส�าหรับส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู	เป็น

เครื่องมือที่ส�าคัญของการนิเทศการศึกษา	เป็นพาหนะส�าคัญที่น�าไปสู่เป้าหมายได้	การเลือกกิจกรรมส�าหรับ 

การเปลี่ยนแปลงนั้น	แฮร์ริส	(Harris,	๑๙๗๕	:	๖๘-๖๙)	ได้เสนอแนะไว้	ดังนี้	

	 ๑.		 หลักเกณฑ์ในการเลือกกิจกรรม

					 	 แฮร์ริส	(Harris,	๑๙๗๕	:	๖๙)	ได้เสนอแนะหลักเกณฑ์ในการเลือกกิจกรรมการนิเทศการศึกษาเพื่อ 

การเปลี่ยนแปลงไว้	๓	ประเด็น	ได้แก่	จุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง	ขนาดของกลุ่มผู้รับการนิเทศ	และผลกระทบ

ต่อประสบการณ์ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	มีรายละเอียดดังนี้

	 	 ๑.๑	 จุดประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง	(Objectives)	การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูมีจุดประสงค์

หรือความมุ่งหมายเพื่อท�าให้ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง	เช่น	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง 

ความรู	้ความเข้าใจ	(Knowledge	and	Understanding)	เปลีย่นแปลงทางด้าน	เจตคต	ิ(Attitude)	หรอืเปลีย่นแปลง 

ทางด้านทักษะในการท�างาน	ดังนั้น	การเลือกกิจกรรมการนิเทศในแต่ละประเภทจะตอบสนองต่อจุดประสงค์ที่ 

แตกต่างกัน

	 	 ๑.๒		 ขนาดของกลุ่มผู้รับการนิเทศ	(Group	Size)	แฮร์ริส	ได้เสนอแนะกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสม

ต่อขนาดของกลุ่มผู้รับการนิเทศ	โดยได้จ�าแนกขนาดของกลุ่มผู้รับการนิเทศเป็น	๓	กลุ่ม	ได้แก่	กิจกรรมที่เหมาะสม

เป็นรายบุคคล	กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มขนาดเล็ก	และกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มขนาดใหญ่	
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	 	 ๑.๓		 ผลกระทบต่อประสบการณ์ทีจ่ะท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงกจิกรรมการนเิทศแต่ละชนดิมกัจะให้

ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั	กล่าวคอื	บางกจิกรรมท�าให้ผูร้บัการนเิทศได้รบัประสบการณ์สงู	แต่บางกจิกรรมท�าให้ผูร้บั

การนิเทศได้รับประสบการณ์ในระดับปานกลาง	และบางกิจกรรมท�าให้เกิดประสบการณ์ในระดับต�่า	สิ่งที่ผู้นิเทศจะ

ต้องพิจารณาก็คือ	ระดับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นที่พอใจหรือไม่	หากพอใจก็สามารถยอมรับและเลือกกิจกรรม

ชนิดนั้นมาใช้ในการนิเทศได้

	 ๒.		 กิจกรรมการนิเทศการศึกษา	(Activities	of	Supervision)

	 	 แฮร์ริส	(Harris,	๑๙๗๕	:	๗๒-๗๘)	ได้เสนอแนะกิจกรรมของการนิเทศการศึกษา	และประมาณการ

ของระดับผลกระทบต่อประสบการณ์ที่จะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ไว้	๒๓	กิจกรรม	ดังนี้

	 ตาราง	แสดงกิจกรรมการนิเทศการศึกษา	(Activities	of	Supervision)
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๑.๓ ลกระทบตอประสบการณท่ีจะทําเกิดการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการนิเทศแตละนิด

มักจะประสบการณท่ีแตกตางกัน กลาือ บางกิจกรรมทําูรับการนิเทศดรับประสบการณสูง แต
บางกิจกรรมทําูรับการนิเทศดรับประสบการณนระดับปานกลาง และบางกิจกรรมทําเกิด
ประสบการณนระดับตํ่า สิ่งท่ีูนิเทศจะตองพิจารณากือ ระดับประสบการณท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนท่ีพอจ
รือม ากพอจกสามารยอมรับและเลือกกิจกรรมนิดนั้นมานการนิเทศด 

๒. กิจกรรมการนิเทศการศึกษา (Activities of Supervision) 
แรริส (arris ๑๙๕  ๒๘) ดเสนอแนะกิจกรรมของการนิเทศการศึกษา และประมาณ

การของระดับลกระทบตอประสบการณท่ีจะทําเกิดการเปลี่ยนแปลง  ๒๓ กิจกรรม ดังนี้ 
 

ตาราง แสดงกิจกรรมการนิเทศการศึกษา (Activities of Supervision) 
 

 
กิจกรรมของการนิเทศการศึกษา 

เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

ประมาณการของระดับ
ลกระทบตอ

ประสบการณท่ีจะทํา
เกิดการเปลี่ยนแปลง 

๑.  การบรรยาย (Lecturing)  
๒.  การบรรยายท่ีมีสื่อประกอบ (Visualized Lecturing)  
๓. การเสนอขอมูลเปนกลม (Panel Presenting)  
. การดูภาพยนตรรือทรทัศน (Vieing Film or Television)  
๕. การงจากเทป ิทย และจานเสียง (Listening to Tape Radio or 

Record Player)   
. การจัดนิทรรศการเก่ียกับัสดและเรื่องมือตาง  (Ehiiting Materials 

and Equipment)  
. การสังเกตภายนองเรียน (serving in lassroom)  
๘. การสาธิต (Demonstrating)  
๙. การสัมภาษณแบบมีรงสราง (Structured Intervieing)  
๑๐. การสัมภาษณเพาะบางเรื่อง (Focused Intervieing)  
๑๑. การสัมภาษณทางออม (ondirective Intervieing)  
๑๒. การอภิปราย (Discussing)   
๑๓. การอาน (Reading)   
๑. การิเราะขอมูลและการิดํานณ (Analyzing and alculating)  
๑๕. การระดมสมอง (Brainstorming)  
๑. การบันทึกีดีอเทปและการายภาพ (Videotaping  Photographing) 
๑. การจัดทําเรื่องมือและขอทดสอบ (Instrumenting  Testing)  
๑๘. การประมกลมยอย (Buzz Session) 
๑๙. การทัศนศึกษา (Field Trip)  
๒๐. การเยี่ยมเยียน (Intervisiting)  

ตํ่า 
ตํ่า 
ตํ่า 
ตํ่า 
ตํ่า 
 

ปานกลาง          สูง 
 

ปานกลาง          สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง          สูง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ปานกลาง          สูง 
ปานกลาง          สูง 
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	 กิจกรรมของการนิเทศการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของแฮร์ริส	 (	Harris,	๑๙๗๕	:	๗๒-๗๘)	ทั้ง 

๒๓	กิจกรรม	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 ๑.		 การบรรยาย	(lecturing)	เป็นกิจกรรมที่ท�าได้ง่ายใช้เพียงการพูดและการฟังเท่านั้น	ประสบการณ์ที่

ได้จาการบรรยายอยู่ในระดับต�่า	ไม่เหมาะส�าหรับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ	ค่านิยม	หรือพฤติกรรมต่าง	ๆ	และในทาง

ปฏิบัติมักจะใช้การบรรยายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมเท่านั้น	

	 ๒.		 การบรรยายที่มีสื่อประกอบ	(visualized	lecturing)	เป็นการบรรยายที่ใช้ทัศนูปกรณ์เข้ามาช่วย

ประกอบการบรรยาย	ช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจมากขึ้น	ปัจจุบันมีการใช้สื่อประสม	(multi-media)	ประกอบ 

การบรรยายมากขึ้น

	 ๓.		 การเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม	(panel	presenting)	การเสนอข้อมูลเป็นกลุ่มจะช่วยให้การบรรยายเป็นที่ 

น่าสนใจยิ่งขึ้น	สามารถด�าเนินการได้ในหลายลักษณะ	เช่น	การบรรยายเป็นหมู่คณะ	ซึ่งประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลหลาย	

ๆ	คนที่ต่อเนื่องกัน	และอาจมีผู้แสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได้	การจัดสัมมนาทางวิชาการ	(symposium)	เป็นการ

เสนอข้อมลูเป็นกลุม่อย่างเป็นทางการ	และการโต้วาทกีเ็ป็นอกีลกัษณะหนึง่ของการเสนอข้อมลูกลุม่	การให้ข้อมลูเป็น 

กลุ่มนี้มีจุดเน้นที่การให้ข้อมูล	แนวความคิด	หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	โดยปกติมักนิยมใช้กิจกรรม

การให้ข้อมลูเป็นกลุม่นีเ้ป็นส่วนน�า	และจะตามด้วยการอภปิรายกลุม่ย่อย	หรอืระดมความคดิเหน็	ประสบการณ์ทีไ่ด้

จากกิจกรรมนี้สูงกว่าการบรรยายทั้ง	๒	แบบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

	 ๔.		 การดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์	(viewing	film	or	television)	เป็นการน�าเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อทางตา	

โดยการดภูาพยนตร์	โทรทศัน์	หรอืวดีโีอเทป	กจิกรรมนีเ้ริม่มบีทบาทส�าคญัมากขึน้ในการฝึกอบรม	การประชาสมัพนัธ์	

หรือประเมินผลงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว

	 ๕.		 การฟังจากเทป	วิทยุ	และจานเสียง	(listening	to	tape,	radio	or	record	player)	เป็นกิจกรรมที่	

จะช่วยถ่ายทอดแนวความคิดจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือหลาย	ๆ	คนก็ได้	กิจกรรมนี้จะใช้ในการสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจ	หรือฝึกทักษะด้านต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเลียนส�าเนียงหรือเสียง	นอกจากนี้	ยังใช้

เทปบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์	หรือบันทึกเหตุการณ์ต่าง	ๆ	แล้วน�ามาวิเคราะห์ในภายหลัง	ประสบการณ์ที่

ได้รับจากกิจกรรมประเภทนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับต�่าเช่นเดียวกัน	

	 ๖.		 การจดันทิรรศการเกีย่วกบัวสัดแุละเครือ่งมอืต่าง	ๆ 	(exhibiting	materials	and	equipment)	กจิกรรม

นี้จะช่วยในการฝึกอบรม	หรือเป็นกิจกรรมส�าหรับงานพัฒนาวัสดุต่าง	ๆ	และจะมีคุณค่าอย่างมากเมื่อน�าไปใช้ควบคู่

กับกิจกรรมชนิดอื่น	ซึ่งจะเพิ่มความสนใจแก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี	ประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้อยู่ใน

ระดับปานกลางที่ค่อนข้างไปทางต�่า
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กิจกรรมของการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

ประมาณการของระดับ
ลกระทบตอประสบการณ 

ท่ีจะทําเกิดการเปลี่ยนแปลง 

๒๑. บทบาทสมมติ (Role Playing) 
๒๒. การเขียน (Writing) 
๒๓. การปฏิบัติตามคําแนะนํา (Guided Practice) 

ปานกลาง          สูง 
สูง 
สูง 

 

กิจกรรมของการนิเทศการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงของแรริส ( arris, ๑๙๗๕ : ๗๒-๗๘) ท้ัง 
๒๓ กิจกรรม มีรายละเอียดดังตอปนี้ 
 ๑.การบรรยาย ( lecturing) เปนกิจกรรมท่ีทําดง าย เพียงการพูดและการงเทานั้น 
ประสบการณท่ีดจาการบรรยายอยูนระดับตํ่า มเมาะสํารับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ คานิยม รือ
พติกรรมตาง  และนทางปฏิบัติมักจะการบรรยายเปนเพียงสนนึ่งของการกอบรมเทานั้น  

๒. การบรรยายท่ีมีสื่อประกอบ (isualied lecturing) เปนการบรรยายท่ีทัศนูปกรณเขามา
ยประกอบการบรรยาย ยูงมีคามสนจมากข้ึน ปจจบันมีการสื่อประสม (multi-media) 
ประกอบ การบรรยายมากข้ึน 

๓. การเสนอขอมูลเปนกลม (panel presenting) การเสนอขอมูลเปนกลมจะยการบรรยาย
เปนท่ีนาสนจยิ่งข้ึน สามารดําเนินการดนลายลักษณะ เน การบรรยายเปนมูคณะ ่ึงประกอบดย
ูขอมูลลาย  คนท่ีตอเนื่องกัน และอาจมีูแสดงขอคิดเนเพ่ิมเติมอีกกด การจัดิมปเียม 
(symposium) เปนการเสนอขอมูลเปนกลมอยางเปนทางการ และการตาทีกเปนอีกลักษณะนึ่งของ
การเสนอขอมูลกลม การขอมูลเปนกลมนี้มีจดเนนท่ีการขอมูล แนคามคิด รือแลกเปลี่ยนคามคิดเน
่ึงกันและกัน ดยปกติมักนิยมกิจกรรมการขอมูลเปนกลมนี้เปนสนนํา และจะตามดยการอิปราย
กลมยอย รือระดมคามคิดเน ประสบการณท่ีดจากกิจกรรมนี้สูงกาการบรรยายท้ัง ๒ แบบท่ีกลา
มาแลขางตน 

. การดูาพยนตรรือทรทัศน (ieing ilm or teleision) เปนการนําเสนอขอมูลดยสื่อ
ทางตา ดยการดูาพยนตร ทรทัศน รือีดีอเทป กิจกรรมนี้เริ่มมีบทบาทสําคัมากข้ึนนการกอบรม      
การประาสัมพัน รือประเมินลงานท่ีดปฏิบัติปแล 

๕. การงจากเทป ิทย และจานเสียง (listening to tape, radio or record player) เปน
กิจกรรมท่ีจะยายทอดแนคามคิดจากบคคลนึ่งปยังอีกบคคลนึ่งรือลาย  คนกด กิจกรรมนี้
จะนการสรางคามรูคามเขาจ รือกทักษะดานตาง  ดยเพาะอยางยิ่งทางดานการเลียนสําเนียง
รือเสียง นอกจากนี้ยังเทปบันทึกเสียงประกอบการสัมาษณ รือบันทึกเตการณตาง  แลนํามา
ิเคราะนายลัง ประสบการณท่ีดรับจากกิจกรรมประเทนี้ยังือาอยูนระดับตํ่าเนเดียกัน  

. การจัดนิทรรศการเก่ียกับัสดและเครื่องมือตาง  (eibiting materials and equipment) 
กิจกรรมนี้จะยนการกอบรม รือเปนกิจกรรมสํารับงานพันาัสดตาง  และจะมีคณคาอยางมาก
เม่ือนําปคบคูกับกิจกรรมนิดอ่ืน ่ึงจะเพ่ิมคามสนจแกูรมกิจกรรมดเปนอยางดี ประสบการณท่ี
ดรับจากกิจกรรมนี้อยูนระดับปานกลางท่ีคอนขางปทางตํ่า 

๗. การสังเกตายนองเรียน (obsering in classroom) เปนกิจกรรมท่ีทําการสังเกตการทํางาน
นสานการณจริงของครูเพ่ือิเคราะสาพการปฏิบัติงานของครู การสังเกตายนองเรียนนี้จะย
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	 ๗.		 การสังเกตภายในห้องเรียน	(observing	in	classroom)	เป็นกิจกรรมที่ท�าการสังเกตการท�างานใน

สถานการณ์จริงของครูเพื่อวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของครู	การสังเกตภายในห้องเรียนนี้จะช่วยให้ทราบจุดดี

หรอืจดุอ่อนของคร	ูสามารถน�ามาเป็นประโยชน์ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	หรอืใช้ในการพฒันาครไูด้	การสงัเกต

จะมีคุณภาพหากผู้สังเกตเป็นผู้ที่มีทักษะ	มีเครื่องมือที่มีคุณภาพ	และมีการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง	ส�าหรับผลที่

มีต่อประสบการณ์นั้นจะอยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างไปทางต�่า

	 ๘.		 การสาธิต	(demonstrating)	เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้อื่นได้เห็นการด�าเนินการคล้ายสถานการณ์จริง	

อย่างไรก็ตามผู้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการสาธิตจะเป็นไปอย่างจ�ากัด	ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสาธิตจะอยู่

ในระดับปานกลาง	และมักมีข้อจ�ากัด	คือ	หากด�าเนินการกับกลุ่มขนาดเล็กก็มักจะไม่คุ้มค่า	หรือไม่ประหยัด	แต่หาก

จะด�าเนินการกับกลุ่มใหญ่ก็มักจะไม่สามารถทราบรายละเอียดได้อย่างทั่วถึง	การสาธิตจะมีคุณค่ามากขึ้นในกรณี 

ที่มีการด�าเนินการสังเกตอย่างเป็นระเบียบ	และมีกิจกรรมติดตามมา	เช่น	การอภิปราย	การให้ดูวีดีโอเทปซ�้าอีก	และ 

การให้ลองปฏิบัติ	เป็นต้น

	 ๙.		 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	(structured	interviewing)	เป็นกิจกรรมที่ด�าเนินการระหว่าง 

ผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูล	โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง	ๆ	ตามที่ต้องการ	เป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการ

เลือกคณะท�างาน	การสื่อสารกับกลุ่มคน	และการตรวจสอบยืนยันข้อมูลต่าง	ๆ 	การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจะถูก

ควบคุมโดยผู้สัมภาษณ์	ดังนั้น	กิจกรรมชนิดนี้จึงมีคุณค่าน้อยต่อการเปลี่ยนแปลง	เจตคติของบุคคล	แต่ถ้าจะมองใน

เรือ่งรายละเอยีดของข้อมลูเฉพาะอย่าง	เช่น	การศกึษาแนวความคดิ	การศกึษาความคดิเหน็	การศกึษาเจตคตกิถ็อืว่า

กิจกรรมการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างนี้มีคุณค่าสูงพอสมควร	

	 ๑๐.	การสัมภาษณ์เฉพาะบางเรื่อง	(focused	interviewing)	เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	โดยจะ

ท�าการสัมภาษณ์เฉพาะบางสิ่งบางอย่างที่ผู้ตอบสามารถจะตอบได้เท่านั้น	กิจกรรมนี้หากด�าเนินการอย่างเป็นระบบ

แล้ว	ผู้นิเทศก็สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี	

	 ๑๑.	การสมัภาษณ์ทางอ้อม	(non-directive	interviewing)	เป็นการรบัรูข้้อมลูจากการอภปิราย	หรอืแสดง

แนวความคดิของบคุคลทีเ่ราสนทนา	ผูส้มัภาษณ์จะพยายามให้ผูใ้ห้การสมัภาษณ์ระลกึถงึข้อมลูในอดตี	ปัจจบุนั	หรอื

คาดการณ์ในอนาคตเพื่อประเมินตนเอง	หรือตัดสินใจว่าตนเองจะท�าในลักษณะใด	เพื่อให้เขาได้แสดงความคิดเห็น	

หรือความรู้สึกออกมามากที่สุด	และแสดงออกด้วยความจริงใจ	ลักษณะของการสัมภาษณ์จะสนใจอยู่ที่ปัญหาและ

ความสนใจของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นประการส�าคัญ	ไม่มีการจัดล�าดับขั้นตอนของสาระ	ดังนั้น	การใช้เทปบันทึกเสียง

ประกอบการสัมภาษณ์ก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์

	 ๑๒.	การอภิปราย	(discussing)	เป็นกิจกรรมที่เหมาะส�าหรับกลุ่มขนาดเล็ก	การอภิปรายจะเกี่ยวข้องกับ

การปฏิสัมพันธ์ทั้งทางภาษาและท่าทาง	การอภิปรายแตกต่างจากการสัมภาษณ์ตรงที่เป็นกิจกรรมกลุ่ม	แตกต่าง

จากการประชุมตรงที่	การอภิปรายมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและไม่เป็นทางการ	การอภิปรายมีความใกล้เคียงกับการ

ประชมุกลุม่	และอภปิรายกลุม่	การประชมุกลุม่ใช้เวลาน้อยกว่าการอภปิราย	คอื	ระหว่าง	๑๐	-๓๐	นาท	ีการอภปิราย 

จะน�าไปใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น	ๆ	เช่น	บทบาทสมมุติ	ภาพยนตร์	การอ่าน	การวิจัย	การเยี่ยมชั้นเรียน	การสาธิต	และ 

การบรรยาย	เพื่อแก้ปัญหาต่าง	ๆ	ที่มีความสลับซับซ้อนได้	
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	 ๑๓.	การอ่าน	(reading)	การอ่านเป็นกจิกรรมนเิทศทีน่ยิมใช้กนัอย่างแพร่หลาย	กจิกรรมการอ่านจะมคีณุค่า

มากขึ้นหากด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	และมีการอภิปรายหลังจากการอ่านเสร็จสิ้นลงไปแล้ว	ได้มีการใช้กิจกรรม 

การอ่านผสมผสานกับกิจกรรมอื่นส�าหรับการฝึกอบรมมากขึ้น	เช่น	ให้อ่านขั้นตอนการท�ากิจกรรม	หรือการให้ 

อ่านกรณีปัญหา	เป็นต้น	

	 ๑๔.	การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดค�านวณ	(analyzing	and	calculating)	กิจกรรมชนิดนี้มีความส�าคัญ

มากส�าหรับผู้นิเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามและประเมินผล	การวิจัยเชิงปฏิบัติ	(action	research)	และ 

การควบคุมประสิทธิภาพการสอน

	 ๑๕.	การระดมสมอง	(brainstorming)	เป็นกิจกรรมกลุ่ม	ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนวความคิด	วิธีการแก้

ปัญหา	หรือให้ข้อแนะน�าต่าง	ๆ 	ซึ่งแต่ละคนจะแสดงความคิดออกมา	แต่จะไม่มีการอภิปราย	ไม่มีการวิเคราะห์	หรือ

วพิากษ์วจิารณ์แต่อย่างใด	แม้ว่าการระดมสมองจะเป็นการแสดงความคดิเหน็ค่อนข้างอสิระ	แต่ถ้าหากมกีารก�าหนด

ปัญหาหรอืวางโครงสร้างทีช่ดัเจนกย่็อมจะสามารถได้แนวความคดิต่าง	ๆ 	มากมายในเวลาอนัจ�ากดั	บรรยากาศในการ

ระดมสมองจะต้องเป็นไปในทางที่ด	ีไม่มีอคติต่อแนวความคิดของบุคคลใดทั้งสิ้น	ถึงแม้แนวความคิดที่สมาชิกเสนอ

มานั้นจะไม่สามารถน�าไปปฏิบัติได้โดยตรง	แต่แนวความคิดนั้นจะถูกน�าไปผสมผสานให้เกิดแนวความคิดอื่น	หรือ

เกิดแนวความคิดใหม่ที่สามารถน�าไปปฏิบัติได้

	 ๑๖.	การบันทึกวีดีโอเทปและการถ่ายภาพ	(videotaping	&	photographing)	กิจกรรมนี้มีประโยชน์ใน

การพฒันาหลกัสตูร	การประเมนิผลงาน	การฝึกอบรม	และการประชาสมัพนัธ์	วดิโีอเทปเป็นเครือ่งมอืทีแ่สดงให้เหน็ 

รายละเอยีดทัง้ภาพและเสยีง	สามารถดไูด้ทนัท	ีสามารถลบได้	และสามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ได้	ส่วนการถ่ายภาพนัน้

มีประโยชน์มากในการจัดนิทรรศการ	หรือจัดท�าภาพประกอบในการจัดท�ารายงานต่าง	ๆ	

	 ๑๗.	การจดัท�าเครือ่งมอืและข้อทดสอบ	(instrumenting	&	testing)	กจิกรรมนีจ้ะเกีย่วข้องกบัการใช้แบบ

ทดสอบ	แบบส�ารวจ	และแบบแสดงความคิดเห็น	แบบประเมิน	เจตคติ	และเครื่องมืออื่น	ๆ	เครื่องมือเหล่านี้มักจะ

น�าไปใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น	ๆ	อยู่บ่อย	ๆ	เช่น	การอภิปราย	การแสดงบทบาทสมมติ	การสัมภาษณ์	และการสังเกต

	 ๑๘.	การประชมุกลุม่ย่อย	(buzz	session)	เป็นการประชมุกลุม่เพือ่อภปิรายในหวัข้อเรือ่งทีจ่�าเพาะเจาะจง	

มกีารก�าหนดโครงสร้างน้อยทีส่ดุ	แต่มุง่เน้นปฏสิมัพนัธ์ภายในกลุม่มากทีส่ดุ	บรรยากาศการประชมุจะมุง่ทีก่ารแสดง

ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ	และเป็นบรรยากาศที่ดี	ก่อนการประชุมกลุ่ม	สมาชิกภายในกลุ่มจะ

ได้รับทราบเรื่องราวที่จะท�าการประชุม	ซึ่งอาจเป็นหัวข้อปัญหา	ค�าถาม	หรือประเด็นต่าง	ๆ	สมาชิกจะต้องแสดง

ความคิดเห็นออกมาด้วยถ้อยค�าสั้น	ๆ	และชัดเจน	อาจมีการเสนอข้อมูลแบบเป็นทางการประกอบด้วยก็ได้	เช่น 

การบรรยาย	การฉายภาพยนตร์	การเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม	เป็นต้น	การประชุมกลุ่มย่อยอาจด�าเนินการในลักษณะของ 

การมอบงานให้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันก็ได้	ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นขณะประชุมกลุ่มจะเป็นไปแบบอิสระ	การแสดง 

ความคดิเหน็ท�าได้อย่างเตม็ที่	ยอมรบัฟังซึง่กนัและกนั	ผลจากการประชมุกลุม่ควรจะได้มาซึง่การเหน็ด้วย	ไม่เหน็ด้วย 

หรือได้ข้อแนะน�าเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน	กิจกรรมนี้จะมีคุณค่ามากขึ้นถ้ามีกิจกรรมอื่น	ๆ	ตามมา	เช่น	

การสรุปประเด็น	หรือตั้งเป็นค�าถามในกรณีที่จะต้องแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมอีก
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	 ๑๙.	การพาไปทัศนศึกษา	(field	trip)	กิจกรรมนี้เป็นการเดินทางออกจากโรงเรียนไปสถานที่แห่งอื่นเพื่อ

ศึกษาดูงานที่สัมพันธ์กับงานที่ตนเองปฏิบัติอยู่	ถึงแม้ว่าการไปทัศนศึกษาจะเป็นที่สนใจ	และเป็นที่นิยมของครู

และนักเรียนก็ตาม	แต่ไม่นิยมน�ามาใช้ในการฝึกอบรมครูประจ�าการมากนัก	การไปทัศนศึกษาจะได้ประโยชน์เชิง

เพิ่มพูนประสบการณ์แก่ผู้ร่วมกิจกรรม	กิจกรรมทัศนศึกษาจะมีความแตกต่างจากกิจกรรมเยี่ยมเยียนตรงที่กิจกรรม

ทศันศกึษาจะไม่เกีย่วข้องกบัการสงัเกตพฤตกิรรมการสอนในห้องเรยีนเลย	ประสบการณ์ทีไ่ด้จากกจิกรรมทศันศกึษา

จัดอยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างไปทางสูง

	 ๒๐.	การเยีย่มเยยีน	(intervisiting)	เป็นกจิกรรมทีบ่คุคลหนึง่จะไปเยีย่มและสงัเกตการท�างานของอกีบคุคล

หนึ่ง	การเยี่ยมเยียนถึงแม้จะสามารถกระท�าเป็นกลุ่มขนาดเล็กได้	แต่ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปมักจะด�าเนินการใน

ลกัษณะของกจิกรรมรายบคุคล	กจิกรรมการเยีย่มเยยีนทีไ่ด้ผลนัน้จ�าเป็นจะต้องมคีูม่อืเกีย่วกบัการสงัเกตพฤตกิรรม

การท�างานควบคูไ่ปด้วย	ควรจะไปเยีย่มเยยีนคนทีม่คีวามสามารถในการท�างานและดเีพยีงพอทีจ่ะเป็นตวัอย่างได้	และ

จ�าเป็นจะต้องมกีารวางแผนในการจดักจิกรรมเป็นอย่างดจีงึจะท�าให้การเยีย่มเยยีนเกดิประโยชน์สงูสดุ	ประสบการณ์

ที่ได้จากกิจกรรมการเยี่ยมเยียนนั้นจัดอยู่ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างไปทางสูง	

	 ๒๑.	บทบาทสมมติ	(role	playing)	เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในวัฒนธรรม

ต่าง	ๆ	บทบาทสมมติที่น�ามาใช้ในการศึกษามีลักษณะคล้ายกับการปฏิบัติในสภาพการณ์ที่เป็นจริง	ในกรณีที่น�ามา

ใช้ในการนิเทศนั้น	ส่วนใหญ่มักจะเอาปัญหาที่เกิดขึ้นกับครูมาเป็นตัวก�าหนดให้ผู้ท�ากิจกรรมสมมติตัวเองว่า	ถ้าอยู่

ในสถานการณ์นั้นเขาจะท�าอย่างไร	บทบาทที่ผู้ท�ากิจกรรมแสดงออกมาจะแสดงให้เห็นความรู้สึกนึกคิดของเขาว่า

เป็นอย่างไร	หลังจากท�ากิจกรรมบทบาทสมมติแล้วควรได้มีการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่

สังเกตเห็นจากซึ่งจะเป็นการช่วยให้เรียนรู้จากการวิเคราะห์ทางด้านอารมณ์ควบคู่ไปด้วย	กิจกรรมบทบาทสมมติ 

มีผลต่อประสบการณ์ในระดับปานกลางที่ค่อนข้างไปทางสูง

	 ๒๒.	การเขียน	(writing)	เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกเรื่อง	เช่น	การเขียนโครงการ

นิเทศ	การบันทึกข้อมูล	การเขียนรายงาน	การเขียนบันทึก	การเขียนใบเตือนความจ�า	ฯลฯ	เป็นต้น	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	การเขียนเอกสารต่าง	ๆ	ที่ใช้ในการฝึกอบรม	กิจกรรมการเขียนเป็นกิจกรรมที่ให้ประสบการณ์ในระดับสูง	

ทั้งนี้เพราะก่อให้เกิดการปรับปรุงความเข้าใจแก่ผู้เขียนและผู้อ่านทั้งสองฝ่าย

	 ๒๓.	การปฏิบัติจริง	(guided	practice)	กิจกรรมนี้ใช้ได้กับรายบุคคล	หรือกลุ่มขนาดเล็ก	เป็นกิจกรรมที่

มุง่เน้นการปฏบิตัจิรงิ	กจิกรรมการปฏบิตัติามค�าแนะน�าเป็นทีส่นใจมากขึน้เมือ่มกีารฝึกทดลองสอนหรอืการฝึกสอน	

นอกจากนัน้	ในการนเิทศแบบคลนิกิกไ็ด้มกีารใช้กจิกรรมลกัษณะนีม้ากเช่นเดยีวกนั	ในบางครัง้อาจใช้ร่วมกบักจิกรรม

การเยี่ยมเยียน	และกิจกรรมการสังเกต	(นิพนธ์	ไทยพานิช,	๒๕๓๕)

	 นอกจากนี	้ยงัมเีทคนคิ	วธิกีาร	และกจิกรรมการนเิทศทีห่ลากหลาย	มกีารน�ามาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจบุนั	

ซึง่ผูส้นใจสามารถศกึษา	ค้นคว้าเพิม่เตมิได้จากต�ารา	เอกสาร	งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	และเวป็ไซต์ต่าง	ๆ 	ได้แก่	การชีแ้นะ

สะท้อนคิด	(reflective	coaching)	การเป็นพี่เลี้ยง	(mentoring)	และการเป็นกัลยาณมิตร	ของ	สุมน	อมรวิวัฒน์	

เป็นต้น	
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ตอนที่ ๕
ถำมหำผลส�ำเรจ็

ของงำน

วัตถุประสงค์	
	 	 ๑.		 อธิบายขั้นตอนการด�าเนินการจัดกระท�าและวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อสรุปผลส�าเร็จของงานได้เหมาะสมสอดคล้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงาน
	 	 ๒.	 เลือกใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการจัดกระท�าและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปและน�าเสนอผลส�าเร็จของงาน
	 	 ๓.		 ตระหนักในความส�าคัญ	 และเห็นประโยชน ์ของ
กระบวนการหาข้อสรุปผลส�าเร็จของงาน	ที่เหมาะสมสอดคล้องตรง

ตามวัตถุประสงค์ของงาน

ความคิดรวบยอด
	 	 การถามหาความส�าเร็จของงาน	เป็นกระบวนการค้นหา 
ค�าตอบหรือผลส�าเร็จของการปฏิบัติงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและสมมตุฐิานของงานทีก่�าหนดไว้	กระบวนการในการค้นหา
ค�าตอบนอกจากจะใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและวิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม	เชื่อถือได้แล้ว	จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง	
ความครอบคลุม	สอดคล้องของข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดและ
เลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล	ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูล	สรุปผลที่วิเคราะห์ได้ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีก่�าหนดสะท้อนผลของงานทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิงาน
ได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้	ข้อค้นพบจากการถาม
หาความส�าเรจ็ของงานเป็นความรูแ้ท้ทีไ่ด้จากการปฏบิตัจิรงิทีส่ามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลในการปฏิบัติงานอื่นได้

เนื้อหา
๑.	 ขัน้ตอนกระบวนการในการด�าเนนิการค้นหาค�าตอบหรอืผลส�าเรจ็
ของงานให้เหมาะสมสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน	
๒.		 การเลือกใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการหาข้อสรุปและผล
ส�าเร็จของงาน
๓.		 ความส�าคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาค�า
ตอบหรอืผลส�าเรจ็ของงานให้เหมาะสมสอดคล้องตรงตามวตัถปุระสงค์
ของงาน
 
สมรรถนะส�าคัญ
๑.		 ความสามารถในการวิเคราะห์	
๒.		 ความสามารถในการสังเคราะห์

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
๑.	 ศึกษาตัวอย่าง	(Example)	
	 ให้ท่านศกึษากรณศีกึษาถามหาผลส�าเรจ็ของงาน	แล้วสรปุความรู้	
และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงาน



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

114 บทที่ ๒

กรณีศึกษา
ถามหาผลส�าเร็จของงาน

	 นางนารี	รักนิเทศ	ได้ด�าเนินการใช้ชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	และได้

เก็บรวบรวมข้อมูลการด�าเนินงานเพื่อน�ามาวิเคราะห์และสรุปผลส�าเร็จของงาน	โดยได้ด�าเนินการถามหาผลส�าเร็จ

ของงาน	ดังนี้	

	 ๑.		 ตรวจสอบทบทวนความถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจากเครื่องมือที่น�าไปใช้

ในการด�าเนินการว่าสามารถน�าไปใช้วิเคราะห์เพื่อค้นหาค�าตอบความส�าเร็จของงานตามวัตถุประสงค	์ตัวแปร	หรือ

สมมุติฐานที่ก�าหนดไว้หรือไม่	มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงหรือด�าเนินการเพิ่มเติม	เพื่อให้เกิดความถูกต้อง	สมบูรณ์

	 ๒.		 ด�าเนินการจัดกระท�าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง	วิธีการและเกณฑ์ที่ก�าหนดให้สอดคล้อง

ตรงกับวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการ

	 ๓.		 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล	ข้อค้นพบความส�าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ

	 ๔.		 อภิปรายผลจากข้อค้นพบ	มีเหตุปัจจัยสนับสนุน	ต่อต้านอะไรบ้าง	ได้เรียนรู้หรือมีบทเรียนอะไรบ้าง

จากการท�างานนี้

	 การปฏิบัติแต่ละกิจกรรมมีสาระส�าคัญสรุปได้	ดังนี้

๑.			ตรวจสอบทบทวนความถูกต้อง	สมบูรณ์ของข้อมูล	นางนารี	รักนิเทศ	ได้ด�าเนินการตรวจสอบโดยใส่ 

เครื่องหมาย	Pถ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีความถูกต้อง	หรือครบถ้วนหรือสมบูรณ์ดังนี้
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กรณีศึกษา 
ถามหาผลสําเร็จของงาน 

 

 นางนารี รักนิเทศ ดดําเนินการใชชุดการเรียนรู เรื่อง การนิเทศภายในการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และดเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานเพ่ือนํามาวิเคราะหและสรุปผลสําเร็จของงาน ดยด
ดําเนินการถามหาผลสําเร็จของงาน ดังนี้  

๑. ตรวจสอบทบทวนความถูกตอง ครบถวน สมบูรของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาจาก
เครื่องมือท่ีนําปใชในการดําเนินการวาสามารถนําปใชวิเคราะหเพ่ือคนหาคําตอบความสําเร็จของงานตาม
วัตถุประสงค ตัวแปร หรือสมมุติานท่ีกําหนดวหรือม มีสวนใดท่ีตองปรับปรุงหรือดําเนินการเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหเกิดความถูกตอง สมบูร 

๒. ดําเนินการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูลตามแนวทาง วิธีการและเกท่ีกําหนดให
สอดคลองตรงกับวัตถุประสงคของการดําเนินการ 

. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ขอคนพบความสําเร็จของงานตามวตถรสงตลขอ 
. อภิปรายผลจากขอคนพบ มีเหตุปจจัยสนับสนุน ตอตานอะรบาง ดเรียนรูหรือมีบทเรียน

อะรบางจากการทํางานนี้ 
การปิบัติแตละกิจกรรมมีสาระสําคัสรุปดดังนี้ 

 ตรวจสอบทบทวนวามถกตอง สมบรณของขอมล นางนารี รักนิเทศ ดดําเนินการตรวจสอบดยใส
เครื่องหมาย ถาผลการตรวจสอบพบวามีความถูกตอง หรือครบถวนหรือสมบูรดังนี้ 
      

วตถรสง ขอมลทีตองการ วีตรวจสอบทบทวนขอมล ผลการตรวจสอบ
ทบทวน 

๑. เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู เรื่อง 
การนิเทศภายใน 
การใชหลักสูตร
สถานศึกษา 
 
 
 

๑. คะแนนจากการ
ปิบัติงานในแบบก
ปิบัติชุดการเรียนรู 
เรื่อง การนิเทศภายใน
การใชหลักสูตร
สถานศึกษาของครู 
ผูนิเทศภายในรายบุคคล
ทุกคน (E๑) 
๒. คะแนนจากการ
ทดสอบหลังการใชชุด
การเรียนรู เรื่อง 
การนิเทศภายในการใช
หลักสูตรสถานศึกษาของ
ครูผูนิเทศภายใน
รายบุคคลทุกคน (E๒)                 

ความถูกตอง 
- คะแนนท่ีรวบรวมดสัมพันธ
กับเกการใหคะแนนท่ี
กําหนดในแบบกแบบทดสอบ  
- รวมคะแนนถูกตองทุกรายการ 
 
ความสมบูร ครบถวน 
- มีคะแนนรายบุคคลครบทุกคน 
ทุกแบบกหรือครบทุกขอท่ี
ทดสอบรวมคะแนนครบถูกตอง
ทุกรายการ 
 
 
 
 

 
.......ถูกตอง 
 
 
 
 
.......ครบถวน  
.......สมบูร 
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๒. เพ่ือศึกษาผลการ
นิ เทศโดยใ ช้ ชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง การนิเทศ
ภายในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
    ๒.๑ ความรู้ ความ
เข้าใจของครูผู้นิเทศ
ภายใน 
 
 
    ๒.๒ พฤติกรรม 
การนิเทศภายในของ
ครูผู้นิเทศภายใน 
 
 
    ๒.๓ พฤติกรรมการ
สอนของครูท่ีได้รับการ
นิเทศจากครูผู้นิเทศ
ภายใน 
 
๓. เพ่ือศึกษาความ 
พึงพอใจของครูผู้นิเทศ
ภายในที่มีต่อการใช้ชุด
การเรียนรู้  
 
๔. เพ่ือศึกษาความ 
พึงพอใจของครูที่มีต่อ
การนิเทศของ 
ครูผู้นิเทศภายใน 
 
๕. เพ่ือศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนใน
วิชาที่ครูผู้รับการนิเทศ
ภายในเป็นผู้สอน 

 
 
 
 
 
๒.๑ คะแนนทดสอบ
ความรู้ ความเข้าใจของ
ครูผู้นิเทศภายในเกี่ยวกับ 
การนิเทศภายในการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา      
๒.๒ ข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรม 
การนิเทศภายในของ 
ครูผู้นิเทศภายใน 
แต่ละครั้งทุกคน 
๒.๓ ข้อมูลจากการ
สังเกตพฤติกรรม 
การสอนของครูที่ได้รับ
การนิเทศจากผู้นิเทศ
ภายในแต่ละครั้งทุกคน 
๓. คะแนนจาก
แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของครูผู้นิเทศ
ภายในที่มีต่อการใช้ชุด
การเรียนรู้ 
๔. คะแนนจากแบบ 
สอบถามความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อการนิเทศ
ของครูผู้นิเทศภายใน 
 
๕. คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
(NT O-NET LAS ผลการ
ประเมินระดับ
สถานศึกษา) แต่ละคนใน
วิชาที่ครูผู้รับการนิเทศ
ภายในเป็นผู้สอน 

 
 
 
 
 
- มีคะแนนรายบุคคลครบทุกคน 
ทุกแบบฝึกหรอืครบทุกข้อที่
ทดสอบ 
- รวมคะแนนครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์ทุกรายการ 
- มีข้อมูลบันทกึการสังเกต
พฤติกรรมการนิเทศตรงตาม
รายการที่กําหนดในเครื่องมือ
สังเกต ครบทุกคนทุกรายการ 
 
- มีข้อมูลบันทกึการสังเกต
พฤติกรรมการสอนของครูตรง
ตามรายการที่กําหนดใน
เครื่องมือสังเกต ครบทุกคน 
ทุกรายการ 
- มีคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจครู
ผู้นิเทศภายใน ทุกรายการใน
แบบสอบถาม ครบทุกคน 
 
- มีคะแนนจากการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจครู
ผู้รับการนิเทศภายใน ทุก
รายการในแบบสอบถาม  
ครบทุกคน 
- มีคะแนนในแบบบันทึกข้อมูล
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละ
คนทุกคนในวิชาที่ครูผู้รับการ
นิเทศภายในเป็นผู้สอนตาม
ประเภทของการทดสอบ (NT 
O-NET LAS ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษา) 

 
 
 

 
 

.......ถูกต้อง 

.......ครบถ้วน 

.......สมบูรณ์ 
 
 

.......ถูกต้อง 

.......ครบถ้วน 

.......สมบูรณ์ 
 
 

.......ถูกต้อง 

.......ครบถ้วน 

.......สมบูรณ์ 
 
 

.......ถูกต้อง 

.......ครบถ้วน 

.......สมบูรณ์ 
 
 

.......ถูกต้อง 

.......ครบถ้วน 

.......สมบูรณ์ 
 
 

.......ถูกต้อง 

.......ครบถ้วน 

.......สมบูรณ์ 
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 ผลการตรวจสอบทบทวนความถูกต้อง	สมบูรณ์	ของข้อมูล

	 จากการตรวจสอบความถูกต้อง	ความสมบูรณ์ของข้อมูลในแต่ละรายการ	นางนารี	รักนิเทศ	พบว่า	มีความ

ถูกต้อง	สมบูรณ์	ครบถ้วน	ทุกรายการไม่มีส่วนใดบกพร่อง	ผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข	หรือด�าเนินการรวบรวม

ข้อมูลอีกครั้ง	ท�าให้มั่นใจที่จะด�าเนินการในขั้นต่อไป

๒.			ด�าเนินการจัดกระท�าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางวิธีการและเกณฑ์ที่ก�าหนด	นางนารี		รักนิเทศ	

ได้ด�าเนินการดังที่สรุปสาระส�าคัญในตารางข้างล่างนี้
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ผลการตรวจสอบทบทวนความถูกต้อง สมบูรณ์ ของข้อมูล 
จากการตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลในแต่ละรายการ นางนารี รักนิเทศ พบว่า 

มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกรายการไม่มีส่วนใดบกพร่อง ผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือ
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลอีกครั้ง ทําให้มั่นใจที่จะดําเนินการในขั้นต่อไป 

 

๒. ดําเนินการจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางวิธีการและเกณฑ์ที่กําหนด  นางนารี   
รักนิเทศ ได้ดําเนินการดังที่สรุปสาระสําคัญในตารางข้างล่างนี้ 

 

วัตถุประสงค ์ คําตอบที่ต้องการ ข้อมูลที่นาํมา
วิเคราะห ์ วิธีวิเคราะห์ขอ้มูล เกณฑ์ 

๑. เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพ
ของชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง 
การนิเทศ
ภายในการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
การนิเทศภายใน
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพเท่าใด
ถึงเกณฑ์ที่กําหนด
หรือไม่ 

๑. คะแนนของครู 
ผู้นิเทศภายในราย 
บุคคลจากแบบฝึกใน
ชุดการเรียนรู้ 
๒. คะแนนของครู 
ผู้นิเทศภายในราย 
บุคคลจากแบบ 
ทดสอบความรู้หลัง
เรียน 

๑. หาค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนรวมจาก
แบบฝึกทุกชุด 
 
๒. หาค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนจากการ
ทดสอบหลังใช้   
แบบฝึก 

๘๐/๘๐ 

๒. เพ่ือศึกษา
ผลการนิเทศ
โดยใช้ชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง 
การนิเทศ
ภายในการใช้
หลักสูตร
สถานศึกษา 
๒.๑ ความรู้ 
ความเข้าใจของ
ครูผู้นิเทศ
ภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ก่อนและหลังการใช้
ชุดการเรียนรู้ครูผู้
นิเทศภายในแต่ละ
คนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในการใช้
หลักสูตรสถาน 
ศึกษาในระดับใด
สูงขึ้นหรือไม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. คะแนนผล 
การทดสอบความรู้
ก่อนเรียนรายบุคคล 
๒. คะแนนผล 
การทดสอบความรู้
หลังเรียนรายบุคคล 
๓. ผลต่างคะแนน
ทดสอบก่อน และ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. นําคะแนนผล 
การทดสอบความรู้
แต่ละคนมาหา 
ค่าร้อยละและ 
เทียบระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
๒. นําข้อมูลผลต่าง
ระหว่างก่อนและหลัง
เรียนมาทดสอบ
ค่าสถิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 
๘๐ ขึ้นไป ดีมาก 
๗๐ -๗๙    ดี 
๖๐ -๖๙   พอใช้ 
น้อยกว่า ๖๐
ปรับปรุง 
๒. t-test 
dependent 
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๒.๒ พฤติกรรม
การนิเทศ
ภายในของครู 
ผู้นิเทศภายใน 
 

ครูผู้นิเทศภายในมี
มีพฤติกรรมการ
นิเทศภายในอยู่ใน
ระดับคุณภาพ
ใดบ้าง กี่คน 

ลักษณะพฤติกรรม
การแสดงออกในการ
นิเทศภายในของครูผู้
นิเทศภายในแต่ละ
คนที่ผู้สังเกตได้
รวบรวมไว้ 

เทียบลักษณะ
พฤติกรรมการแสดง 
ออกกับเกณฑ์เชิง
คุณภาพที่กําหนดไว้
ในรายข้อเป็นระดับ
คะแนน และหาค่า 
เฉลี่ยระดับพฤติกรรม
รายด้าน วิเคราะห์
ภาพรวมโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (μ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Ó)  

เกณฑ์เชิงคุณภาพ 
๕ ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ 
๕  แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
๔.๕๑-๕.๐๐ดีมาก
๓.๕๑-๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑-๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑-๒.๕ปรับปรุง 
๑.๕๐ ลงมา ต้อง
ปรับปรุงอย่างยิ่ง 

๒.๓ พฤติกรรม
การสอนของครู
ที่ได้รับการ
นิเทศจาก 
ครูผู้นิเทศ
ภายใน 
 

ครูผู้รับการนิเทศ
ภายในมีพฤติกรรม
การสอนอยู่ใน
ระดับคุณภาพ
ใดบ้าง กี่คน 

ลักษณะพฤติกรรม
การแสดงออกในการ
สอนของครูผู้รบัการ
นิเทศภายในแต่ละ
คนที่ผู้สังเกตได้
รวบรวมไว้ 

เทียบลักษณะ
พฤติกรรมการแสดง 
ออกกับเกณฑ์เชิง
คุณภาพที่กําหนดไว้
ในรายข้อเป็นระดับ
คะแนนและหาค่า 
เฉลี่ยระดับพฤติกรรม
รายด้าน วิเคราะห์ 
ภาพรวมโดยใช้
ค่าเฉลี่ย (μ) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Ó) 

เกณฑ์เชิงคุณภาพ 
๕ ระดับ แปล
ความหมายค่าเฉลี่ย 
ดังนี้ 
๔.๕๑-๕.๐๐ ดีมาก
๓.๕๑-๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑-๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑-๒.๕ปรับปรุง 
๑.๕๐ ลงมา ต้อง
ปรับปรุงอย่างยิ่ง 

๓. เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจ
ของครูผู้นิเทศ
ภายในที่มีต่อ
การใช้ชุด 
การเรียนรู้  
 

ครูผู้รับการนิเทศ
ภายในมีความ 
พึงพอใจต่อการใช้
ชุดการเรียนรู้  
อยู่ในระดับใดบ้าง 
กี่คน 

ระดับความพึงพอใจ
ต่อการใช้ชุด 
การเรียนรู้ของครู
ผู้รับการนิเทศภายใน
แต่ละข้อที่รวบรวมได้
จากแบบสอบถาม 
 

เทียบระดับความ 
พึงพอใจกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในรายข้อ
เป็นระดับคะแนน
และหาค่าเฉลีย่ระดับ
ระดับความพึงพอใจ
รายด้านและภาพรวม
ทุกด้าน 
วิเคราะห์ภาพรวม
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Ó)  

เกณฑ์ ๕ ระดับ  
แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
๔.๕๑-๕.๐๐ 
พึงพอใจมากที่สุด
๓.๕๑-๔.๕๐ 
พึงพอใจมาก       
๒.๕๑-๓.๕๐ 
พึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๑-๒.๕ ไม่ 
พึงพอใจ 
๑.๕๐ ลงมา ไม่ 
พึงพอใจอย่างยิ่ง 
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๓.    สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบความส�าเร็จของงานตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ

	 นางนารี	รักนิเทศ	ได้สรุปผลการด�าเนินงานไว้	ดังนี้

 ๑. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	๘๐/๘๐	โดยมีประสิทธิภาพ	๘๕.๒๔	/๘๒.๑๖

 ๒.  ผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

	 						๒.๑	 ความรู้	ความเข้าใจของครูผู้นิเทศภายใน	เกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	

ก่อนเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ	๗๒.๔๒	หลังเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ	๘๒.๑๖	ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้	

	 	 ๒.๒	 พฤตกิรรมการนเิทศภายในของครผููน้เิทศภายในหลงัการใช้ชดุการเรยีนรู	้มค่ีาเฉลีย่	ระดบัดมีาก	

(	X	=	๔.๑๑		S.D.	=	๐.๓๒)

	 ๓.		 ครูผู้นิเทศภายในมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ระดับมาก	จากการตอบแบบสอบถามหลังนิเทศ 

(	X	=	๔.๑๑		S.D.	=	๐.๓๒)	

	 ๔.		 ผลการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ

ภายในมีคุณภาพอยู่ในระดับดี		(	X	=	๓.๙๒		S.D.	=	๐.๔๔)	
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๔. เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจ
ของครูที่มีต่อ
การนิเทศของ
ครูผู้นิเทศ
ภายใน 
 

ครูมีความพึงพอใจ
ต่อการนิเทศของครู
ผู้นิเทศภายใน 
อยู่ในระดับใดบ้าง 
กี่คน 

ระดับความพึงพอใจ
ต่อการใช้ชุดการ
เรียนรู้ของครูผูร้ับ
การนิเทศภายในแต่
ละข้อที่รวบรวมได้
จากแบบสอบถาม 
 
 

เทียบระดับความพึง
พอใจกับเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในรายข้อ
เป็นระดับคะแนน
และหาค่าเฉลีย่ระดับ
ระดับความพึงพอใจ
รายด้านและภาพรวม
ทุกด้าน 
วิเคราะห์ภาพรวม
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (μ) 
และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Ó)  

เกณฑ์ ๕ ระดับ  
แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
๔.๕๑-๕.๐๐ 
พึงพอใจมากที่สุด
๓.๕๑-๔.๕๐ 
พึงพอใจมาก       
๒.๕๑-๓.๕๐ 
พึงพอใจปานกลาง 
๑.๕๑-๒.๕ ไม่ 
พึงพอใจ 
๑.๕๐ ลงมา ไม่ 
พึงพอใจอย่างยิ่ง 

๕. เพ่ือศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียนใน
วิชาที่ครูผู้รับ
การนิเทศ
ภายในเป็น
ผู้สอน 

นักเรียนที่เรียนกับ
ครูที่ได้รับการนิเทศ
ภายในมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีขึ้น
ในระดับใด 

คะแนนผลสัมฤท ธ์ิ
ทางการ เ รี ยนของ
นักเรียน NT ONET 
LAS ผลการประเมิน
ระดับสถานศึกษา ๒ 
ปีการศึกษา 

๑. นําคะแนนผลการ
ทดสอบความรู้แต่ละ
คนมาหาค่าร้อยละ
และเทียบระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
กําหนด 
๒. นําข้อมูลผลต่าง
ระหว่าง ๒ ปี
การศึกษามาทดสอบ
ค่าสถิติ 

๑. เกณฑ์ระดับ
คุณภาพ ดังนี้ 
๘๐ ขึ้นไป ดีมาก 
๗๐ -๗๙  ดี 
๖๐ -๖๙  พอใช้ 
น้อยกว่า ๖๐
ปรับปรุง 
๒. t-test 
independent 

 

๓. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อค้นพบความสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ 
นางนารี รักนิเทศ ได้สรุปผลการดําเนินงานไว้ ดังนี้ 

 ๑.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด ๘๐/๘๐ โดยมีประสิทธิภาพ ๘๕.๒๔ /๘๒.๑๖ 

๒.  ผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
      ๒.๑ความรู้ ความเข้าใจของครูผู้นิเทศภายใน เกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา ก่อนเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๒.๔๒ หลังเรียนรู้คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๑๖ ผลการ
ทดสอบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้  

๒.๒ พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศภายในหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 
ระดับดีมาก ( X  = ๔.๑๑  S.D. = ๐.๓๒) 
           ๓. ครูผู้นิเทศภายในมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ระดับมาก จากการตอบแบบสอบถามหลัง
นิเทศ ( X  = ๔.๑๑  S.D. = ๐.๓๒)  

๔. ผลการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการ
นิเทศภายในมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  ( X  = ๓.๙๒  S.D. = ๐.๔๔)  
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	 ๕.		 ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(	X=	๔.๒๔		S.D.	=	๐.๒๘)

	 ๖.		 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายในมีผลการเรียน	

จ�าแนกเป็นรายชั้นเรียน/รายสาระการเรียนรู้	มีคะแนนเฉลี่ยรายชั้นและรายวิชา	อยู่ในระดับดี	ขึ้นไปคะแนนเฉลี่ย

รายชั้น	รายวิชา	อยู่ระหว่าง	ร้อยละ	๗๒.๒๖	ถึงร้อยละ	๗๘.๕๓

๔.   อภิปรายผลจากข้อค้นพบ

	 นางนารี		รักนิเทศ	ได้อภิปรายผลข้อค้นพบความส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ	ว่ามีเหตุปัจจัยสนับสนุน	อุปสรรค 

แรงต่อต้านหรือข้อผิดพลาดอะไรบ้าง	ได้เรียนรู้หรือมีบทเรียนอะไรบ้างจากการท�างานนี้	โดยน�ากระบวนการปฏิบัติ

และผลตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ด�าเนนิการมาอภปิรายตามแนวคดิ	ทฤษฎ	ีหลกัการและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้ทบทวน 

น�าเสนอในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีข้อค้นพบที่น�ามาอภิปรายพอสรุปได้ดังนี้

	 ๔.๑	ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด	๘๐/๘๐	โดยมีประสิทธิภาพ	๘๕.๒๔	/๘๒.๑๖

	 ๔.๒	พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศภายในหลังการใช้ชุดการเรียนรู้	มีค่าเฉลี่ย	ระดับดีมาก 

(	X=	๔.๑๑		S.D.	=	๐.๓๒)

	 ๔.๓	ผลการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ

ภายในมีคุณภาพอยู่ในระดับดี		(	X=	๓.๙๒		S.D.	=	๐.๔๔)	

	 นอกจากนี้นางนารี	รักนิเทศ	ยังได้เสนอแนะให้สร้างชุดนิเทศภายในให้ครูผู้สอนเรียนรู้ด้วยตนเองในงาน 

ด้านอื่น	ๆ	อีก	เช่น	การพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทักษะการคิด	การน�าปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน	เป็นต้น

 การถามหาผลส�าเร็จของงานเป็นกระบวนการทบทวนการด�าเนินงานกับวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

ไว้ให้ตรงกัน ซึ่งผลที่ได้สามารถน�าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น�าไปสู่การเขียนรายงานที่ครอบคลุม และตรง

ตามสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างแท้จริง น�าไปประยุกต์ใช้หรือขยายผลในการปฏิบัติงานอื่นได้ 
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 ๒.  สร้างความเข้าใจ (Explain)

	 	 จากกรณีศึกษาการถามหาผลส�าเร็จของงานที่น�าเสนอข้างต้น	 ให้ท่านตอบค�าถาม	และแสดง 

ความคิดเห็น	ตามประเด็นที่ก�าหนด	ใบงานที่	๕.๑	

ใบงานที่ ๕.๑ 

สร้างความเข้าใจการถามหาผลส�าเร็จของงาน

 จากกรณีศึกษาถามหาผลส�าเร็จของงานให้ท่านตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็น 

ต่อนี้	

	 ๑.	 ค�าตอบหรอืข้อสรปุ	จากผลการใช้ชดุการเรยีนรู	้เรือ่ง	การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถาน

ศึกษา	ตอบวัตถุประสงค์ข้อใด	สอดคล้องกับตัวแปรและสมมุติฐานที่ก�าหนดไว้หรือไม่	ชัดเจนเพียงใด 

มีส่วนใดบ้างที่ไม่สอดคล้อง	หรือไม่ชัดเจน	โปรดให้เหตุผลประกอบ

	 ๒.		 ส่วนที่ยังไม่สอดคล้อง	หรือไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์	ตัวแปร	สมมุติฐานที่ก�าหนดไว้ 

ควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

	 ๓.		 ผลส�าเร็จของการใช้นวัตกรรมกับผลการวิจัยทั่วไป	เหมือนหรือต่างกันอย่างไร		โปรดแสดง

ความคิดเห็น

	 ๔.		 ให้ท่านสรุปความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการของการด�าเนินการค้นหาค�าตอบ	ข้อสรุป	

ความส�าเร็จของงาน	ว่ามีขั้นตอนส�าคัญอะไรบ้าง	แต่ละขั้นตอนต้องปฏิบัติย่างไร	จึงจะช่วยให้ค้นพบ 

ค�าตอบ	หรือข้อสรุปความส�าเร็จของงานตรงตามวัตถุประสงค์	เป้าหมาย	สมมุติฐานที่วางไว้	
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แบบบันทึกที่ ๕.๑

สร้างความเข้าใจการถามหาผลส�าเร็จของงาน

 ๑.		 จากกรณศีกึษา	ค�าตอบหรอืข้อสรปุ	ทีน่�าเสนอในรายงานผลการใช้ชดุการเรยีนรู	้เรือ่ง	การนเิทศภายใน

การใช้หลักสูตรสถานศึกษา	ตอบวัตถุประสงค์ข้อใด	สอดคล้องกับตัวแปรและสมมุติฐานที่ก�าหนดไว้หรือไม	่ชัดเจน

เพียงใด	มีส่วนใดบ้างที่ไม่สอดคล้อง	หรือไม่ชัดเจน	โปรดให้เหตุผลประกอบ
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แบบบันทึกที่ ๕.๑ 
สร้างความเขา้ใจการถามหาผลสาํเร็จของงาน 

 ๑. จากกรณีศึกษา คําตอบหรือข้อสรุป ที่นําเสนอในรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การ
นิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตอบวัตถุประสงค์ข้อใด สอดคล้องกับตัวแปรและสมมุติฐานที่
กําหนดไว้หรือไม่ ชัดเจนเพียงใด มีส่วนใดบ้างที่ไม่สอดคล้อง หรือไม่ชัดเจน โปรดให้เหตุผลประกอบ 
 

คําตอบหรือขอ้สรุปที่ได้จากการใช้ชุดฯ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ข้อสรุป 
๑. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
การนิเทศภายในการใช้หลักสตูร
สถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนด 
๘๐/๘๐ โดยมีประสิทธิภาพ ๘๕.๒๔ /
๘๒.๑๖ 
 
 
 
 
๒. พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้
นิเทศภายในหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ย ระดับดีมาก ( X  = ๔.๑๑  S.D. 
= ๐.๓๒) 

 
 
 
 
 
 

๓. ผลการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในที่มี
ต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนท่ีได้รบัการนิเทศภายในมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี  ( X  = ๓.๙๒  
S.D. = ๐.๔๔) 

 

ข้อสรุปข้อ ๑ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ............... 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
       สอดคล้อง         ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล
......................................................................................................
...................................................................................................... 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ศึกษา
......................................................................................................
...................................................................................................... 
 
ข้อสรุปข้อ ๒ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ............... 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
       สอดคล้อง         ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล
......................................................................................................
...................................................................................................... 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ศึกษา
......................................................................................................
...................................................................................................... 
 
ข้อสรุปข้อ ๓ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ............... 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
       สอดคล้อง         ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล
......................................................................................................
..................................................................................................... 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ศึกษา
......................................................................................................
...................................................................................................... 
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	 ข้อสังเกตอื่น	ๆ	ที่พบ

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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คําตอบหรือขอ้สรุปที่ได้จากการใช้ชุดฯ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
๔. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อ 
การนิเทศของครูผู้นิเทศภายในมีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = ๔.๒๔  
S.D. = ๐.๒๘) 
 
 
 
 
 
 
๕. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศ
ภายในมีผลการเรียน จําแนกเป็นรายช้ัน
เรียน/รายสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย
รายช้ันและรายวิชา อยู่ในระดับดี ขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยรายช้ัน รายวิชา อยู่ระหว่าง 
ร้อยละ ๗๒.๒๖ ถึงร้อยละ ๗๘.๕๓ 
 

ข้อสรุปข้อ ๔ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ............... 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
       สอดคล้อง         ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล
......................................................................................................
...................................................................................................... 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ศึกษา
......................................................................................................
...................................................................................................... 
 
ข้อสรุปข้อ ๕ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ............... 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
       สอดคล้อง         ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล
......................................................................................................
...................................................................................................... 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้ศึกษา
......................................................................................................
...................................................................................................... 

ข้อสังเกตอ่ืน ๆ ที่พบ 
............................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................ 
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	 ๒.	 ส่วนที่ยังไม่สอดคล้อง	หรือไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์	ตัวแปร		สมมุติฐานที่ก�าหนดไว้	ควรจะปรับปรุง

แก้ไขอย่างไร
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 คมอนาารนิเสวิิิด   ๒ 
 

 
 ๒.  สวนงมสอดคอง หรอมครอคมวรสงค วร  สมมิานําหนดว ควรจ
รรงขอางร 

ราการวรรับรุกข สาเหตุ นวาวการรับรุกข 
๑ 
 

  

๒ 
 

  

  

ขอเสนอนเิมเิม 
 ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 . สําเร็จของารนวรรมารวิจว เหมอนหรอางนอางร รดสดง
ความคิดเห็น 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 . หานสรขนอนรวนารของารดําเนินารคนหาคําอ ขอสร ความสําเร็จของ
งาน วามขนอนสําคอราง ขนอนองิิอางร จงจวหคนคําอ หรอขอสร
ความสําเร็จของงานรงามวรสงค  เาหมา สมมิานวางว 
 

ข้ันตอนกระบวนการ วการาเนนานนตะข้ันตอน 
๑ 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 

 

	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

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

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

	 ๓.		 ผลส�าเรจ็ของการใช้นวตักรรมกบัผลการวจิยัทัว่ไป	เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร	โปรดแสดงความคดิเหน็

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

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

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

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

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

	 ๔.		 ให้ท่านสรุปขั้นตอนกระบวนการของการด�าเนินการค้นหาค�าตอบ	ข้อสรุป	ความส�าเร็จของงาน	ว่ามี

ขัน้ตอนส�าคญัอะไรบ้าง	แต่ละขัน้ตอนต้องปฏบิตัอิย่างไร	จงึจะช่วยให้ค้นพบค�าตอบ	หรอืข้อสรปุความส�าเรจ็ของงาน

ตรงตามวัตถุประสงค์		เป้าหมาย	สมมุติฐานที่วางไว้
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 คมอนาารนิเสวิิิด   ๒ 
 

 
 ๒.  สวนงมสอดคอง หรอมครอคมวรสงค วร  สมมิานําหนดว ควรจ
รรงขอางร 

ราการวรรับรุกข สาเหตุ นวาวการรับรุกข 
๑ 
 

  

๒ 
 

  

  

ขอเสนอนเิมเิม 
 ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................  
 . สําเร็จของารนวรรมารวิจว เหมอนหรอางนอางร รดสดง
ความคิดเห็น 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 . หานสรขนอนรวนารของารดําเนินารคนหาคําอ ขอสร ความสําเร็จของ
งาน วามขนอนสําคอราง ขนอนองิิอางร จงจวหคนคําอ หรอขอสร
ความสําเร็จของงานรงามวรสงค  เาหมา สมมิานวางว 
 

ข้ันตอนกระบวนการ วการาเนนานนตะข้ันตอน 
๑ 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
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 ๓.  ใส่ใจฝึกปฎิบัติ (Exercise)

	 	 ให้ท่านน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที	่๕.๑	พร้อมศึกษา

เอกสารเสริมความรู้	มาถามหาผลส�าเร็จในการใช้นวัตกรรม	โดยด�าเนินการตามใบงานที่	๕.๒	

ใบงานที่ ๕.๒ 

ฝึกปฎิบัติถามหาผลส�าเร็จของงาน

------------------------------------------------

	 ให้ท่านด�าเนินการตามประเด็นต่อไปนี้	บันทึกลงในแบบบันทึกที่	๕.๒	

	 ๑.		 เขียนวัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐานให้ครบทุกข้อ	แล้วระบุค�าตอบที่ต้องการในแต่ละ

วัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐาน

	 ๒.		 ระบุข้อมูลที่จ�าเป็นเพื่อให้ได้ค�าตอบที่ต้องการตามวัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐานแต่ละ

ข้อ	ใช้เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล	และเครื่องมือนั้นมีการหาคุณภาพอย่างไร

	 ๓.		 ระบุวิธีการจัดกระท�า	วิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	 ๔.		 ข้อคิดเห็นและแนวทางอื่น	ๆ	ที่ควรเพิ่มเติม

แบบบันทึกที่ ๕.๒ 

ฝึกปฎิบัติถามหาผลส�าเร็จของงาน

124 

 

 คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี : บทที่ ๒ 
 

 

๓. ใส่ใจฝึกปฎิบัติ (Exercise) 
 ให้ท่านนําความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ ๕.๑ พร้อมศึกษา
เอกสารเสริมความรู้ มาถามหาผลสําเร็จในการใช้นวัตกรรม โดยดําเนินการตามใบงานท่ี ๕.๒  
 

 
ใบงานท่ี ๕.๒  

ฝึกปฎิบัติถามหาผลสําเร็จของงาน 
------------------------------------------------ 

 ให้ท่านดําเนินการตามประเด็นต่อไปนี้ บันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๕.๒  
 ๑. เขียนวัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐานให้ครบทุกข้อ แล้วระบุคําตอบที่ต้องการในแต่ละ
วัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐาน 
 ๒. ระบุข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้ได้คําตอบที่ต้องการตามวัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐานแต่ละข้อ ใช้
เครื่องมืออะไรในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือน้ันมีการหาคุณภาพอย่างไร 
 ๓. ระบุวิธีการจัดกระทํา วิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๔. ข้อคิดเห็นและแนวทางอ่ืน ๆ ที่ควรเพิ่มเติม 

 
 

แบบบันทึกที่ ๕.๒  
ฝึกปฎิบัติถามหาผลสําเร็จของงาน 

 

วัตถุประสงค์/ตัวแปร
สมมุติฐานท่ีกําหนดไว้ 

คําตอบที่
ต้องการ ข้อมูลที่จําเป็น เครื่องมือที่ใช้/วิธีหา

คุณภาพเครื่องมือ 
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล/
เกณฑ์การวิเคราะห์ 

 
 

    

 
 
 

 
 

   

 
 
 

    

ข้อคิดเห็นและแนวทางอื่น ๆ ที่ควรเพิ่มเติม .................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
 

ข้อคิดเห็นและแนวทางอื่น	ๆ	ที่ควรเพิ่มเติม	..............................................................................................................

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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 ๔. จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit) 

	 	 จากการฝึกปฏบิตัถิามหาผลส�าเรจ็ของงาน	ให้น�าผลงานของท่านมาน�าเสนอเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้ตาม

ประเด็นในใบงานที่	๕.๓		

ใบงานที่ ๕.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถามหาผลส�าเร็จของงาน

 น�าผลการถามหาผลส�าเรจ็ของงานของท่านจากแบบบนัทกึ	๕.๒	เสนอสมาชกิในกลุม่นเิทศ	ฯ	หรอื

ศกึษานเิทศก์คนอืน่	หรอืผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้	แสดงความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้	บันทึกลงในแบบบันทึกที่	๕.๓	

	 ๑.	 การออกแบบถามหาผลส�าเร็จของงานในแบบบันทึก	๕.๒	คาดว่าจะได้ค�าตอบครอบคลุม

วตัถปุระสงค์/ตวัแปร/สมมตุฐิานทีต่ัง้ไว้ครบทกุข้อหรอืไม่	ยงัขาดประเดน็ใดบ้าง	ควรแก้ไขเพิม่เตมิ	อย่างไร

	 ๒.	 ลักษณะข้อมูลที่ต้องการเพื่อน�ามาหาข้อสรุปผลส�าเร็จของงานสอดคล้อง	ตรงประเด็น 

ตามวัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่ละข้อหรือไม่	มีข้อมูลใดที่ไม่สอดคล้อง	ตรงประเด็นบ้าง	

จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

	 ๓.		 เครือ่งมอืและวธิกีารทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูทีต้่องการแต่ละชนดิ	มคีณุภาพเชือ่ถอืได้หรอืไม่	

มกีระบวนการสร้างการตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืทีถ่กูต้องตามหลกัวชิาเพยีงใด	ต้องปรบัปรงุส่วนใดบ้าง

	 ๔.		 การเลือกใช้สถิติวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการก�าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้อง

ตามหลักวิชาเพียงใด	น�าไปสู่การหาข้อสรุปหรือตอบค�าถามที่สอดคล้องตรงประเด็น	ตามวัตถุประสงค์/		

ตัวแปร/สมมุติฐานที่ตั้งไว้แต่ละข้อ	หรือไม่		มีส่วนใดต้องปรับปรุงบ้าง	ควรปรับปรุงอย่างไร
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แบบบันทึกที่ ๕.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถามหาผลส�าเร็จของงาน

ค�าชี้แจง	ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ลงใน 

	 แบบบันทึก
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แบบบันทึกที่ ๕.๓ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถามหาผลสําเร็จของงาน 

 

คําชี้แจง ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ลง
ในแบบบันทึก 

 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง 
๑. การออกแบบถามหาผลสําเร็จของงานในแบบ
บันทึก ๕.๒ คาดว่าจะได้คําตอบครอบคลุม
วัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐานที่ต้ังไว้ครบทุกข้อ
หรือไม่  ยังขาดประเด็นใดบ้าง ควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
อย่างไร 
 

  

๒. ลักษณะข้อมูลที่ต้องการเพ่ือนํามาหาข้อสรุป
ผลสําเร็จของงานสอดคล้อง ตรงประเด็น ตาม
วัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐานที่ต้ังไว้แต่ละข้อ 
หรือไม่  มีข้อมลูใดที่ไมส่อดคล้อง ตรงประเด็น
บ้าง จะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
 

  

๓. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่
ต้องการแต่ละชนิด มีคุณภาพเช่ือถือได้หรือไม่  
มีกระบวนการสร้าง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักวิชาเพียงใด 
ต้องปรับปรุงส่วนใดบ้าง 

  

๔. การเลือกใช้สถิติวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
กําหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลถูกต้องตาม
หลักวิชาเพียงใด นําไปสู่การหาข้อสรุปหรือตอบ
คําถามที่สอดคล้องตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์/
ตัวแปร/สมมุติฐานที่ต้ังไว้แต่ละข้อ หรือไม่  
มีส่วนใดต้องปรับปรุงบ้าง ควรปรับปรุงอย่างไร 
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 ๕.  ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ (Examine & Execute)

	 	 ให้ท่านน�าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมิน

และปรับปรุงการถามหาผลส�าเร็จของงานตามประเด็นในใบงานที่	๕.๔		

ใบงานที่ ๕.๔

ประเมินและปรับปรุงการถามหาผลส�าเร็จของงาน

  น�าผลทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิผลส�าเรจ็ของงานตามประเดน็ต่อไปนี	้แล้วบนัทกึ

ลงในแบบบันทึกที่	๕.๔	

	 ๑.	 ตรวจสอบประเมินงานและปรับปรุงงานด้วยตนเองโดยท�าเครื่องหมาย	√	ลงใน	o เมื่อ

เห็นว่าดีแล้ว	หรือเครื่องหมาย	×	ลงใน	o	เมื่อเห็นว่ายังต้องปรับปรุง		ในประเด็นการประเมินที่ก�าหนด	

ดังนี้

	 	 ๑.๑		 ความถูกต้องชัดเจนของแต่ละรายการ

	 	 ๑.๒		 ความถูกต้องเหมาะสมของลักษณะข้อมูลที่น�ามาวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

เพื่อหาค�าตอบหรือสรุปผลในแต่ละวัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมุติฐาน

	 ๒.		 ส�าหรับรายการที่มีผลการประเมินที่ต้องปรับปรุง	ให้ท่านน�าข้อมูลที่ได้จากข้อเสนอแนะ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงผลงานการออกแบบวิธีการถามหาผลส�าเร็จในการใช้นวัตกรรมก่อน

ด�าเนินการภาคสนามเพื่อให้ข้อสรุปผลการปฏิบัติงานมีความถูกต้องสมบูรณ์
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แบบบันทึกที่ ๕.๔

ประเมินและปรับปรุงการออกแบบวิธีการถามหาผลส�าเร็จในการใช้นวัตกรรม

ค�าชี้แจง	ให้ท่านน�าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมินความเหมาะสมการออกแบบวิธีการถามหา 

 ผลส�าเร็จในการใช้นวัตกรรม	โดยท�าเครื่องหมาย	√	ลงใน	o เมื่อเห็นว่าดีแล้ว	หรือเครื่องหมาย	×	 

	 ลงใน	o	เมื่อเห็นว่ายังต้องปรับปรุง	ในประเด็นการประเมินที่ก�าหนด	ดังนี้

	 ๑.๑	ความถูกต้องชัดเจนของแต่ละรายการ

128 

 

 คมือพันาการนิเทสวิีปบิัติที่ดี  บทท่ี  
 

แบบบันทึกท่ี ๕.๔ 
ประเมินและปรับปรุงการออกแบบวิธีการถามหาผลสําเร็จในการใชนวักรรม 

 

คําช้ีแจง หทานนําอมท่ีดากการแกเปี่นเรีนรมาประเมินความเหมาะสมการออกแบบวิธีการ
ถามหาผลสําเร็จในการใชนวักรรม ดทําเครื่องหมา  งน     เม่ือเหนวาดีแว หรือ
เครื่องหมา  งน     เม่ือเหนวาังตองปรับปรุง นประเดนการประเมินท่ีกําหนด ดังนี้ 

 . ความกตองัดเนองแตะราการ 
 

วัตุประสงค    
ตัวแปรสมมุติฐาน
ท่ีกําหนดว 

แนวคําตอบ  
ท่ีตองการ อมท่ีําเปน 

เครื่องมือท่ีวิี
หาคุณภาพ
เครื่องมือ 

วิีวิเคราะหเกณ  
การวิเคราะห 

. วัตุประสงค 
อ ………………… 
   
 
 

 
…………………… 

 
……………………….. 

 
………………………… 

 
……………………………….. 

อ ……………… 
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	 ๑.๒	ความถกูต้อง	เหมาะสมของเครือ่งมือเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน�ามาวิเคราะห์และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

หาค�าตอบหรือสรุปผลในแต่ละวัตถุประสงค์	/ตัวแปร/สมมุติฐาน

129 

 

 คมือันาารนิสวิปบิัติ  บ  
 

 . ความตอ หมาสมอครือมือบรวบรวมอมลือนํามาวิคราหแลวิวิคราห
อมลือหาคําตอบหรือสรุปผลนแตลวัตุปรสค ตัวแปรสมมุติฐาน 
 

ประเด็น าม 
เหมาะสม 

ารปรปร  

. ความตอหมาสมอครือมือบรวบรวม
อมลือนํามาวิคราหแลวิวิคราหอมลือหา
คําตอบหรือสรุปผลตาม วัตุปรสค 

  

. ความตอหมาสมอครือมือบรวบรวม
อมลือนํามาวิคราหแลวิวิคราหอมลือหา
คําตอบหรือสรุปผลตามตัวแปร 

  

. ความตอหมาสมอครือมือบรวบรวม
อมลือนํามาวิคราหแลวิวิคราหอมลือหา
คําตอบหรือสรุปผลตามสมมุติฐาน 

  

 
 

ราารตอปรับปรุแลมวิารปรับปรุหนอาร 
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รายการที่ต้องปรับปรุงและจะมีวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร
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การประเมินตนเอง
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การประเมินตนเอง 
 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
๑. กําหนดแนวทางและวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือสรุปผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ที่ดีได้เหมาะสม สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์
ของงาน 

ตรวจแบบบันทึก
ที่ ๕.๑,๕.๒ และ 
แบบบันทึกที ่๕.๔ 

เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพเชิง
ประจักษ์ (rubric) 
จําแนก ๓ ระดับ 

ผลงานจากแบบ
บันทึกมีคุณภาพ
ระดับดี 

๒. เลือกใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการ
หาข้อสรุปและนําเสนอผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานที่ดี 

ตรวจแบบบันทึก
ที่ ๕.๒ และ แบบ
บันทึกที ่๕.๔ 

เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพเชิง
ประจักษ์ (rubric) 
จําแนก ๓ ระดับ 

ผลงานจากแบบ
บันทึกมีคุณภาพ
ระดับดี 

๓. ตระหนักในความสําคัญและประโยชน์
ของการหาข้อสรุปและการนาํเสนอผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 

ตรวจแบบบันทึก
ที่ ๕.๔ 

เกณฑ์ประเมิน
คุณภาพเชิง
ประจักษ์ (rubric) 
จําแนก ๓ ระดับ 

ผลงานจากแบบ
บันทึกมีคุณภาพ
ระดับดี 

 

เกณฑ์ประเมินเชงิคณุภาพ 
 

รายการประเมิน ระดับดี (๓) ระดับพอใช ้(๒) ระดับปรับปรุง (๑) 
๑. กําหนดแนวทางและ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สรุปผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติงานที่ดีได้เหมาะสม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของงาน 

เลือกเครื่องมือและ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลได้
เหมาะสม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ตัวแปรและ
สมมุติฐานทกุรายการ 

เลือกเครื่องมือและ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้เหมาะสม สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ตัวแปร
และสมมุติฐานเป็นส่วน
ใหญ ่

เลือกเครื่องมือและ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้เหมาะสมสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ 
ตัวแปรและสมมุติฐาน
เล็กน้อย บางรายการ 

๒. เลือกใช้เทคนิควิธีการที่
เหมาะสมในการหาข้อสรุป
และนําเสนอผลสําเร็จของ
การปฏิบัติงานท่ีดี 

นําเสนอข้อสรุปผลสําเร็จ
ของงานชัดเจน
ครอบคลุมวัตถปุระสงค์ 
ตัวแปรและสมมุติฐาน
ทุกรายการ 

นําเสนอข้อสรุป
ผลสําเร็จของงาน
ชัดเจนครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ตัวแปร
และสมมุติฐานเกือบ
ทุกรายการ 

นําเสนอข้อสรุป
ผลสําเร็จของงาน
ชัดเจนครอบคลุม
วัตถุประสงค์ ตัวแปร
และสมมุติฐาน
เล็กน้อย บางรายการ 

๓. ตระหนักในความสําคัญ
และเห็นประโยชน์ของการ
วิเคราะห์ข้อมูลการนําเสนอ
ผลการปฏิบัติงานที่ดีด้วย
เทคนิควิธีการที่เหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
งาน 

เลือกใช้เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ถูกต้องตาม
หลักวิชาและมคีวาม
สมบูรณ์ทุกรายการ 

เลือกใช้เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูลได้สอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ถูกต้อง
ตามหลักวิชาและมี
ความสมบูรณ์เกือบทุก
รายการ 

เลือกใช้เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ถูกต้อง
ตามหลักวิชาและมี
ความสมบูรณ์เล็กน้อย
บางรายการ 
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เอกสารเสริมความรู้ : ถามหาผลส�าเร็จของงาน

   การถามหาผลส�าเร็จของงานเป็นการน�าเสนอผลการด�าเนินงานหลังจากการน�าโครงการไปปฏิบัติ	ซึ่ง

ข้อมูลสารสนเทศที่น�ามาเสนอนั้นย่อมได้มาจากการประเมินงานหรือโครงการที่ปฏิบัติโดยวิธีการและเครื่องมือ 

ที่เหมาะสมจึงจะท�าให้เกิดความเชื่อถือในผลส�าเร็จของงานนั้น	โดยปกติการด�าเนินงานหรือโครงการใด	ๆ	ส่วนใหญ่

จะมีขั้นตอนคล้ายคลึงกัน	คือ	การวางแผน	(Planning)	การน�าแผนไปปฏิบัติ	(Implementation/Operation/Do)	

หรอืการบรหิารโครงการ	(Project	Management)	การประเมนิผล	(Evaluation/Check)	และการน�าผลการประเมนิ

ไปพจิารณาปรบัปรงุงานให้ดขีึน้	(Act)	การประเมนิผลจงึเป็นขัน้ตอนทีจ่ะท�าให้ทราบว่า	การปฏบิตังิานตามโครงการ

นั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	เพียงใด	มีการเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่คิดไว้หรือไม่	ถ้าเบี่ยงเบนจะได้หาวิธีปรับปรุงแก้ไข

ความคาดหวังกับการปฏิบัติจริงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ปัจจุบันการบริหารการพัฒนาหรือการบริหารโครงการ

มิได้ประเมินเฉพาะผลส�าเร็จของโครงการจากผลผลิต	(Output)	ที่ได้จากการด�าเนินโครงการเท่านั้น	แต่ความส�าเร็จ

ของโครงการจะต้องพจิารณาทัง้ผลผลติ	(Output)	ผลลพัธ์	(Outcome)	และผลกระทบ	(Impact)	ด้วย	ซึง่เราเรยีกว่า	

การบรหิารแบบมุง่ผลสมัฤทธิ	์(Result	Base	Management)	ดงันัน้	การทีจ่ะทราบถงึผลส�าเรจ็ของงานหรอืโครงการ

ต่าง	ๆ	ได้นั้น	จ�าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ

	 การถามหาผลส�าเรจ็ของงานเป็นกระบวนการทีมุ่ง่แสวงหาค�าตอบว่านโยบาย/แผนงาน/โครงการบรรลตุาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่	เพียงใด	โดยมีมาตรฐานและเครื่องมือในการวัดที่แม่นตรงและเชื่อถือ

ได้เพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมลูและการวเิคราะห์ทีเ่ป็นประโยชน์ทีก่่อให้เกดิสารสนเทศและใช้ข้อมลูสารสนเทศนัน้ประกอบ

การตัดสินใจในทางเลือกต่าง	ๆ	ที่มีอยู่		

จุดมุ่งหมายของการประเมินผลส�าเร็จของงาน

 การประเมินผลส�าเร็จของงานหรือการประเมินผลงาน/โครงการมีความหมายเดียวกัน	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

ในหลายมุมมอง	ขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของงาน/โครงการหรือองค์กรว่าจะเน้นการประเมินเพื่อน�าไปใช้

ประโยชน์อะไรบ้าง	ซึ่งพอจะแยกแยะจุดมุงหมายของการประเมินได้ดังนี้

	 ๑.	 เพื่อสนับสนุนหรือยกเลิกงาน/โครงการ	ดังได้กล่าวแล้วว่าการประเมินผลเป็นการกระท�าให้ได้มาซึ่ง

ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ที่ก่อให้เกิดสารสนเทศและใช้ข้อมูลสารสนเทศนั้นประกอบการตัดสินใจ 

ผลการประเมินจึงเป็นข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยตัดสินใจว่าควรจะยกเลิกโครงการหรือสนับสนุนให้มีการขยายผล 

ต่อไป	โดยเฉพาะกรณโีครงการใหม่	ๆ 	ทีย่งัมไิด้จดัท�าในรปูของโครงการทดลอง	(Experimental)	มาก่อน	ซึง่มโีอกาส

จะผิดพลาดหรือล้มเหลวได้	ถ้าเราประเมินผลแล้วโครงการนั้นส�าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

กค็วรด�าเนนิการต่อไป	แต่ถ้าประเมนิผลแล้วโครงการนัน้มปัีญหา	หรอืมผีลกระทบเชงิลบมากกว่าเรากค็วรยกเลกิไป

	 ๒.		 เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ	ข้อมูลและการวิเคราะห์สารสนเทศ 

การประเมินจะให้ข้อสรุปว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือกฎเกณฑ์	หรือมาตรฐานที่ก�าหนดไว้เพียงใด 

มีการปฏิบัติใดที่ได้หรือไม่ได้ผลงาน/ผลผลิตที่คาดหวังบ้าง	อะไรที่แสดงถึงความก้าวหน้าของโครงการมีมากน้อย 

เพียงใด	อยู่ส่วนใดของมาตรฐานของงานที่ก�าหนดไว้เมื่อเริ่มงาน/โครงการ
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	 ๓.		 เพื่อปรับปรุงงาน/โครงการ	การปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	ถ้ามีการประเมิน

ผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอต่อเนื่องแล้ว	จะพบว่ากิจกรรมการปฏิบัติงานบางกิจกรรมในโครงการไม่ช่วยให้ 

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้	เราควรน�าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น	โดยพิจารณาว่าโครงการนั้นบกพร่อง

ในเรือ่งใด	จะได้ปรบัปรงุแก้ไขให้ตรงประเดน็หรอืการปฏบิตัใิดทีม่อีปุสรรคจะต้องหลกีเลีย่งหรอืปรบัแก้ในทศิทางใด

	 ๔.		 เพือ่ศกึษาทางเลอืก	(Alternative)	การน�าโครงการไปปฏบิตันิัน้	ผูบ้รหิารโครงการจะพยายามแสวงหา

ทางเลือกที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่	การประเมินผลจะเป็นการเปรียบเทียบทางเลือก	ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทาง

เลือกใดในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการ	ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยลง

	 ๕.		 เพื่อขยายผลในการน�าโครงการไปปฏิบัติ	การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	ช่วยให้ผู้บริหาร

โครงการทราบถึงความส�าเร็จของโครงการตลอดแนวทั้งระบบงาน	ถ้าเกิดบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

ไว้	ก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป	โดยการขยายผลต้องค�านึงถึงมิติของประชากร	เวลา	สถานที่	สถานการณ์

แวดล้อมต่าง	ๆ	ทั้งบริบทภายในและภายนอกขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ

รูปแบบการประเมิน

 การประเมินแบ่งได้หลายประเภท	ตามแต่จะใช้เกณฑ์ใดเป็นหลักในการแบ่ง	เช่น	แบ่งโดยยึดจุดมุ่งหมาย

ของการประเมิน	ยึดหลักในการประเมิน	ล�าดับเวลาในการประเมิน	เป็นต้น		รูปแบบการประเมิน	จะเป็นกรอบหรือ

แนวความคิดที่ส�าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการประเมิน	การจะใช้รูปแบบการประเมินใด	จึงอยู่ที่ 

จุดเน้นและจุดมุ่งหมายของการประเมิน	ซึ่งโดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	คือ	(ธเนศ	ข�าเกิด,	๒๕๕๑)

	 ๑.	 รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย	เป็นรูปแบบที่เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังว่าเกิดขึ้นหรือไม่	

หรอืประเมนิโดยตรวจสอบผลทีร่ะบไุว้ในจดุมุง่หมายเป็นหลกั	โดยดวู่าผลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานบรรลจุดุมุง่หมายที่

ก�าหนดไว้หรอืไม่	เช่น	รปูแบบการประเมนิของไทเลอร์	(Tyler)	ครอนบาค	(Cronbach)	เคร์ิกแพตทรคิ	(Kirkpatrick)	

เป็นต้น

	 ๒.		 รปูแบบการประเมนิทีเ่น้นการตดัสนิคณุค่า	เป็นรปูแบบการประเมนิทีม่จีดุมุง่หมายเพือ่ให้ได้มาซึง่ข้อมลู

สารสนเทศส�าหรบัก�าหนดและวนิจิฉยัคณุค่าของโครงการนัน้	เช่น	รปูแบบการประเมนิของ	สเตค	(Stake)	สครฟิเว่น	

(Scriven)	โพรวัส	(Provus)	เป็นต้น

	 ๓.		 รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ	เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล	

และข่าวสารต่าง	ๆ	เพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง	ๆ	ได้อย่างถูกต้อง	เช่น	รูปแบบการประเมิน

ของเวลช์	(Welch)	สตัฟเฟิลบีม	(Stufflebeam)	อัลคิน	(Alkin)	เป็นต้น	

	 มีนักการศึกษาเสนอรูปแบบการประเมินไว้มากมาย	มีความแตกต่างกันบ้างหรือคล้ายคลึงกันบ้าง	ตามแต่

ลักษณะของงานหรือโครงการที่ท�าการประเมิน	ธเนศ	ข�าเกิด	(๒๕๕๑)	ได้กล่าวว่า	ฟิลลิปส์	เจ	ได้รวบรวมรูปแบบ

การประเมินไว้	๗	รูปแบบ	ได้แก่	๑)	The	Kirkpatrick	Approach	๒)	The	Bell	System	Approach	๓)	The	

CIRO	Approach	๔)	Saratoga	Institute	Approach	๕)	The	IBM	Approach	๖)	Xerox	Approach	๗)	CIPP	

Model	(อดิศักดิ์	จินดานุกูล,	๒๕๔๕	:	๒๘)	โดยทั้ง	๗	รูปแบบดังกล่าว	เป็นรูปแบบการประเมินที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้

มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการประเมินโครงการโดยเฉพาะ	ซึ่งแต่ละรูปแบบต่างมีปรัชญาที่แตกต่างกันบ้าง	คล้าย

กันบ้างตามความเชื่อของนักทฤษฎีที่พัฒนารูปแบบนั้น	ๆ	เป็นผลให้แต่ละรูปแบบมีข้อเด่น	และข้อด้อยในการใช้ที่ 
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แตกต่างกนัไป	ใน	๗	รปูแบบ	มอียู	่๒	รปูแบบทีค่่อนข้างเป็นทีน่ยิมในการน�าไปประยกุต์ใช้กบัการประเมนิในหน่วยงาน 

ต่าง	ๆ	อย่างมาก	ได้แก่	The	Kirkpatrick	Approach	และ	CIPP	Model	ทั้งนี้	เป็นผลสรุปจากโครงการศึกษาวิจัย

ของ	ASTD	(American	Society	for	Training	and	Development)	(อดิศักดิ์	จินดานุกูล,	๒๕๔๕)	พบว่า	มีผู้ปฏิบัติ

การด้านการประเมนิผล	เลอืกใช้รปูแบบการประเมนิ	CIPP	Model	มากร้อยละ	๕๖	และเลอืกใช้รปูแบบการประเมนิ 

The	Kirkpatrick	Approach	เป็นอันดับรองลงมา	คือ	ร้อยละ	๓๖	และอีกร้อยละ	๘	ไม่ระบุการเลือกใช้รูปแบบ 

การประเมินใด	ๆ	

	 ดังที่กล่าวแล้วว่าการประเมินผลงาน/โครงการ	มีรูปแบบให้เลือกใช้หลากหลาย	ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานหรอืเจ้าของโครงการและลกัษณะงาน/โครงการ			ในทีน่ีจ้ะกล่าวถงึรปูแบบการประเมนิทีเ่ป็นทีน่ยิมใช้และ

สัมพันธ์กับงานของศึกษานิเทศก์บางรูปแบบพอสังเขป	ดังนี้

 ๑.  รูปแบบการประเมินแบบซิป	หรือ	CIPP	Model	เป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน	

แนวคิดของ	สตัฟเฟิลบีม	(Danial	Stufflebeam)	เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท�างานระหว่างฝ่ายประเมินกับ

ฝ่ายบริหารออกจากกัน	ทั้งนี้เพื่อป้องกันการมีอคติในการประเมิน	ประเด็นการประเมินตามรูปแบบ	CIPP	Model	

ก�าหนดประเดน็การประเมนิออกเป็น	๔	ประเภท	ตามอกัษรภาษาองักฤษตวัแรกของ	CIPP	Model	ซึง่มรีายละเอยีด	

ดังนี้

	 	 ๑.๑		 การประเมินสภาวะแวดล้อม	(Context	Evaluation	:	C)	เป็นการประเมินก่อนการด�าเนินการ

โครงการ	เพื่อพิจารณาหลักการและเหตุผล	ความจ�าเป็นที่ต้องด�าเนินโครงการ	ประเด็นปัญหา	และความเหมาะสม

ของเป้าหมายโครงการ	ข้อมูลผลการประเมินสภาวะแวดล้อมน�าไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการวางแผน	(Planning	

Decisions)	ใช้ในการก�าหนดจุดประสงค์ของโครงการ	ให้สอดคล้องกับแผนการด�าเนินงาน

	 	 ๑.๒			การประเมนิปัจจยัน�าเข้า	(Input	Evaluation	:	I)	เป็นการประเมนิเพือ่พจิารณาความเหมาะสม	

และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด�าเนินโครงการ	เช่น	งบประมาณ	บุคลากร	วัสดุอุปกรณ์	เวลา	ฯลฯ	

รวมทั้งเทคโนโลยีและแผนการด�าเนินงานว่ามีความเป็นไปได้ของการด�าเนินงานโครงการเพียงใด	การตัดสินใจที่ใช้

ข้อมูลจากปัจจัยน�าเข้า	น�าไปใช้ในการก�าหนดโครงสร้างของแผนงาน	และขั้นตอนของการด�าเนินงานของโครงการ

	 	 ๑.๓		 การประเมินกระบวนการ	(Process	Evaluation	:	P)	เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่อง

ของการด�าเนินโครงการ	ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา	แก้ไข	ปรับปรุง	ให้การด�าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพ 

มากขึน้	และเป็นการตรวจสอบกจิกรรม	เวลา	ทรพัยากรทีใ่ช้ในโครงการ	ภาวะผูน้�า	การมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง	

หรือผู้รับผลในโครงการ		การประเมินกระบวนการนี้	จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น	หรือจุดแข็ง	

(Strengths)	และจุดด้อย	(Weakness)	ของนโยบาย	/	แผนงาน/โครงการซึ่งมักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจาก

สิ้นสุดโครงการแล้ว	การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินกระบวนการ	ใช้ในการพิจารณาควบคุมการด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามแผนและปรับปรุงแก้ไขการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

	 	 ๑.๔		 การประเมินผลผลิต	(Product	Evaluation	:	P)	เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิตที่ 

เกิดขี้นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	หรือมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	การตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิต	 

(Output)	ทีเ่กดิขึน้	เพือ่พจิารณาการยตุ/ิล้มเลกิ	หรอืขยายโครงการทีจ่ะน�าไปใช้ในโอกาสต่อไปรวมทัง้การปรบัเปลีย่น

โครงการ	การประเมนิผลแบบนีม้ไิด้ให้ความสนใจต่อเรือ่งผลกระทบ	(Impact)	และผลลพัธ์	(Outcomes)	ของนโยบาย/ 

แผนงาน/โครงการเท่าที่ควร	
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 ๒.  รูปแบบของเคริก แพตทริค	(Donald	L.	Kirkpatrick,	๑๙๗๕)	เป็นรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับ

การประเมนิผลการฝึกอบรมโดยเฉพาะและจะมุง่เน้นผลการประเมนิในทางลกึมากกว่าทางกว้าง	กล่าวคอื	มุง่เน้นไป

ที่ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเป็นหลัก	มิได้มุ่งเน้นไปที่ตัวโครงการมากนัก	ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบการประเมินแบบ	

CIPP	Model	ที่มีลักษณะการประเมินในลักษณะกว้างเพื่อให้ครอบคลุมทั้งระบบของโครงการ	อีกทั้งยังเป็นรูปแบบ

การประเมนิทีจ่ะน�าไปประยกุต์ใช้กบัโครงการในลกัษณะใดกไ็ด้	ทัง้ในแบบของการฝึกอบรม	การสมัมนา	การประชมุ

ปฏิบัติการ	ซึ่งมีสาระส�าคัญดังนี้

								 โดนัลด์	แอล	เคริกแพตทริค	(Donald	L.Kirkpatrick,	๑๙๗๕)	แห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนสินสหรัฐอเมริกา	

อดีตประธาน	ASTD	(American	Society	for	Training	and	Development)	ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการฝึก

อบรม	และการประเมินผลการฝึกอบรมว่า “การฝึกอบรมเป็นการช่วยเหลือบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ในการฝึกอบรมใด ๆ ควรจะจัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมซึ่งถือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะช่วยให้รู้ว่า 

การจัดโปรแกรมการฝึกอบรมมีประสิทธิผลเพียงใด”	เคริกแพตทริค	ได้เสนอขั้นตอนการฝึกอบรมเป็น	๔	ขั้น	คือ

	 	 ๒.๑		 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง	(Reaction	Evaluation)	การประเมินขั้นนี้มีวัตถุประสงค์

ให้รู้ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้น	มีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม	พอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม	

เช่น	หลักสูตร	เนื้อหาสาระ	วิทยากร	เอกสาร	สถานที่	โสตทัศนูปกรณ์	ระยะเวลา	ฯลฯ	และพอใจมากน้อยเพียงใด 

การประเมินปฏิกิริยาตอบสนองนั้น	ต้องการได้รับข้อมูลที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ที่มี 

ความหมาย	และมีความเป็นจริง	เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก 

เครกิแพตทรคิ	กล่าวว่า	มอียูบ่่อยครัง้ทีผู่บ้รหิารตดัสนิใจล้มเลกิโปรแกรมการฝึกอบรมเสยี	หรอืไม่กต็ดัสนิใจให้ด�าเนนิ

การฝึกอบรมต่อไป	โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน

	 วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองเป็นพื้นฐาน	ที่มีความหมาย	และตรงตาม 

ความจริงจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม	ได้แก่

	 	 	 ๒.๑.๑	 ก�าหนดให้แน่นอนชัดเจนลงไปว่า	ต้องการได้รับข้อมูลอะไร	เช่น	ปฏิกิริยาตอบสนอง 

ของเนื้อหาหลักสูตร	วิธีการฝึกอบรม	วิทยากร	สถานที่ฝึกอบรม	ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม	บรรยากาศการฝึก

อบรม	ฯลฯ

	 	 	 ๒.๑.๒		ออกแบบเครื่องมือ	หรือแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม

	 	 	 ๒.๑.๓		ข้อค�าถามที่ใช้	ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้ค�าตอบแล้วสามารถน�ามาแปลง

เป็นตัวเลขแจกแจงความถี่	และวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้

	 	 	 ๒.๑.๔		กระตุ้นให้ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ในข้อค�าถามต่าง	ๆ

	 	 	 ๒.๑.๕	 ไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม	เขียนชื่อตนเองลงในแบบสอบถาม	เพื่อให้ผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรมกล้าแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง	ผ่านแบบสอบถามตามความเป็นจริง

	 	 ๒.๒		 การประเมินการเรียนรู้	(Learning	Evaluation)

							 	 	 การประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู ้ว่า	ผู ้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้	 เกิด 

ความเข้าใจ	และทักษะอะไรบ้าง	และมีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ทั้งนี้เพราะความรู้	ทักษะ	เจตคติ 

ล้วนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�างานของผู้เข้ารับการอบรม 

ในโอกาสต่อไป	เคริกแพตทริค	ได้ให้ข้อเสนอแนะส�าหรับการประเมินการเรียนรู้เอาไว้ว่า
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	 	 	 ๒.๒.๑	 ต้องวัดทั้งความรู้	ทักษะ	และเจตคติ	ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึก

อบรม

	 	 	 ๒.๒.๒		วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลัง 

การฝึกอบรม

	 	 	 ๒.๒.๓		ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ ่มควบคุม	ซึ่งเป็นกลุ ่มของผู ้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม	แล้ว 

เปรยีบเทยีบคะแนนความรู้	ทกัษะ	และเจตคตขิองกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง	ซึง่เป็นกลุม่ของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

ว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

	 	 ๒.๓		 การประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปหลังการอบรม	(Behavior	Evaluation)

	 	 	 การประเมนิผลในขัน้นีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ตรวจสอบว่าผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมได้มกีารเปลีย่นแปลง 

พฤติกรรมในการท�างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่	 (Behavior	Evaluation)	การประเมินผลในขั้นนี้มี

วัตถุประสงค์	เพื่อตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�างานไปในทิศทางที่ 

พึงประสงค์หรือไม่	การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายากและใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรกเพราะจะต้อง

ติดตามประเมินผลในสถานที่ท�างานจริง	ๆ	ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	เคริกแพตทริค	เสนอแนะว่า

	 	 	 ๒.๓.๑		ควรจะได้วดัพฤตกิรรมการท�างานของผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมทัง้ก่อนและหลงัการฝึกอบรม

	 	 	 ๒.๓.๒		ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให้ 

ห่างกันพอสมควร	เพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท�างานได้เกิดขึ้นจริง	ๆ	ทางที่ดีควรจะประเมิน 

หลาย	ๆ	ครั้งเป็นระยะ	ๆ	ไป	เช่น	ประเมินทุก	๓	เดือน	เป็นต้น

	 	 ๒.๔		 การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร	(Results	Evaluation)

																		 การประเมินในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู ้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน

อย่างไรบ้าง	(Out	Comes)	เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน	เช่น	การลดค่าใช้จ่าย	การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	การเพิ่มปริมาณการขายและการผลิต	อัตราการลาออกลดลง	เป็นต้น	ซึ่งนับว่า

เป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด	เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปรอื่น	ๆ	อีกมากมายนอกเหนือจากการฝึกอบรมที่มี 

ผลกระทบต่อหน่วยงานและตวัแปรเหล่านัน้บางทกีย็ากต่อการควบคมุ	ฉะนัน้อะไรกต็ามทีเ่กดิขึน้แก่หน่วยงานในทาง

ทีด่	ีจงึสรปุได้ยากว่าเป็นผลจากโปรแกรมการฝึกอบรม	เครกิแพตทรคิ	ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมนิผลขัน้นีไ้ว้ว่า

	 	 	 ๒.๔.๑		ควรจดัสภาวการณ์หรอืเงือ่นไขต่าง	ๆ 	ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน�าไปเปรยีบเทยีบกบั

สภาวะการณ์ภายหลังการฝึกอบรม	โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือวัดได้

	 	 	 ๒.๔.๒		พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่น	ๆ	ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง 

ในผลที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน	วิธีหนึ่งพอจะท�าได้	คือ	การใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง

 ๓.  การประเมินแบบบูรณาการของ	บรินเคอร์ฮอฟฟ์	(Brinkerhoff,	๑๙๘๘)	นักประเมินโครงการ	ได้

เสนอแบบจ�าลองการประเมนิผลโครงการทีบ่รูณาการการประเมนิผลเข้าไปในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการพฒันา

และด�าเนินการของการการพัฒนาโครงการและการด�าเนินโครงการอาจแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

	 	 ขั้นตอน	๑	การศึกษาความจ�าเป็น	ปัญหา	หรือโอกาสที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

	 	 ขั้นตอน	๒	การพัฒนาหรือออกแบบโครงการที่สามารถสอนในสิ่งที่จ�าเป็น

	 	 ขั้นตอน	๓	การน�าเอาโครงการมาใช้ปฏิบัติ
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	 	 ขัน้ตอน	๔	การประเมนิผลความส�าเรจ็ของโครงการว่าได้รบัสิง่ทีต่ัง้ใจ	ไม่ว่าจะเป็นความรู	้ทศันคต	ิหรอื

ทักษะไปหรือไม่

	 	 ขั้นตอน	๕	การติดตามว่าได้รักษาและใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาหรือไม่

	 	 ขั้นตอน	๖	การติดตามศึกษาผลกระทบว่าองค์การได้ประโยชน์หรือไม่

	 การประเมนิผลโครงการตาม	๖	ขัน้ตอนดงักล่าว	จะท�าให้ทราบได้ว่าโครงการได้ประโยชน์หรอืไม่	/	อย่างไร

กับโครงการ	บรินเคอร์ฮอฟฟ์	(Brinkerhoff)	ให้รายละเอียดของวิธีการที่จะบูรณาการการประเมินผลเข้าไปในแต่ละ

ขั้นตอน	โดยแจกแจงว่าแต่ละขั้นตอนนั้นคืออะไร	มีสาระส�าคัญหรือค�าถามหลัก	ๆ	อะไรบ้าง	และมีอะไรที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการประเมินผลโครงการ

	 แบบจ�าลอง	๖	ขั้นตอนส�าหรับการประเมินผลโครงการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการกับ 

การประเมินผล
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ขั้นตอน ๓ การนําเอาโครงการมาใช้ปฏิบัติ 
ขั้นตอน ๔ การประเมินผลความสําเร็จของโครงการว่าได้รับสิ่งที่ต้ังใจ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ 

ทัศนคติ หรือทักษะไปหรือไม่ 
ขั้นตอน ๕ การติดตามว่าได้รักษาและใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาหรือไม่ 
ขั้นตอน ๖ การติดตามศึกษาผลกระทบว่าองค์การได้ประโยชน์หรือไม่ 
การประเมินผลโครงการตาม ๖ ขั้นตอนดังกล่าว จะทําให้ทราบได้ว่าโครงการได้ประโยชน์หรือไม่ 

/ อย่างไรกับโครงการ บรินเคอร์ฮอฟฟ์ (Brinkerhoff) ให้รายละเอียดของวิธีการที่จะบูรณาการการ
ประเมินผลเข้าไปในแต่ละขั้นตอน โดยแจกแจงว่าแต่ละขั้นตอนน้ันคืออะไร มีสาระสําคัญหรือคําถามหลัก 
ๆ อะไรบ้าง และมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลโครงการ 
 

แบบจําลอง ๖ ขั้นตอนสําหรับการประเมินผลโครงการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ
กับการประเมินผล 

 

ขั้นตอนการประเมินผล คําถามหลักท่ีใช้ในการประเมินผล กระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การประเมินผล 

๑. ต้ังเป้าหมาย (goal 
setting) อะไร คือ ความ
จําเป็น (What’s the 
need?) 

 

- ความจําเป็น ปัญหาหรือโอกาส 
- ความจําเป็นมีมากเพียงใด 
- ความจําเป็นดังกล่าวเอ้ืออํานวยต่อ
การแก้ปัญหาโดยโครงการหรือไม่  
- ผลที่จะเกิดคุม้ค่าไหม 
- ถ้าทําแล้วจะมีผลดีไหม 
- โครงการฝึกอบรมดีกว่าวิธี/
ทางเลือกอ่ืนหรือไม่ 

การตรวจสอบสภาพองค์การ/ 
การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน/ 
การวิเคราะห์รายงานบันทึก/ 
การสังเกต/การสํารวจ/การวิจัย 
การศึกษาเอกสาร/การศึกษา 
บริบท 

๒. การออกแบบโครงการ
(program design) อะไรที่
จะใช้ได้ (what will work?) 

 

- โครงการชนิดใดถึงจะได้ผลดีที่สุด 
- ระหว่างแบบ ก. และแบบ ข. 
แบบไหนดีกว่า 
- แบบ ค. ไม่ดีอย่างไร 
- แบบที่เลือกมาดีพอที่เอาไปใช้ไหม 

- ดูเอกสารเกี่ยวกับโครงการ 
- อาศัยการประเมินของ
ผู้เช่ียวชาญ 
- บัญชีรายช่ือตรวจสอบ
(checklists) 
- การตรวจสถานที่/การทดลอง
โครงการ/การทบทวนของผู้ร่วม
วิจัย 

๓. ขั้นดําเนินโครงการ
(program 
implementation) 
ดําเนินการได้ไหม  
(Is it working?) 
 

- เป็นไปตามทีก่ําหนดไว้หรือไม่   
ไปตามตารางเวลาหรือไม่ 
- มีปัญหาอะไร 
- เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 
- มีอะไรเกิดขึน้จริง ๆ 
- เป็นที่พอใจหรือไม่ 
- เสียค่าใช้จ่ายเท่าไร 

การทดลองโครงการ/การ 
ทบทวนโดยผู้เข้าเรียนฝึกอบรม 
การสังเกต/บัญชีตรวจเช็ค 
รายการ/ข้อมูลป้อนกลับ 
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ขั้นตอนการประเมินผล คําถามหลักทีใ่ช้ในการประเมินผล กระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การประเมินผล 

๔. ผลลัพธ์ปัจจุบัน 
(immediate outcomes) 
ได้เรียนรู้หรือไม่ 
(Did they learn it) 
 

- ได้เรียนรู้หรอืไม่ 
- เรียนรู้ดีเพียงใด 
- เรียนรู้อะไร 
 

วิเคราะห์ประวัติ/บันทึก 
 

๕. ผลลัพธ์การใช้ระยะกลาง
(intermediate usage 
outcomes)  ยังเก็บรักษา
และ/หรือ ใช้มนัอยู่หรือไม่ 
(Are that keeping and/or 
using it?) 

- ใช้ได้ความรูอ้ย่างไร 
- ใช้ส่วนใด 

 

การรายงานด้วยตนเอง เพ่ือน 
ร่วมงาน/หัวหน้า/การสํารวจ/ 
การดูพ้ืนที่/การสังเกต/ 
การวิเคราะห์ตัวอย่างงาน 

๖. ผลกระทบและความ
คุ้มค่า (impact and worth) 
ก่อให้เกิดผลคุม้ไหม (Did it 
make a worth wile 
difference?) 

- ก่อให้เกิดผลต่างอะไร 
- ตอบสนองความจําเป็นหรือไม่ 
- คุ้มไหม 

 

ตรวจสภาพองค์การ/วิเคราะห์ 
การปฏิบัติงาน/วิเคราะห์ 
รายงานบันทึก/สังเกต/สํารวจ/ 
พิจารณาทบทวนโดยกลุ่ม 
ผู้เกี่ยวข้อง/เปรียบเทียบ
ค่าใช้จ่าย/ผลประโยชน์ 

 

การถามหาผลสําเร็จของงานจากการประเมินโครงการอาจใช้วิธีการติดตามประเมินผลส้ัน ๆ ครั้ง
เดียว หรือติดต่อกันหลายครั้งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบของหน่วยงานและชนิดของ
โครงการ 
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 คมือพันาการนิเทสวิีปฏบิัติที่ดี  บทท่ี  
 

การวางแผนโครงการ (Project planning)               การประเมินกอนเริ่มโครงการ 
(Pre evaluation) 

การเตรียมวางโครงการ (Project formulation)  การประเมินโครงการ (Project Appraisal) 
การรางโครงการ (Project design)   
   

การนําโครงการไปปฏิบัติ 
(Implementation) 

 การประเมินขณะดําเนินโครงการ 
(On-going evaluation) 

ปัยเบื้องตน 
(Input) 

 การปฏิบัติ 
(Process) 

 การกํากับติดตามงาน 
(Monitoring System) 

ผลของการปฏิบัติ (output)   

การประเมินเพ่ือปรับปรุง 
(Formative evaluation) ผล 

(Effect) 
 ผลกระทบ (Immediate 

impact) 
 

   

สิ้นสุดโครงการ (Project completion)  การประเมินเม่ือสิ้นสุดโครงการ 
(Post evaluation) 

ผลของโครงการ (Product)  การประเมินรวมสรุป 
(Summative evaluation) 

ผลพลอยได 
(Side effect) 

 ผลกระทบระยะยาว
(Long-term impact) 

 การติดตามผล 
(Follow-up or tracer study) 

แผนาพ ความสัมพันระวางการประเมินโครงการกับกระบวนการดําเนินโครงการ 
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ตอนที่ ๖
จดัการแลกเปลีย่น

เรยีนรู้

วัตถุประสงค์ 

	 	 ๑.	 อธิบายหลักการ	แนวคิด	เทคนิค	วิธีการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ได้

	 	 ๒.	 ออกแบบและด�าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ได้

	 	 ๓.	 ประเมินผล	และสรุปบทเรียนที่ได้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ได้

ความคิดรวบยอด

	 	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน

นิเทศ	เป็นการน�าความรู้	ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ประสบ 

ความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยนกัน	ซึ่งอาจด�าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนในรูป 

เครือข่ายประเภทต่าง	ๆ	ได้อย่างหลากหลาย	ก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

ร่วมกนัอย่างกว้างขวาง	ลกึซึง้	ช่วยให้ได้แนวปฏบิตัทิีด่	ีช่วยให้ได้แนวคดิ

ความรูใ้หม่ไปใช้ในการปรบัปรงุการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	

ถือเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด	(Leap	Frog)	สามารถลดระยะ

เวลาในการค้นหา	ค้นคว้า	ทดลองเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพงาน

ของตนเอง

เนื้อหา

๑.	 แนวคิดและหลักการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๒.	 ความจ�าเป็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน

๓.	 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔.	 สื่อหรือช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

สมรรถนะส�าคัญ

๑.		 ความสามารถในการวิเคราะห์

๒.	 ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร														

๓.	 ความสามารถในการประมวลความรู้และน�าความรู้ไปใช้

๔.	 ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการนิเทศการศึกษา

๕.	 ความสามารถในการจูงใจ

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

๑. ศึกษาตัวอย่าง (Example) 

	 ให้ท่านศึกษากรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แล้วสรุปความรู้	

และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงาน
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กรณีศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 เมื่อนางนารี	รักนิเทศ	เห็นว่า	การนิเทศภายในของโรงเรียนประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	ท�าให้ครู

จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร	จึงได้น�าวิธีการปฏิบัติที่ประสบ 

ความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งด้านการนิเทศ	และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	โดยจัดกิจกรรม 

ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งระหว่างผู้นิเทศกับครู	ครูกับครู	ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา	รวมทั้งผ่านทาง

ชุมชนสังคมออนไลน์	โดยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

	 ๑.	 ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างนางนารี	รักนิเทศ	ครูผู้นิเทศภายในโรงเรียน	และครูผู้รับการนิเทศ 

ตามประเด็นต่อไปนี้

	 	 ๑.๑		 ก�าหนดประเด็นที่จะน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	โดยให้ความส�าคัญกับผลการจัดการเรียนรู้ของครู

ผู้รับการนิเทศจากผู้นิเทศภายในโรงเรียน

	 	 ๑.๒		 วางแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักร่วมกันของการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ให้เน้นการพัฒนาวิชาชีพของครู	ที่มีตัวบ่งชี้ส�าคัญ	คือ	ความส�าเร็จของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม

หลักสูตร	ระบุวัน	เวลา	สถานที่	เทคนิคในการจัดตัวชี้วัดความส�าเร็จ	วิธีการประเมินผล	การประเมินความพึงพอใจ

ของผู้เกี่ยวข้อง	การจัดท�ารายงานสรุป	และการเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 ๑.๓		 ตกลงร่วมกันในการรับผิดชอบภารกิจต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 	 ๑.๔		 ร่วมกันประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	เกี่ยวกับความเป็นไปได้	

ความคุม้ประโยชน์ของกจิกรรม	หรอืโอกาสประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	ความเหมาะสมของระยะเวลา	แนวทาง

แก้ไขหากมีตัวแปรแทรกซ้อนในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 ๒.	 จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างครผููน้เิทศภายในและครผููร้บัการนเิทศ	ระหว่างครผููร้บัการนเิทศ

ด้วยกัน	โดยเน้นการได้ข้อเสนอแนะ	การให้ค�าปรึกษา	การให้ความช่วยเหลือ	การให้เห็นแบบอย่าง	ตลอดจนการน�า

เสนอแลกเปลีย่นข้อมลูสารสนเทศระหว่างกนัได้อย่างมรีะบบ	และสามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่ง	โดยจดักจิกรรม

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ดังนี้

	 	 ๒.๑		 จัดประชุมเสนอเรื่องเล่าเร้าพลังที่ประสบความส�าเร็จ	(Story	telling)	โดยครูผู้นิเทศภายใน 

รับฟังการสรุปผลการนิเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้รับ 

การนเิทศทีต่นเองเหน็ว่าเป็นสิง่ทีป่ระสบความส�าเรจ็ทีส่ดุในประเดน็ย่อย	ๆ 	ได้แก่	การจดัท�าหน่วยการเรยีนรูท้ีป่ระสบ

ความส�าเร็จ	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความส�าเร็จ	เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	เทคนิค 

การตั้งค�าถาม	วิธีการใช้สื่อ	และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม	การประเมินผลตามสภาพจริง	เทคนิคการตั้งค�าถามเพื่อ

กระตุ้นการคิด	เป็นต้น

	 	 ๒.๒		 จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะระหว่างด�าเนินการ	และภายหลังด�าเนินการ	(Focus	group	

discussion)	โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างครูผู ้นิเทศภายในกับกลุ่มครูผู ้รับการนิเทศ	เกี่ยวกับ

การนิเทศภายในเพื่อหาข้อสรุปและเหตุผลประกอบการตัดสินใจลงสรุปผลการนิเทศภายใน	ทั้งในระหว่าง

การด�าเนินการนิเทศและภายหลังจากการนิเทศเสร็จสิ้นตามขั้นตอนกระบวนการที่ได้ก�าหนดไว้ในปฏิทินแล้ว 
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ทั้งนี้	จะต้องพิจารณาให้ได้ข้อสรุปของเหตุผลที่ท�าให้การนิเทศภายในประสบความส�าเร็จเพื่อตรวจสอบกับ

วตัถปุระสงค์ต่อไป	และในท�านองเดยีวกนัจะต้องได้ข้อสรปุของเหตผุลทีท่�าให้การนเิทศภายในไม่ประสบความส�าเรจ็

เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

	 	 ๒.๓		 จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ	ทั้งแนวคิดและประสบการณ์ที่ส�าเร็จ	(Community	of	practice)	เพื่อ

สร้างรูปแบบที่ค่อนข้างชัดเจนส�าหรับใช้เป็นแหล่งในการติดต่อสื่อสาร	น�าเสนอแนวคิดที่ประสบความส�าเร็จ	และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด�าเนินงานที่ประสบความส�าเร็จจนเกิดประสิทธิผล	สามารถเผยแพร่สู่กลุ่มครูผู้สอน

ในสาระการเรยีนรูเ้ดยีวกนั	หรอืต่างสาระการเรยีนรูแ้ต่มคีวามเกีย่วข้องสมัพนัธ์กนั	ชมุชนดงักล่าวเกีย่วข้องเชือ่มโยง

กันบนพื้นฐานของการพัฒนางานทางการศึกษาเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นใด	หรือเรื่องที่มีผลประโยชน์แอบแฝง

ทั้งสิ้น

	 	 ๒.๔		 จัดเป็นชุมชน/สังคมออนไลน์โดยจัดท�าเว็บบล็อก	(web	blog)	ส�าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้	และ

แลกเปลีย่นประสบการณ์การนเิทศผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ชมุชน	(planet)	เครอืข่ายครผููน้เิทศภายในและครผููร้บั

การนเิทศ	http://superteacher.gotoknow.org	และเชญิชวนให้ครผููร้บัการนเิทศใช้เป็นเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู	้และ

เผยแพร่ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง

	 	 ๒.๕		 จัดตั้งชมรมครูผู้รับการนิเทศ	เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ	ร่วมมือ	และเปลี่ยนวิธีการนิเทศภายใน	

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณ	เวลาในการปฏิบัติ	เมื่อครูมีปัญหาหรือข้อ

จ�ากดัเรือ่งความรูเ้กีย่วกบัการนเิทศภายใน	กจ็ะลงไปช่วยเหลอื	บางครัง้เชญิวทิยากรภายนอกสถานศกึษามาให้ข้อมลู 

เพิ่มเติม

	 ๓.	 จดัท�าเอกสารสรปุผลการด�าเนนิการของสถานศกึษาทีป่ฏบิตัติามแผนปฏบิตักิารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

และปฏิทินก�าหนดการนิเทศ	ติดตาม	และประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน	มีข้อมูลสารสนเทศ

ส�าหรบัการอ้างองิผลของการด�าเนนิงานจากการตรวจสอบกบัวตัถปุระสงค์ของการจดักจิกรรมการนเิทศภายในอย่าง 

ชดัเจน	เหมาะสม	และถกูต้องตามหลกัวชิาการ	เผยแพร่เป็นผลการด�าเนนิงานทีป่ระสบความส�าเรจ็เพือ่เป็นแบบอย่าง

ในการปฏบิตัต่ิอไป	ส่วนการด�าเนนิงานทีไ่ม่ประสบความส�าเรจ็กน็�าเสนอสาเหตแุละแนะน�าแนวทางการปรบัปรงุแก้ไข	

เช่นเดียวกัน

	 ๔.	 ประเมินผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 โดยประเมินความคิดเห็นจากผู ้เกี่ยวข้อง	ด้วย

แบบสอบถามชนดิมาตรประมาณค่า	๕	ระดบั	(Rating	Scale)	ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัประโยชน์ทีไ่ด้รบั	การด�าเนนิการ

อย่างมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจ	นอกจากนี้	ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ได้ร่วมประเมินแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านทางชุมชนสังคมออนไลน์ด้วย

	 ในระหว่างการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตามแผนปฏบิตักิารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละปฏทินิก�าหนดการ

นิเทศ	ติดตามและประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน	ระหว่างครูผู้นิเทศภายในกับครูผู้รับการนิเทศ	มีการ

ตรวจสอบผลการด�าเนินงานเทียบกับวัตถุประสงค์	ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสถานศึกษา

เพือ่เป็นการเปิดเวทใีห้แก่ครผููร้บัการนเิทศได้มโีอกาสพบปะพดูคยุ	ซกัถามปัญหา	และแสดงความคดิเหน็	ให้ข้อเสนอแนะ 

ระหว่างกันได้	เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่สร้างคุณภาพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ตรง

ตามความต้องการ	
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 ๒. สร้างความเข้าใจ (Explain)

	 	 จากกรณีศึกษาการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ที่น�าเสนอข้างต้น	 ให้ท่านตอบค�าถามและแสดง 

ความคิดเห็น	ตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงานที่	๖.๑

 การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ป็นการเผยแพร่วธิปีฏบิตัทิีด่ทีีป่ระสบความส�าเรจ็ ให้ผูเ้กีย่วข้องได้มโีอกาส

พบปะพูดคุย ซักถามปัญหา และแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะระหว่างกัน ท�าให้เกิดการเรียนรู้

ในการพัฒนางานแบบก้าวกระโดด และอาจได้ข้อมูลสะท้อนกลับมาปรับปรุงงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น  

ทั้งยังเป็นพื้นฐานส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้สร้าง 

เครือข่ายเรียนรู้กัน ขยายผลแนวทางการพัฒนา ต่อยอดงานให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 

ใบงานที่ ๖.๑

สร้างความเข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 จากกรณีศึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ท่านตอบค�าถามและแสดงความคิดเห็น	ตามประเด็น 

ต่อไปนี้	

	 ๑.	 วัตถุประสงค์	การจัดกิจกรรม	และเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	คืออะไร

	 ๒.	 แนวคิดที่ใช้ส�าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	คืออะไร

	 ๓.	 เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมที่เลือกใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	คืออะไรบ้าง	มีกิจกรรมอะไรบ้าง

	 ๔.	 กระบวนการขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างไร	ท่านคิดว่าก่อนที่นางนารี 

รักนิเทศจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังตัวอย่างข้างต้น	นางนารี	รักนิเทศ	ต้องเตรียมการในเรื่องใด

บ้าง	ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อการวางแผนจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 ๕.	 ให้ท่านสรุปแนวคิดส�าคัญในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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สร้างความเข้าใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑.	วัตถุประสงค์	การจัดกิจกรรม	และเป้าหมายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

๒.	แนวคิดที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

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

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

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

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

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

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

๓.	เทคนิค	กิจกรรม	วิธีการที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้		

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

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

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

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

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

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

๔.	กระบวนการ	ขั้นตอนในการด�าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

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

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

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

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

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

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

๕.	แนวคิดหรือข้อคิดส�าคัญที่สรุปได้จากกรณีศึกษาของนางนารี	รักนิเทศ

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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 ๓. ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise)

	 	 ให้ท่านน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที	่๖.๑	พร้อมศึกษา	

เอกสารเสริมความรู้	มาออกแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานของท่าน	โดยด�าเนินการตามใบงานที่	๖.๒

แบบบันทึกที่ ๖.๒

ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

	 ๑.		 บทบาท	หน้าที่	และงานในความรับผิดชอบ

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

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

	 ๒.		 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

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

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

	 ๓.		 กลุ่มเป้าหมาย

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

										๔.		 กิจกรรมและวิธีด�าเนินกิจกรรม	

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

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

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

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

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

	 ๕.		 สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์	

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

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

										๖.	องค์ประกอบอื่น	ๆ

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

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

ใบงานที่  ๖.๒

ฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ให้ท่านออกแบบจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ให้สอดคล้อง	เหมาะสมกับบทบาท	หน้าที	่และ

งานในความรับผิดชอบ	ครอบคลุมวัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	กิจกรรมที่จัดและวิธีด�าเนินกิจกรรม	สื่อ	

วัสดุ	อุปกรณ์	และองค์ประกอบอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๖.๒
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 ๔.  จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)

	 	 จากการฝึกปฏิบัติวางแผนและออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ให้น�าแบบกิจกรมที่ออกไว้มา

น�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตามประเด็นในใบงานที่	๖.๓

ใบงานที่ ๖.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 ให้น�ากจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีอ่อกแบบไว้	จากแบบบนัทกึที่	๖.๒	น�าเสนอสมาชกิในกลุม่

นิเทศ	ฯ	หรือศึกษานิเทศก์คนอื่น	หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	

และแนวทางปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๖.๓

	 ๑.	 การก�าหนดวัตถุประสงค์	 เป้าหมายของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สอดคล้อง

ครอบคลุม	กับลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือไม่	เพียงใด	มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข	ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม	

	 ๒.	 กลุ่มผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความรู้	ความเข้าใจ	มีผลงาน	ประสบการณ์ตามหัวเรื่อง 

เพียงพอที่จะน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหรือไม่	เพียงใด	มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข	ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม	

	 ๓.	 การออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิธีจัดกิจกรรมแต่ละอย่างเหมาะสม	ชัดเจน	

เพียงใด	ทั้งบุคลากร	สถานที่	วัน	เวลา	สื่อ	วัสดุ	อุปกรณ์และขั้นตอนกระบวนการด�าเนินกิจกรรมเพียงพอ						

ที่จะช่วยให้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด�าเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่	มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไข

ปรับปรุงหรือเพิ่มเติม	
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แบบบันทึกที่ ๖.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ค�าชี้แจง	ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	และแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	บันทึก 

											ลงในแบบบันทึก

146 

 

 คมือพันาการนิเทสวิีปบิัติที่ดี  บทท่ี  
 

แบบบันทึกที ่๖.๓ 
แกป่ีนรีนรการกแบบกจกรรการแกป่ีนรีนร 

คําช้ีแจง ใหทานบันทึกความคิดเหนอเสนอแนะ และแนวทางปรับปรุงท่ีดจากการแลกเปลี่ยนเรียนร 
บันทึกลงในแบบบันทึก 

ปรนแกป่ีนรีนร ควาคนนแน แนวทางปรับปรุง 
. การกาหนดวัตถุประสงค เปาหมาย 
องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร 
สอดคลอง ครอบคลุมกับลักะงาน
ท่ีปิบัติหรือมเพียงใด มีสิ่งใดท่ีตอง
แก ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม 
 

  

. กลุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรมี
ความร ความเาใจ มีลงาน
ประสบการตามหัวเรื่องเพียงพอ    
ท่ีจะนามาแลกเปลี่ยนเรียนรรวมกัน
หรือม เพียงใด มีสิ่งใดท่ีตองแก
ปรับปรุงหรือเพ่ิมเติม  
 

  

๓. การออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรและวิีจัดกิจกรรมแตละอยาง
เหมาะสม ชัดเจน เพียงใด ท้ัง 
บุคลากร สถานท่ี วัน เวลา สื่อ วัสดุ 
อุปกรและ้ันตอน กระบวนการ
ดาเนินกิจการเพียงพอท่ีจะชวยให
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรดาเนินป
อยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงคหรือม 
มีสิ่งใดท่ีตองแก ปรับปรุงหรือ
เพ่ิมเติม  
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 ๕.  ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ (Examine and Execute)

	 	 ให้ท่านน�าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมิน

และปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตามประเด็นในใบงานที่	๖.๔	

ใบงานที่ ๖.๔

ประเมินและปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 น�าผลทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิการออกแบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องท่านตาม

ประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกลงแบบบันทึกที่	๖.๔

	 ๑.	 ประเมินผลงานการออกแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ตามแบบบันทึกที	่๖.๒	ว่า 

เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมโดยน�าข้อมูลข้อคิดเห็นของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพิจารณาประกอบ 

การตัดสินใจ

	 ๒.		 ถ้าพิจารณาเห็นว่ารายการใดควรปรับปรุง	ให้น�าข้อเสนอแนะของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มาพิจารณาก�าหนดแนวทางการปรับปรุง

	 ๓.		 ปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางใหม่

	 บันทึกผลการประเมินและปรับปรุง	ลงในแบบบันทึกที่	๖.๔

แบบบันทึกที่ ๖.๔

ประเมินและปรับปรุงการออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
--------------------------------------

 ๑.		 ประเมินผลงานการออกแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ตามแบบบันทึกที่	๖.๒	ว่า	เหมาะสม
หรือไม่เหมาะสม	โดยน�าข้อมูลข้อคิดเห็นของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ	สรุปได้ดังนี้
	 	 ๑.๑		 รายการที่ประเมินว่าเหมาะสมแล้ว	พร้อมทั้งระบุเหตุผล	
																									๑.๑.๑	 ......................................................................................................................................	
	 	 	 ๑.๑.๒	 ......................................................................................................................................
	 	 	 ๑.๑.๓	 ......................................................................................................................................

ฯลฯ
	 	 ๑.๒		 รายการที่ประเมินว่าไม่เหมาะสม	ควรปรับปรุง	พร้อมทั้งระบุเหตุผล
						 	 	 ๑.๒.๑	 ......................................................................................................................................
							 	 	 ๑.๒.๒	 ......................................................................................................................................
							 	 	 ๑.๒.๓	 ......................................................................................................................................

ฯลฯ
	 ๒.		 แนวทางปรับปรุง	(ตามข้อ	๑.๒)	โดยน�าข้อเสนอแนะของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพิจารณาก�าหนด
แนวทางการปรับปรุงมาก�าหนดแนวทาง
	 	 ๒.๑		 ...................................................................................................................................................
	 	 ๒.๒	 ...................................................................................................................................................
	 	 ๒.๓	 ...................................................................................................................................................
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การออกแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ปรับปรุงใหม่
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 คมอพัฒนาการนิเทสวิธีปบิัติที่ดี  บทท่ี ๒ 
 

การประเมินตนเอง 
 

รายการประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เก 
๑. อธิบายหลักการ แนวคิด 
เทคนิค วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนร
ด 

ตรวจแบบบันทึกท่ี 
๖.๑, ๖.๒ และแบบ
บันทึกท่ี ๖.๔ 

เกณประเมินคุณภาพ
เิงประจัก          
๓ ระดับ 

ผลงานจากแบบ
บันทึกมีคุณภาพ
ระดับดี 

๒. ออกแบบและดําเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรด 

ตรวจแบบบันทึกท่ี 
๖.๒ และ แบบ
บันทึกท่ี ๖.๔ 

เกณประเมินคุณภาพ
เิงประจัก          
๓ ระดับ 

ผลงานจากแบบ
บันทึกมีคุณภาพ
ระดับดี 

๓. ประเมินผล และสรุปบทเรียน
ท่ีดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรด 

ตรวจแบบบันทึกท่ี 
๖.๔ 

เกณประเมินคุณภาพ
เิงประจัก          
๓ ระดับ 

ผลงานจากแบบ
บันทึกมีคุณภาพ
ระดับดี 

 
เกประเมินเิงคุา 

 

รายการประเมิน ระดับดี (๓) ระดับอ () ระดับปรับปรุง (๑) 
๑. อธิบายหลักการ แนวคิด 
เทคนิค วิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรด 

อธิบายหลักการ แนวคิด 
เทคนิค วิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรด
เหมาะสม กตองทุก
ประเด็น 

อธิบายหลักการ 
แนวคิด เทคนิค วิธีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรด
เหมาะสม กตองเปน
สวนห 

อธิบายหลักการ 
แนวคิด เทคนิค 
วิธีการแลกเปลี่ยน
เรียนรดบางประเด็น 

๒. ออกแบบและดําเนินการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรด 

ออกแบบและดําเนินการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรดอยางเหมาะสม 
มากกวา ๒ วิธ ี

ออกแบบและ
ดําเนินการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรด
อยางเหมาะสม ๒ วิธ ี

ออกแบบและ
ดําเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรด ๑ วิธ ี

๓. ประเมินผล และสรุป
บทเรียนท่ีดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรด 

ประเมินผล และสรุป
บทเรียนท่ีดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรมา
พัฒนางานของตนเองด
อยางเหมาะสมกับ
วัตุประสงคหรอ
เปาหมายของกิจกรรม
ทุกประเด็น 

ประเมินผล และสรุป
บทเรียนท่ีดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรมา
พัฒนางานของตนเอง
ดตรงกับวัตุประสงค
หรอเปาหมายของ
กิจกรรมเปนสวนห 

ประเมินผล และสรุป
บทเรียนท่ีดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรมา
พัฒนางานของตนเอง
ดตรงกับ
วัตุประสงคหรอ
เปาหมายของ
กิจกรรมบางประเด็น 
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เอกสารเสริมความรู้ : การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แนวคิดและหลักการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ๑.	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท�าให้เกิดข้อเรียนรู้และประสบการณ์ในการท�างานอย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง 

มากขึ้น	หากเปรียบกับการที่เรามีเหรียญ	๑๐	บาท	น�าไปแลกกับเพื่อนด้วยเหรียญ	๑๐	บาท	ในที่สุดเราก็จะมีเพียง	

๑๐	บาท	เท่าเดิม	แต่หากเราน�าประสบการณ์ข้อเรียนรู้ในการนิเทศ	๑	เรื่องไปแลกกับเพื่อน	๑	คน	(คนละ	๑	เรื่อง)	

ในที่สุดเราก็มีประสบการณ์การนิเทศเป็น	๒	เรื่อง	ยิ่งได้แลกเปลี่ยนกันเรื่อย	ๆ	ก็จะได้มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อย	ๆ

	 ๒.	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนิเทศที่มีความส�าเร็จต้องมีมุมมองที่ถูกต้อง	(the	right	view)	ว่า	

ทุกคนย่อมมีจุดที่ประสบความส�าเร็จอยู่เสมอ	หากย้อนหลังดูประสบการณ์การนิเทศ	ย่อมมีความส�าเร็จเล็ก	ๆ	อยู่

รายทาง	ไม่ว่าความส�าเร็จที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติหรือผลการนิเทศที่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายในการ

พัฒนาครูทางด้านสมรรถนะ	ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้	และพัฒนาวิชาชีพครู

	 ๓.	 การเรียนรู้จากความส�าเร็จของผู้อื่นอาจเป็นช่องทางหรือทางลัดที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในปฏิบัติงาน

ของเราได้	ซึ่งเป็นการย่นระยะเวลาในการท�างานหรือประหยัดทรัพยากรได้เป็นอย่างดี	แต่อย่างไรก็ตาม	การน�า

ประสบการณ์ความส�าเร็จของผู้อื่นมาใช้	จ�าเป็นต้องประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทการนิเทศงานของเราด้วย

	 ๔.	 ศึกษานิเทศก์ทุกคนย่อมมีแนวคิด	ต้นทุน	ประสบการณ์ในการนิเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน

ได้	ดังนั้น	ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องเชื่อโดยไม่ลังเลใจว่า	“ที่ใดมีศึกษานิเทศก์	ที่นั่นย่อมมีความรู้	ประสบการณ์

ในการนิเทศที่เป็นประโยชน์”	เพื่อยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน	ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้

	 ๕.	 เครือข่ายในการนิเทศหรือการท�างานร่วมกัน	มักจะเป็นเครือข่ายในแนวราบหรือเครือข่ายที่ไม่เป็น

ทางการหรอืมโีครงสร้างตายตวัทีท่�างานร่วมกนัได้ส�าเรจ็	ดงันัน้	ศกึษานเิทศก์จ�าเป็นต้องสร้างเครอืข่ายในการปฏบิตัิ	

และมีทักษะการท�างานเป็นทีมด้วย

ความจ�าเป็นของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การนิเทศ	มีความส�าคัญหลายประการ	เช่น

	 ๑.	 เป็นการสร้างความภูมิใจให้ตนเองในการท�างาน	ก่อให้เกิดพลังใจที่จะท�างานต่อไป

	 ๒.	 ช่วยกนัแก้ปัญหาในการท�างาน	บางครัง้ประสบการณ์ของผูอ้ืน่	อาจช่วยแก้ปัญหาในการงานของเราได้

	 ๓.	 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในวงกว้าง	เมื่อใช้ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย	

เข้าถึงจุดประสงค์ที่ต้องการเรียนรู้ได้มากก็สามารถเรียนรู้ได้ในกลุ่มใหญ	่ยิ่งในยุคปัจจุบัน	การใช้ช่องทางในการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางสื่อออนไลน์	ก็ยิ่งสะดวก	รวดเร็วและแพร่หลายได้ในวงกว้าง	ซึ่งท�าได้ทันที	“สด”	เสมอ	(Real	

time)

	 ๔.	 เป็นผลดีกับการติดตาม	เร่งรัดการปฏิบัติงานทางหนึ่ง	เมื่อก�าหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	

ในวัน	เวลา	สถานที่ที่แน่นอน	ก็จะเป็นการเร่งรัดให้ผู้ที่ท�างานยังไม่แล้วเสร็จ	ได้เร่งรัดการท�างานของตน	ให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย	อีกทั้งต้องค�านึงถึงคุณภาพของชิ้นงานหรือวิธีการที่จะน�าไปแลกเปลี่ยนด้วย
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วิธีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 การเลือกวิธีการหรือกิจกรรมหรือช่องทางใดเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมย่อมขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์หรือเนื้อหาของการนิเทศ	แต่อย่างไรก็ตาม	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การนิเทศ	น่าจะมี 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	 ก�าหนดเป้าหมายหรอืก�าหนด	“ดาว”	ร่วมกนัเกีย่วกบัเรือ่งทีน่�ามาเสนอแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูท้ีจ่ะร่วม

จดักจิกรรมหรอืเครอืข่ายในการปฏบิตังิาน	เช่น	เทคนิคในการส�ารวจความต้องการของครเูพือ่ก�าหนดเปา้หมายหรอื

ค้นหานวตักรรมในการนเิทศ	วธิกีารสาธติให้ครเูหน็ขัน้ตอนในการวเิคราะห์งานของนกัเรยีนเพือ่ค้นหาวธิปีรบัปรงุวธิี

การจัดการเรียนรู้ของครู	เป็นต้น

	 ในการก�าหนดกจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้หรอืการจดักจิกรรมแต่ละครัง้	ควรก�าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน	

และระบุภาพความส�าเร็จของกิจกรรมในแต่ละครั้ง

	 ๒.	 การระบุแผนการจัดกิจกรรม	ขั้นตอน	ระยะเวลาให้ชัดเจนและประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

ตรงกัน	เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย	

	 ๓.	 การน�าเสนอด้วยช่องทางและสื่อต่าง	ๆ	กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้ง	ย่อมสัมพันธ์กับสื่อ 

ที่ใช้ด้วย	เช่น	การจัดกิจกรรมเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องประชุม	อาจใช้การบรรยายประกอบเอกสาร	 

การจัดนิทรรศการ	ก็จะช่วยให้เห็นความส�าเร็จทั้งกระบวนการได้ง่าย	การน�าเสนอเป็นเรื่องเล่าเร้าพลัง	(Story	 

telling)	ก็จะเห็นกระบวนการท�างานที่สื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ

		 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางสังคมออนไลน์ในปัจจุบันท�าได้ง่าย	สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวก	รวดเร็ว

และมีแนวโน้มจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อย	ๆ

	 อย่างไรก็ตาม	มีข้อสังเกตในการจัดกิจกรรมน�าเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ให้เกิดประสิทธิภาพ 

ดังต่อไปนี้

	 ๑)	 ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต้องศึกษาข้อมูล	ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นของ

การน�าเสนอให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อน

	 ๒)	 วิเคราะห์วิธีปฏิบัติของตนเกี่ยวกับเรื่องที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนว่าปฏิบัติอย่างไร	เกิดผลอะไร 

มีข้อสังเกตอะไร

	 ๓)	 ตั้งค�าถามในสิ่งที่อยากหาค�าตอบ	จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อน

	 ๔)	 กรณีน�าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ที่มีผู้น�าเสนอและผู้เข้ารับฟัง	ควรเน้นบทบาทของผู้ฟัง 

หรือผู้เข้าร่วมมากกว่าผู้น�าเสนองาน	เมื่อเราอยากรู้ว่าวิธีการที่เราท�าอยู่มีข้อคิดอะไร	มีจุดอ่อนอะไร	แล้วเทียบเคียง 

กับชิ้นงานที่ประสบความส�าเร็จหรือการปฏิบัติที่ดีของผู้น�าเสนอ	ก็จะได้ข้อสังเกตหรือได้ข้อเรียนรู้ที่จะน�าไปสู่ 

การพัฒนางาน

	 ตัวอย่างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	

	 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้	ควรค�านงึถงึวตัถปุระสงค์	หรอืเป้าหมายเป็นส�าคญั	ซึง่อาจเลอืกกจิกรรม

ได้หลากหลายดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 ๑.	 การประชุมเรื่องเล่าเร้าพลัง	(story	telling)

	 ๒.	 การสนทนากลุ่มเฉพาะ	(focus	group	discussion)

	 ๓.	 ชุมชนนักปฏิบัติ	(community	of	practice)
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	 ๔.	 ชุมชนสังคมออนไลน์	

	 ๕.	 ชมรมครู

	 ๖.	 การจัดนิทรรศการ	การน�าเสนอผลงาน

	 ๗.	 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	(Symposium)

	 อาจกล่าวได้ว่า	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	“ผู้เข้ารับฟังเป็นส�าคัญ”	ซึ่งการแลกเปลี่ยนผู้เข้าฟังต้องน�างาน

ของตนเอง	แนวทางการปฏิบัติงานของตนเองไปแลกกับผู้อื่น	จึงจะเป็นกิจกรรม	“Share	and	learn”

 การให้ข้อมูลสะท้อนคิด (Reflective) ซึ่งกันและกัน

	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการค้นหา	“ของดี”	หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการ	“จับดี”	หรือ	“จับถูก”	ซึ่งกัน

และกัน	แล้วน�าไปสู่การพัฒนาตนเองหรือการพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างานของตนต่อไป

	 การสะท้อนคิดซึ่งกันและกัน	ควรมีแนวในการด�าเนินการ	ดังนี้

	 ๑.	 การจบัประเดน็มาสะท้อนคดิ	ต้องเป็นไปตามเป้าหมายของกจิกรรมหรอืวธิกีารทีก่�าหนดไว้ในเบือ้งต้น

เท่านั้น

	 ๒.		 เริ่มด้วยการสะท้อนในเชิงบวกก่อน	เป็นประเด็นที่ว่าในการ	“จับดี”	ก่อน	สิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ประสบ 

ความส�าเร็จต่าง	ๆ	สอดคล้องกับเป้าหมายและสิ่งที่ประสบความส�าเร็จนั้น	มีอะไรส�าเร็จ	ท�าไมจึงส�าเร็จและวิธีด�าเนินการ 

เป็นอย่างไร

	 ๓.		 การสะท้อนเพื่อปรับปรุง	เป็นการสะท้อนคิดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา	มีค�าที่ควรระมัดระวังในการ

ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	เช่น	ค�าว่า	“ท�าได้ดี	แต่...”	“อย่าท�าอย่างนี้...”	การใช้ค�าถามเชิงกัลยาณมิตร	เช่น	“จะเป็น

อย่างไรบ้าง	ถ้า...”	“น่าสนใจไหม....หากว่าจะลองใช้วิธีนี้ดู”

	 ๔.		 การหาข้อสรุปหรือข้อเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีข้อสังเกต	ดังนี้

	 	 ๑.๑	 กิจกรรมการนิเทศครั้งนี้	อะไรคือความส�าเร็จ	ที่ประสบความส�าเร็จได้นั้นเพราะเหตุใด	มีวิธีการ

ที่ดีอย่างไร

	 	 ๑.๒	 กิจกรรมการนิเทศครั้งนี้	อะไรที่ท�าให้การด�าเนินการยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์	เพราะเหตุใด	

การค้นหาจุดอ่อน	เป็นการหาข้อพึงระวังที่จะไม่ท�าให้ผิดพลาด	ในครั้งต่อไป

	 	 ๑.๓	 ข้อเรยีนรูห้รอืบทเรยีนทีเ่รา	(ผูเ้ข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู	้ทัง้ผูน้�าเสนอและผูฟั้งหรอืผูร่้วม)	ได้ข้อ

สรุปในการน�าไปพัฒนางานต่อไป

	 ๕.		 กิจกรรมสื่อหรือช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	อาจท�าได้หลากหลาย	เช่น	

	 	 ๕.๑		 การพูดคุย	สนทนา

	 	 ๕.๒	 การสนทนากลุ่ม	(Focus	group	discussions)

	 	 ๕.๓		 การจัดนิทรรศการ

	 	 ๕.๔	 การเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง	(Story	telling)

	 	 ๕.๕	 การน�าเสนองานวิจัย

	 	 ๕.๖	 กิจกรรมผ่านสังคมออนไลน์	เช่น	กระดานสนทนา	(Web	Board)	Facebook	Website	Blog	

Tweeter	เป็นต้น

	 	 ๕.๗	 ชมรมครู
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ตอนที่ ๗
มุง่สูเ่ครอืข่าย

ขยายผล ต่อยอด

วัตถุประสงค์ 
	 	 ๑.	 อธิบายแนวทางการสร้างเครือข่ายพัฒนาการนิเทศสู่วิธี
ปฏิบัติที่ดี
	 	 ๒.	 วิเคราะห์และออกแบบการสร้างเครือข ่ายพัฒนา 
การนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี
	 	 ๓.	 ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการสร้างเครือข่าย

พัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

ความคิดรวบยอด
	 	 การสร้างเครือข่ายพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี	เป็นการ
พัฒนาผลงานด้านการนิเทศที่เกิดจากการคิด	วิเคราะห์	ยอมรับ	และ
ตัดสินร่วมกัน	ซึ่งต้องการให้ความส�าคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพ
ของงานนิเทศการศึกษาผ่านกระบวนการกลุ ่มที่มีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์เดียวกัน	ใส่ใจต่อการปลูกฝังความรู ้สึกผูกพัน	การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน	การส่งเสริมเกื้อหนุนพึ่งพากันภายใต้การรับรู้	
มุมมองและวิสัยทัศน์ร่วมกัน	รูปแบบของการปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย
และการปฏิบัติงานระหว่างเครือข่าย	จึงมีความมั่นคงในเจตนารมณ์ 
ร่วมกัน	ต่อการพัฒนางานนิเทศการศึกษาสู ่ความมีคุณภาพที่จะ 
ด�าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

เนื้อหา
๑.		 ความหมายของเครือข่าย
๒.		 ปรัชญาการสร้างเครือข่าย
๓.		 องค์ประกอบของเครือข่าย
๔.		 ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย
๕.		 การรักษาเครือข่าย
๖.		 แนวทางการด�าเนินงานเพื่อขยายผลต่อยอด
๗.		 การสร้างเครือข่ายออนไลน์
๘.		 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน
 
สมรรถนะส�าคัญ
๑.		 การมีวิสัยทัศน์
๒.	 การสื่อสารและการจูงใจ
๓.	 การท�างานเป็นทีม
๔.	 การพัฒนาศักยภาพบุคคล

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
๑. ศึกษาตัวอย่าง (Example) 
	 ให้ท่านศึกษากรณีศึกษามุ่งสู่เครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	แล้วสรุป
ความรู้	และแสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงาน
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กรณีศึกษา
มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

	 นางนารี	รักนิเทศ	ได้สร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้	เรื่อง	การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา	โดย

มวีตัถปุระสงค์	เพือ่ใช้เป็นนวตักรรมส�าหรบัการนเิทศภายในสถานศกึษาทีใ่ห้ความส�าคญักบัครผููน้เิทศภายใน	และครู

ผูร้บัการนเิทศได้ปฏบิตังิานด้านการส่งเสรมิ	และยกระดบัคณุภาพการศกึษาร่วมกนั	เน้นให้เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา

ทักษะการจัดกิจกรรมทางการศึกษาด้วยตนเอง	โดยน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูผู้รับการนิเทศจนเกิดผลตาม

วัตถุประสงค์	สามารถน�าไปสู่การเผยแพร่ในแวดวงการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	น�าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน

การจัดกิจกรรมต่อไป

	 เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งและยัง่ยนื	นางนาร	ีรกันเิทศ	จงึได้สร้างเครอืข่าย	ขยายผล	ต่อยอดงานดงักล่าว	โดย

มีความมุ่งหวังให้เกิดการรวมกลุ่มของศึกษานิเทศก์และครูผู้นิเทศ	ได้รับรู้	เข้าใจ	และพัฒนางานไปด้วยกัน	เป็นการ

สร้างพลังที่เข้มแข็งของเครือข่าย	โดยมีกระบวนการสร้างเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	ดังนี้

									 ๑.		 ช่วยให้เกดิการรวมตวัของศกึษานเิทศก์	ครผููน้เิทศ	และครผููร้บัการนเิทศทีส่มคัรใจ	มผีูน้�าเครอืข่ายเป็น

ผูป้ระสานงาน	อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิงาน	โดยท�าในรปูของเครอืข่ายพฒันางานนเิทศการศกึษา	เครอืข่าย

นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

	 ๒.		 ระดมความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในเครือข่ายร่วมกันวางแนวทางการด�าเนินงานของเครือข่าย

	 ๓.		 จัดท�าหลักการและแนวทางการด�าเนินงานของเครือข่าย	เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันของสมาชิก

	 ๔.		 ก�าหนดโครงสร้างบุคลากรของเครือข่าย	เพื่อสะดวกในการประสานงาน	ขับเคลื่อนเครือข่ายสู่

วัตถุประสงค์

	 ๕.		 ก�าหนดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ภารกิจ	และกระบวนการด�าเนินงานของเครือข่าย

	 ๖.		 จัดท�าแผนด�าเนินการที่เป็นระบบและชัดเจน	ในการด�าเนินงานของเครือข่าย	มีปฏิทินการด�าเนินงาน

ของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

	 ๗.		 ก�าหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้	ความสามารถ	ทักษะการปฏิบัติ	กระบวนการคิดและเจตคติที่ดีต่อ

งานนิเทศการศึกษา	การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

	 ๘.	 เปิดเวทีสร้างโอกาสให้สมาชิก	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

	 ๙.		 ส่งเสริม	สนับสนุน	ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกรูปแบบ

							 ๑๐.	มีการประชุมสมาชิกของเครือข่าย	และสรุปผลการด�าเนินงานทุกรอบปี	เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ

ประกอบการพัฒนางาน

						 มีการจัดท�าเว็บบล็อก	(web	blog)	ส�าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศผ่าน

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชน	(Planet)	เครือข่ายครูผู้นิเทศ	http://superteacher.gotoknow.org	และเชิญชวนให้

ครูผู้นิเทศภายในใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน	เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

					 นอกจากนี้	นางนารี	รักนิเทศ	ยังสร้าง	“เครือข่ายนักวิจัย	และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา”	ขึ้น	โดย

ก�าหนดองค์ประกอบที่ส�าคัญ	ดังนี้
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	 ทั้งนี้	การนเิทศภายในเพือ่ยกระดับคุณภาพทางการศกึษาโดยยึดรูปแบบของการวจิัยและพัฒนานวตักรรม

ทางการศึกษา	นับได้ว่าเป็นแนวทางการด�าเนินงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ	สร้างกระบวนการ

พัฒนาที่เป็นวิทยาศาสตร์ยึดมั่นต่อความมีเหตุมีผล	เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้ในแวดวงวิชาการ	เครือข่ายนักวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาต้องเกิดขึ้น	พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	และด�ารงอยู่คู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การนิเทศภายใน	และสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในหมู่ครูที่มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการ

จัดการศึกษาที่เป็นระบบต่อไปไม่รู้จบ

 การมุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด เป็นการน�าเอาวิธีปฏิบัติที่ดีไปขยายผลการพัฒนางาน  

โดยใช้เครือข่ายในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ รวมถึงต่อยอดการด�าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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ท้ังนี้ การนิเทศภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพทางการศึกษาโดยยึดรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา นับดวาเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีต้ังอยูบนพ้ืนานท่ีูกตองตามลักวิชาการ 
สรางกระบวนการพัฒนาท่ีเปนวิทยาศาสตรยึดม่ันตอความมีเตุมีผล เปนท่ียอมรับเชื่อือดในแวดวง
วิชาการ เครือขายนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตองเกิดข้ึน พัฒนาอยางตอเนื่อง และดํารงอยู
คูกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนิเทศภายใน และสรางสังคมแงการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในมูครู
ท่ีมีบทบาทและความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาท่ีเปนระบบตอปมรูจบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตระสง 
- จัดนิทรรศการ 
- นําเสนอผลงานวิจัย 
- คัดเลือกงานวิจัยดีเดน 

ามาย 
- เชิงปริมาณ 

งานวิจัย ๒๐ เรื่อง 
- เชิงคุณภาพ 

งานวิจัยดีเดน 

องะบล 
- ศึกษานิเทศก 
- ผูบริาร 
- ครูผูสอน 
- นักวิชาการ 
- ขาราชการบํานา 
- อาจารยมาวิทยาลยั 

 

การสื่อสาร 
- สองทาง 
- ผานเอกสาร 
- Online 

กิจกรรม 
- เปดโอกาสใรวมแลกเปลี่ยน 
- รับความรูจากนักวิชาการ 
- กปิบัตริวมกัน 
- จัดตลาดนัดวิชาการ 
- นําเสนอในรูปนิทรรศการ 
- นําเสนอผลงานวิจัย 
- คัดเลือกงานวิจัยดีเดน 
- เผยแพรประชาสัมพันงานวิจัย 
- สรางขวักําลังใจใสมาชิก 

บทบาทของสมาชกิ 
- รวมกันเปดเวที 
- แลกเปลีย่นเรยีนรู 
- ชวยเลือพ่ึงพา 
- ใคําปรึกษา 
- สรางความเขมแขง 
- จัดระบบ 
- ขยายผลตอยอด  

รือขายนักวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษา 

 การมงสรือขาย ขยายผล ตอยอ นการนาอาวิิบัติท่ขยายผลการพัฒนางาน 
ยชรือขายนรแบบลักษะตาง  รวมึงตอยอการานินงาน พ่ือกิการพัฒนาอยาง
ตอนื่อง และย่ังยืน 
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 ๒.  สร้างความเข้าใจ (Explain)

				 	 จากกรณีศึกษาการสร้างเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอดที่น�าเสนอข้างต้นให้ท่านตอบค�าถามและเสนอ 

ความคิดเห็น	ตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงานที่	๗.๑

ใบงานที่ ๗.๑ 

สร้างความเข้าใจการสร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

      จากกรณีศึกษาการสร้างเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอดให้ท่านสร้างความเข้าใจและแสดง 

ความคิดเห็น	ตามประเด็นต่อไปนี้	

	 ๑.	 โครงสร้าง	“เครอืข่ายนกัวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศกึษา”	มคีวามเหมาะสม	ชดัเจน	

เพียงใด	มีรายการใดบ้างที่ไม่เหมาะสม	ให้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง

	 ๒.	 โครงสร้าง“เครอืข่ายนกัวจิยัและพฒันานวตักรรมทางการศกึษา”	ทีก่�าหนดไว้มคีวามสมบรูณ์

เพียงพอที่จะน�าไปปฏิบัติตามแนวคิดการขยายผลและต่อยอดงานที่รับผิดชอบของนางนารี	รักนิเทศ	 

หรอืไม่	ควรจะเพิม่เตมิโครงสร้างในส่วนใดบ้างจงึจะท�าให้การขยายผลและต่อยอดงานประสบความส�าเรจ็

อย่างกว้างขวาง	โปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

แบบบันทึกที่ ๗.๑ 

สร้างความเข้าใจการสร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

 ๑.		 ให้ท่านพิจารณาโครงสร้าง	“เครือข่ายนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา”	ว่าเหมาะสม 

หรือไม่	ถ้าไม่เหมาะสมมีแนวทางปรับปรุงอย่างไร
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๒. สรางวามเาใจ  
   จากกรีศึกษาการสรางเครือขา ขาผ ตออดท่ีนําเสนอขางตนใหทานตอบคําามะ

เสนอความคิดเห็น ตามประเด็นท่ีกําหนดในใบงานท่ี ๗.๑ 
 

ใบงานท่ี ๗.๑  
สรางวามเาใจการสรางเรา าผล  

      จากกรีศึกษาการสรางเครือขา ขาผ ตออดใหทานสรางความเขาใจะสดงความ
คิดเห็น ตามประเด็นตอปนี  

๑. ครงสราง เครือขานักวิจัะันานวัตกรรมทางการศึกษา” มีความเหมาะสม ชัดเจน 
เีงใด มีราการใดบางท่ีมเหมาะสม ใหเสนอนะนวทางการปรับปรง 

๒. ครงสรางเครือขานักวิจัะันานวัตกรรมทางการศึกษา” ท่ีกําหนดวมีความสมบร
เีงอท่ีจะนําปปิบัติตามนวคิดการขาผะตออดงานท่ีรับผิดชอบของนางนารี รักนิเทศ 
หรือม ควรจะเ่ิมเติมครงสรางในสวนใดบางจึงจะทําใหการขาผะตออดงานประสบความสําเร็จ
อางกวางขวาง ปรดใหขอคิดเห็นะขอเสนอนะ 
  

 

แบบบันทึกท่ี ๗.๑  
สรางวามเาใจการสรางเรา าผล  

 ๑. ใหทานิจาราครงสราง เครือขานักวิจัะันานวัตกรรมทางการศึกษา” วา
เหมาะสมหรือม ามเหมาะสมมีนวทางปรับปรงอางร 

 

งประกบ ผลการพิจารณา แนวทางปรับปรุง เหมาะสม มเหมาะสม 
วัตประสงค    
เปาหมา    

องคคะบคค    
บทบาทของสมาชิก    

กิจกรรม    
การสื่อสาร    

๒. ขอคิดเห็นะขอเสนอนะในการปรับปรงครงสรางเ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................……………………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................................................ 

	 ๒.		 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มเติม

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................................
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 ๓.  ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise) 

	 	 ให้ท่านน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษาและการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที	่๗.๑	พร้อมศึกษา

เอกสารเสริมความรู้	มาสร้างเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	โดยด�าเนินการตามใบงานที่	๗.๒	

ใบงานที่ ๗.๒ 

ฝึกปฏิบัติออกแบบโครงสร้างของเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

 ให้ท่านออกแบบโครงสร้างของเครือข่าย	 เพื่อขยายผล	และต่อยอดงานที่ท�า	 โดยตั้งชื่อ 

เครอืข่าย	ก�าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของเครอืข่าย	วตัถปุระสงค์	เป้าหมาย	บทบาทหน้าทีข่องสมาชกิใน 

เครือข่าย	ระหว่างเครือข่าย	และรายละเอียดอื่น	ๆ	ที่จะท�าให้การด�าเนินงานที่รับผิดชอบดังกล่าวได้ 

เผยแพร่เป็นที่ยอมรับทั่วไปและเกิดการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง	น�าสู่การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น	แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๗.๒
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แบบบันทึกที่ ๗.๒

ฝึกปฏิบัติออกแบบโครงสร้างของเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด
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 ือาการส่  ่  
 

แบบบันทึกท่ี ๗.๒ 
กบักแบบ   

 

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

รส 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
าา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
อ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
า า่อสากรือา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
การกกรรการสรารือา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
การสื่อสาร
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 



159

คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

บทที่ ๒

 ๔.  จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)

	 			 จากการฝึกปฏิบัติออกแบบการสร้างเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	ให้ท่านน�าการออกแบบการสร้าง 

เครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอดมาน�าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ตามประเด็นในใบงานที่	๗.๓

ใบงานที่ ๗.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบการสร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

      น�าการออกแบบการสร้างเครอืข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	จากแบบบนัทกึที	่๗.๒	เสนอสมาชกิในกลุม่

นิเทศ	ฯ	หรือศึกษานิเทศก์คนอื่น	หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ	

และแนวทางปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๗.๓

	 ๑.		 โครงสร้างของเครอืข่ายมกีารเชือ่มโยงกลุม่ของคนหรอืกลุม่องค์กรทีส่มคัรใจจะแลกเปลีย่น

ข่าวสารร่วมกันหรือท�ากิจกรรมร่วมกัน	ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

	 ๒.		 มีการจัดระเบียบโครงสร้าง	บทบาท	หน้าที่ของคนหรือกลุ่มองค์กรในเครือข่ายด้วยความ

เป็นอิสระเท่าเทียมกัน	หรือไม่เพียงใด	

	 ๓.		 สมาชิกในเครือข่ายมีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส�านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	

ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน	หรือไม่	เพียงใด

	 ๔.		 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายที่ท�าให้เกิด 

การร่วมรบัรู	้ร่วมคดิ	ร่วมตดัสนิใจและร่วมลงมอืกระท�าในฐานะ	“หุน้ส่วน”	น่าจะเกดิขึน้ได้มากน้อยเพยีงใด

	 ๕.		 เครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	พึ่งพา						

ซึง่กนัและกนัระหว่างสมาชกิในเครอืข่าย	ในเรือ่งทรพัยากร	ความรู้	เงนิทนุ	ก�าลงัคนการท�าให้หุน้ส่วนของ

เครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น	หรือไม่	เพียงใด

	 ๖.		 สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสท�ากิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	มีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อย 

ในเครือข่าย	อย่างเพียงพอหรือไม่	เพียงใด

	 หากประเด็นใดยังไม่เหมาะสมโปรดให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	
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แบบบันทึกที่ ๗.๓

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบการสร้างของเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

ค�าชี้แจง	ให้ท่านบนัทกึความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ	และแนวทางปรบัปรงุทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู้	บนัทกึลงใน 

	 แบบบันทึก

160 

 

 พันกนเทีบัทีดี  บทที  
 

แบบบันทึกท่ี ๗.๓ 
แกป่ียนรียนรการออกแบบการรางองครอาย ยาย อยอด 

คําช้ีแจง ใทนบันทึกดเนเนแน แลแนทงับงทีดกกแลกเลียนเียน 
บันทึกลงในแบบบันทึก 

ปรดนแกป่ียนรียนร ควาคดนอนอแน แนวทางปรับปรุง 
 งงงเยีกเยง
กลงนกลงกทีัใ
แลกเลี ยน    กันท 
กกกันบลกลเย
ทีเนดกนยเพียงใด 

  

 ีกัดเบียบงงบทบท
นทีงนกลงกในเย
ดยเนเทเทียกัน 
เพียงใด  

  

 กในเยีเใในั
แลีนึกในกแก
กัน บกับยงเดียกัน
งกยเลในลักที
ลยลึงกัน  เพียงใด 

  

 กีนงกในเย
เพพันเแงงเยที
ท  ใ เกดก ับ   ด   
ัดนใแลลงกทในน 
น น น เกดึนดกนย
เพียงใด 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
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ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง 
๕. เครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของสมาชิกหรือมีผลประโยชน์
ร่วมกัน  พ่ึ งพาซึ่ งกันและกันระหว่าง
สมาชิกในเครือข่าย ในเรื่องทรัพยากร 
ความรู้ เงินทุน กําลังคนการทําให้หุ้นส่วน
ของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น 
หรือไม่ เพียงใด 

  

๖. สมาชิกในเครือข่ายมีโอกาสทํากิจกรรม
ร่วมกันเ พ่ือก่อให้ เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันผ่านช่องทางต่างๆ มีกิจกรรมย่อย 
ที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนอง
ความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่าย 
อย่างเพียงพอหรือไม่ เพียงใด 

  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………........................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

๕. ปรับปรุงสูค่วามสาํเร็จ (Examine and Execute) 
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 ๕.  ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ (Examine and Execute)

	 	 ให้ท่านน�าความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมิน

และปรับปรุงการออกแบบโครงสร้างเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	ตามประเด็นในใบงานที่	๗.๔

ใบงานที่ ๗.๔

ประเมินและปรับปรุงการออกแบบการสร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

 น�าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมินการออกแบบการสร้างเครือข่าย	ขยายผล 

ต่อยอดของท่านตามประเด็นต่อไปนี้	แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่	๗.๔

	 ๑.		 ประเมินผลงานการออกแบบการสร้างของเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	ที่ออกแบบไว้ตาม									

แบบบันทึกที่	๗.๒	ว่า	เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมโดยน�าข้อมูลข้อคิดเห็นของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

	 ๒.		 ถ้าพิจารณาเห็นว่ารายการใดควรปรับปรุง	ให้น�าข้อเสนอแนะของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

มาพิจารณาก�าหนดแนวทางการปรับปรุง

	 ๓.		 ปรับปรุงการออกแบบการสร้างเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอดตามแนวทางใหม่

	 บันทึกผลการประเมินและปรับปรุง	ลงในแบบบันทึกที่	๗.๔	
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แบบบันทึกที่ ๗.๔ 

ประเมินและปรับปรุงการออกแบบการสร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

ค�าชี้แจง	ให้ท่านน�าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมินความเหมาะสมของการออกแบบการสร้าง 

	 เครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	และบันทึกตามรายการต่อไปนี้

	 ๑.		 ประเมนิผลงานการออกแบบการสร้างเครอืข่าย	ขยายผล	ต่อยอด	ทีอ่อกแบบไว้ตามแบบบนัทกึที	่๗.๒	

ว่า	เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม	โดยน�าข้อมูลข้อคิดเห็นของผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ		

สรุปได้ดังนี้

รายการที่ประเมินว่าเหมาะสมแล้ว	มีดังนี้

	 	 ๑.๑	 ..................................................................................................................................................

	 	 ๑.๒	 ..................................................................................................................................................

	 	 ๑.๓	 ..................................................................................................................................................

รายการที่ประเมินว่าไม่เหมาะสม	ควรปรับปรุง	มีดังนี้

	 	 ๑.๑	 ..................................................................................................................................................

	 	 ๑.๒	 ..................................................................................................................................................

	 	 ๑.๓	 ..................................................................................................................................................

	 ๒.	 แนวทางปรับปรุง	(ยกรายการที่ประเมินว่าไม่เหมาะสม	ควรปรับปรุง	โดยน�าข้อเสนอแนะของ	ผู้ร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพิจารณาก�าหนดแนวทางการปรับปรุงมาก�าหนดแนวทาง)

	 	 ๒.๑	 ..................................................................................................................................................

	 	 ๒.๒	 ..................................................................................................................................................

	 	 ๒.๓	 ..................................................................................................................................................

	 ๓.	 การออกแบบองค์ประกอบของเครือข่าย	ขยายผล	ต่อยอดที่ปรับปรุงใหม่
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การประเมินตนเอง

แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจ

ด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

ค�าชี้แจง	ให้ท่านท�าเครื่องหมาย	ü	เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อระดับความรู้ของท่านหลังจากได้ศึกษาความรู้จาก 

	 ใบงานที่	๗.๑	และท�างานตามแบบบันทึกที่	๗.๑	โดยจัดระดับความคิดเห็นต่อความรู้	ดังนี้

							 	 ระดับ		๕		หมายถึง		เห็นว่ามีความรู้มากที่สุด

							 	 ระดับ		๔		หมายถึง		เห็นว่ามีความรู้มาก

	 	 ระดับ		๓		หมายถึง		เห็นว่ามีความรู้ปานกลาง

	 	 ระดับ		๒		หมายถึง		เห็นว่ามีความรู้น้อย

	 	 ระดับ		๑		หมายถึง		เห็นว่ามีความรู้น้อยที่สุด

164 

 

    ๒ 
 

การประเมินตนเอง 
 

แประเมินคามร คามเาจ 
านการรางเครอายการนาการนิเิีปิติีี 

 

คําช้ีแจง   
 .๑  .๑ 
  
        ๕     
        ๔     

  ๓     
  ๒     
  ๑     

 

รายการ 
ระคามร 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑.       
๒.       
๓.         
๔.       
๕.       
๖. 

 
     

  
๑. ........................................................................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................................................................ 
๓. ........................................................................................................................................................ 
๔. ........................................................................................................................................................ 
๕. ........................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

	 ๑.	 ...........................................................................................................................................................

	 ๒.	 ...........................................................................................................................................................

	 ๓.	 ...........................................................................................................................................................

	 ๔.	 ...........................................................................................................................................................

	 ๕.	 ...........................................................................................................................................................
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แบบประเมินทักษะปฏิบัติ

ด้านการออกแบบเครือข่ายการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

ค�าชี้แจง	ให้ท่านท�าเครื่องหมาย	ü	เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อระดับการปฏิบัติของท่านหลังจากได้ศึกษาความรู้ 

	 จากใบงานที่	๗.๒	และท�างานตามแบบบันทึกที่	๗.๒	โดยจัดระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 ระดับ		๕			หมายถึง		เห็นว่าต้องปฏิบัติมากที่สุด					

	 	 ระดับ		๔			หมายถึง		เห็นว่าต้องปฏิบัติมาก

	 	 ระดับ		๓			หมายถึง		เห็นว่าต้องปฏิบัติปานกลาง				

	 	 ระดับ		๒			หมายถึง		เห็นว่าต้องปฏิบัติน้อย

	 	 ระดับ		๑			หมายถึง		เห็นว่าต้องปฏิบัติน้อยที่สุด
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 คมันาารนิเวิบิัิด  บ ๒ 
 

แบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
ดานการกแบบเครายการันาการนิเทิีปฏิบัติทีดี 

 

คําช้ีแจง หานาเครหมาย  เดความคิดเห็นระดับาริบัิานหัจาด
าความร จาบาน ๗.๒ ะาานามบบบัน ๗.๒ ดยจัดระดับความคิดเห็น
าริบัิ ดัน 

ระดับ  ๕   หมาย  เห็นวาิบัิมาด      
ระดับ  ๔   หมาย  เห็นวาิบัิมา 
ระดับ  ๓   หมาย  เห็นวาิบัิานา     
ระดับ  ๒   หมาย  เห็นวาิบัินย 
ระดับ  ๑   หมาย  เห็นวาิบัินยด 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ระดมความคิดเห็นเาหนดนวาเคราย      
๒. าหนดครราบคาริบัิานนเคราย      
๓. วิเคราะหบริบเวานเิย      
๔. จัดานาริบัิานเคราย      
๕. าิจรรมเันาความร ัะะเจคิานิเ      
๖. เดาหมเวนิรราระเยนเรยนร      
๗. จัดราาดานารันาารนิเ      
๘. จัดาิินาราานเคราย      
๙. นับนนาริบัิานานิเ      
๑๐. รารดาเนินานเคราย      

ทักษะปฏิบัติทีเกียงน  
๑..............................................................................  ๒.............................................................................. 
๓............................................................................... ๔............................................................................. 

 

 

 

 

 

ทักษะปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๑....................................................................................		๒..................................................................................

๓.....................................................................................	๔..................................................................................
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แบบประเมินเจตคติ

ด้านการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดีให้มีความยั่งยืน

ค�าชี้แจง	ให้ท่านท�าเครื่องหมาย	ü	เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อระดับความมีคุณค่าของท่านหลังจากได้ศึกษาความรู้	 

	 จากใบงานที่	๗.๓	และท�างานตามแบบบันทึกที่	๗.๓	โดยจัดระดับความคิดเห็นต่อความมีคุณค่า	ดังนี้

	 	 ระดับ		๕		หมายถึง		เห็นว่ามีคุณค่าอยู่ในระดับมากที่สุด		

	 	 ระดับ		๔		หมายถึง		เห็นว่ามีคุณค่าอยู่ในระดับมาก

	 	 ระดับ		๓		หมายถึง		เห็นว่ามีคุณค่าอยู่ในระดับปานกลาง	

	 	 ระดับ		๒		หมายถึง		เห็นว่ามีคุณค่าอยู่ในระดับน้อย

	 	 ระดับ		๑		หมายถึง		เห็นว่ามีคุณค่าอยู่ในระดับน้อยที่สุด

166 

 

 คมันาารนิเวิบิัิด  บ ๒ 
 

แบบประเมินเจตคติ 
านการนาเครืายการนาการนิเิีปิบติีีมีคามยงยืน 

 
คําช้ีแจง หานาเครหมาย  เดความคิดเห็นระดับความมคคาานหัจาด

าความร จาบาน ๗.๓ ะาานามบบบัน ๗.๓ โดยจัดระดับความคิดเห็น
ความมคคา ดัน 
ระดับ  ๕  หมาย เห็นวามคคายนระดับมาด   
ระดับ  ๔  หมาย เห็นวามคคายนระดับมา 
ระดับ  ๓  หมาย เห็นวามคคายนระดับานา  
ระดับ   ๒   หมาย  เห็นวามคคายนระดับนย 
ระดับ  ๑  หมาย เห็นวามคคายนระดับนยด 
 

รายการ 
ระบคามมีคคา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. นเาหมายารันาคาารา      
๒. เริมความเนเาานิเ      
๓. เิดความรั ความามัคคนหมคะ      
๔. เิดระโยนวิาานิเ      
๕. เนนาราานรวมันเนม      
๖. เห็นคคารัยารบคคนวารนิเ      
๗. เคารนความาระหวาบคค      
๘. มความเนิระนารันาาน      
๙. เดเวนารเยนเรยนร      
๑๐. านิเมบบยาเหมาะม      

คามมีคคาีเกียงืน  
๑..............................................................................  ๒.............................................................................. 
๓............................................................................... ๔............................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ความมีคุณค่าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

๑....................................................................................		๒.....................................................................................

๓.....................................................................................	๔....................................................................................
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เอกสารเสริมความรู้ : มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

ความหมายของเครือข่าย

 เครือข่าย	(Network)	คือ	การเชื่อมโยงของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจ	ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสาร

ร่วมกัน	หรือท�ากิจกรรมร่วมกัน	โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียม

กันภายใต้พื้นฐานของความเคารพสิทธิ	เชื่อถือ	เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

	 ประเด็นส�าคัญของนิยามข้างต้น	คือ

 q ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ

 q กิจกรรมที่ท�าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียม	หรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

 q การเป็นสมาชกิเครอืข่ายต้องไม่มผีลกระทบต่อความเป็นอสิระ	หรอืความเป็นตวัของตวัเองของคนหรอื

องค์กรนั้น	ๆ

 การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย	ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานั่ง	“รวมกัน”	เพื่อพูดคุยสนทนา

กันเฉย	ๆ	โดยไม่ได้	“ร่วมกัน”	ท�าสิ่งหนึ่งสิ่งใด	เปรียบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกันย่อมไม่เกิดประโยชน์แต่ 

อย่างใด	การเชื่อมโยงเข้าหากันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอาอิฐแต่ละก้อนมาก่อกันเป็นก�าแพง	โดยการประสานอิฐแต่ละ

ก้อนเข้ากันอย่างเป็นระบบ...	และก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันเพียงเพื่อพบปะ

สงัสรรค์แลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเท่านัน้	แต่จะต้องพฒันาไปสูร่ะดบัของการลงมอืท�ากจิกรรมร่วมกนัเพือ่ให้บรรลุ 

เป้าหมายร่วมกันด้วย....	และไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่ 

การติดต่อ	...	การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหาสมาชิกเพิ่มขึ้น	ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท�าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น	

การกระท�าเช่นนีเ้ปรยีบเสมอืนการขยายถงุใส่อฐิให้โตขึน้	เพือ่จะได้บรรจอุฐิได้มากขึน้	แต่กองอฐิในถงุกย็งัวางระเกะ

ระกะขาดการเชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ

	 ดังนั้น	เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่เป็นสมาชิกด�าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน	

เพือ่น�าไปสูจ่ดุหมายทีเ่หน็พ้องต้องกนัซึง่อาจเป็นกจิกรรมเฉพาะกจิตามความจ�าเป็น	เมือ่ภารกจิบรรลเุป้าหมายแล้ว

เครอืข่ายกอ็าจยบุสลายไป	แต่ถ้ามคีวามจ�าเป็นหรอืมภีารกจิใหม่อาจกลบัมารวมตวักนัใหม่ได้หรอืจะเป็นเครอืข่ายที่

ด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องระยะยาวก็ได้

	 การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน	ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู ้

และสนับสนุนกันและกัน	เป็นการผนึกก�าลัง	(synergy)	ในลักษณะที่มากกว่า	๑+๑	=	๒	แต่ต้องเป็น	๑+๑	>	๒ 

เรียกว่าเป็น	“พลังทวีคูณ”	ผลลัพธ์ที่ได้จากการท�างานเป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคน

ต่างท�าแล้วน�าผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน

ปรัชญาการสร้างเครือข่าย

 การสร้างเครือข่ายต้องค�านึงถึงเสมอว่า	“เครือข่าย”	เป็นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์

กับมนุษย์	การท�าเครือข่ายต้องมี	LINK		หมายถึง	“การเขื่อมโยง”

	 L	–	Learning	การเรียนรู้		 	 I	–		Investment	การลงทุน

	 N	–	Nature	การฟูมฟักบ�ารุง	

	 G	(K)	–	Give	การรักษาสัมพันธภาพซึ่งรวมกันเป็นค�าว่า	LINK	หมายถึง	การเชื่อมโยง
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องค์ประกอบของเครือข่าย

 เครือข่ายเทียม	(Pseudo	network)	หมายถึง	เครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็นเครือข่าย	แต่แท้จริง

แล้วเป็นแค่การชมุนมุพบปะสงัสรรค์ระหว่างสมาชกิโดยทีต่่างคนต่างกไ็ม่ได้มเีป้าหมายร่วมกนั	และไม่ได้ตัง้ใจทีจ่ะท�า

กิจกรรมร่วมกันเป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพา	หรือรวมกันตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน	ลักษณะ

ของเครือข่ายเทียมจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิก	ดังนั้น	การท�าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมี

ความส�าคัญ	เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียม

	 เครือข่าย	(แท้)	มีองค์ประกอบส�าคัญอยู่อย่างน้อย	๗	อย่าง	คือ	

	 ๑.	 การรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน	(common	perception)

	 ๒.	 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	(common	vision)

	 ๓.	 ความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน	(mutual	interests/benefits)

	 ๔.	 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย	(stakeholders	participation)

	 ๕.	 การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน	(complementary	relationship)

	 ๖.	 การเกื้อหนุนพึ่งพากัน	(interdependent)

	 ๗.	 การปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน	(interaction)

 ๑.  มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน (common perception)

												 สมาชิกในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น

เครอืข่าย	อาทเิช่น	มคีวามเข้าใจในตวัปัญหาและมจีติส�านกึในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั	ประสบกบัปัญหาอย่างเดยีวกนั

หรอืต้องการความช่วยเหลอืในลกัษณะทีค่ล้ายคลงึกนั	ซึง่จะส่งผลให้สมาชกิของเครอืข่ายเกดิความรูส้กึผกูพนัในการ

ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น

	 	 การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท�าให้เครือข่ายด�าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเริ่มต้น 

ด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน	มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว	จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก	เพราะแต่ละคน 

จะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง	มองปัญหาหรือความต้องการไปคนละทิศละทาง	แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า

สมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้	เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท�างาน 

แต่ความแตกต่างนัน้ต้องอยูใ่นส่วนของกระบวนการ	(process)	ภายใต้การรบัรูถ้งึปัญหาทีส่มาชกิทกุคนยอมรบัแล้ว	

มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะน�าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด

 ๒.  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision)

								 	 วิสัยทัศน์ร่วมกัน	หมายถึง	การที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน	มีการรับรู้

และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน	การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะท�าให้กระบวนการ 

ขับเคลื่อนเกิดพลังมีความเป็นเอกภาพ	และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	

ในทางตรงกันข้ามถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของเครือข่าย	

พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระท�าร่วมกัน	ดังนั้น	แม้ว่าจะต้อง

เสยีเวลามากกบัความพยายามในการสร้างวสิยัทศัน์ร่วมกนั	แต่กจ็�าเป็นจะต้องท�าให้เกดิขึน้	หรอืถ้าสมาชกิมวีสิยัทศัน์

ส่วนตวัอยูแ่ล้ว	กต้็องปรบัให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของเครอืข่ายให้มากทีส่ดุแม้จะไม่ซ้อนทบักนัแนบสนทิจนเป็นภาพ

เดียวกันแต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน
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 ๓.  ความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (mutual interests/benefits)

	 	 ค�าว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	เป็น 

ความต้องการ	(need)	ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก	อาทิเช่น	เกียรติยศ	ชื่อเสียง	การยอมรับ	โอกาสในความก้าวหน้า	

ความสุข	ความพึงพอใจ	ฯลฯ	

	 	 สมาชกิของเครอืข่ายเป็นมนษุย์ปถุชุนธรรมดาทีต่่างกม็คีวามต้องการเป็นของตวัเอง	(human	needs)	

ถ้าการเข้าร่วมในเครอืข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรอืมผีลประโยชน์ร่วมกนั	กจ็ะเป็นแรงจงูใจให้

เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น

	 	 ดังนั้น	การที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของเครือข่าย	จ�าเป็นต้องค�านึงถึง 

ผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม	ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ	ลักษณะของ 

ผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกันแต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้

เขาเข้ามามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง	ไม่ใช่เข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจากมีต�าแหน่งในเครือข่าย	แต่ไม่ได้ร่วม

ปฏิบัติภารกิจ	เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได	้หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว	

สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด

 ๔.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (stakeholders participation) 

												 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายเป็นกระบวนการที่ส�าคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง 

ของเครือข่ายเป็นเงื่อนไขที่ท�าให้เกิดการร่วมรับรู้	ร่วมคิด	ร่วมตัดสินใจและร่วมลงมือกระท�าอย่างเข้มแข็ง	ดังนั้น	

สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน	ทุกคนอยู่ในฐานะ	“หุ้นส่วน	(partner)”	ของเครือข่าย	เป็น

ความสัมพันธ์ในแนวราบ	(horizontal	relationship)	คือ	ความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง	

(vertical	relationship)	ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง	ซึ่งบางครั้งก็ท�าได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบ 

ความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่น	ๆ 	เข้ามาประกอบ	แต่ถ้าท�าได้จะสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับเครือข่ายมาก

 ๕. การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship) 

							 	 องค์ประกอบที่จะท�าให้เครือข่ายด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง	คือ	การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้าง			

ความเข้มแข็งให้กันและกัน	โดยน�าจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วท�าให้ได้ผลลัพธ์ 

เพิ่มขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ	(๑+๑	>	๒)	มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่

 ๖.  การเกื้อหนุนพึ่งพากัน (interdependence) 

		 	 เป็นองค์ประกอบทีท่�าให้เครอืข่ายด�าเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่งเช่นเดยีวกนั	การทีส่มาชกิเครอืข่าย	ตกอยู่

ในสภาวะจ�ากดัทัง้ด้านทรพัยากร	ความรู้	เงนิทนุ	ก�าลงัคน	ฯลฯ	ไม่สามารถท�างานให้บรรลเุป้าหมายอย่างสมบรูณ์ได้

ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย	จ�าเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย	การท�าให้หุ้นส่วนของ

เครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่นจ�าเป็นต้องท�าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไป 

จะท�าให้เครือข่ายล้มลงได้	การด�ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคน	จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงอยู่ของเครือข่าย 

การเกื้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิก	มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ
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 ๗.  การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (interaction) 

	 	 หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ 

ในถงุ	แต่ละก้อนกอ็ยูใ่นถงุอย่างอสิระ	ดงันัน้	สมาชกิในเครอืข่ายต้องท�ากจิกรรมร่วมกนัเพือ่ก่อให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์

ระหว่างกนั	เช่น	มกีารตดิต่อกนัผ่านทางการเขยีน	การพบปะพดูคยุการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั	หรอืมี

กิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกันโดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย

	 ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน	(reciprocal	exchange)	มากกว่าที่จะ

เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว	(unilateral	exchange)	ยิ่งสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพัน

ระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น	ท�าให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น	มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น	สร้างความเข้มแข็ง

ให้กับเครือข่าย

	 องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ในการน�าไปช่วยจ�าแนกระหว่างเครือข่ายแท้กับเครือข่าย

เทียมเท่านั้น	แต่ยังแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่จะมีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย	(เกรียงศักดิ์ 

เจริญวงศ์ศักดิ์	องค์ประกอบของเครือข่าย	http://oppn.opp.go.th/research๐๑.php)

ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย

	 ๑.	 เกดิจากการก่อตวัของศกึษานเิทศก์ด้วยความสมคัรใจโดยอาจมผีูน้�าเครอืข่ายเป็นผูป้ระสานงานอ�านวย

ความสะดวกในการด�าเนินงานเบื้องต้น

	 ๒.	 ปรึกษาหรือหาข้อสรุปจากการระดมความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเครือข่ายในการวางแนวทาง	การ

ด�าเนินงานของเครือข่าย	เพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา

	 ๓.	 จัดท�าหลักการและแนวทางการด�าเนินงานของเครือข่าย	เพื่อสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันของสมาชิก

	 ๔.	 ก�าหนดโครงสร้างบุคลากรของเครือข่าย	เพื่อสะดวกในการประสานงาน	ขับเคลื่อนเครือข่ายสู่

วัตถุประสงค์

	 ๕.	 ก�าหนดวิสัยทัศน์	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	ภารกิจและกระบวนการด�าเนินงานของเครือข่าย

	 ๖.	 จดัท�าแผนกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิาร	เพือ่ความเป็นระบบและชดัเจน	ในการด�าเนนิงานของเครอืข่าย

	 ๗.	 ก�าหนดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้	ความสามารถ	ทักษะการปฏิบัติ	กระบวนการคิดและเจตคติ 

ที่ดีต่องานนิเทศการศึกษา

	 ๘.	 เปิดเวทีสร้างโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

	 ๙.	 สร้างทีมที่ปรึกษา	ทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย

	 ๑๐.	ก�าหนดปฏิทินการด�าเนินงานของเครือข่ายอย่างชัดเจน	ด�าเนินงานต่อเนื่อง

	 ๑๑.	ส่งเสริม	สนับสนุน	ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสมาชิกทุกรูปแบบที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลัก

กฎหมาย

	 ๑๒.	สรุปผลการด�าเนินงานทุกรอบปี	เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพัฒนางาน
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การรักษาเครือข่าย

	 ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่ส�าเร็จย่อมมีความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ประคับประคองให้ 

เครือข่ายสามารถด�าเนินการต่อไปได้	และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายแล้ว	ก็จ�าเป็น

ต้องรักษาความส�าเร็จของเครือข่ายไว้	หลักการรักษาความส�าเร็จของเครือข่าย	มีดังนี้

	 ๑.	 การจัดกิจกรรมร่วมที่ด�าเนินอย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	 การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย

	 ๓.	 การก�าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ

	 ๔.	 การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ

	 ๕.	 การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา

	 ๖.	 การสร้างผู้น�ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง
  

 ๑.  การจัดกิจกรรมร่วมที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง

		 	 เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใด	ๆ	ที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระท�า 

ร่วมกัน	ทั้งนี้เพราะหากไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน	สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มีโอกาส

ปฏิสัมพันธ์กัน	เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ	สมาชิกจะเริ่มสงสัยในการ 

คงอยู่ของเครือข่าย	บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว	

	 	 ความยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง

กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน	(pattern)	ของการกระท�าที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่วกัน	ด้วย 

เหตุนี้การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก�าหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจนทั้งในแง่ของเวลา	

ความถี่	และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว	ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

กจิกรรมเดยีวทีใ่ช้ส�าหรบัสมาชกิทกุคน	ให้ส�ารวจดคูวามต้องการเฉพาะของสมาชกิในระดบัย่อยลงไปในแต่ละคนและ

แต่ละกลุ่ม	กล่าวคือ	ควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลาย	เพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยใน 

เครือข่ายด้วย	โดยที่กิจกรรมเหล่านี้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย	กิจกรรมเหล่านี้

อาจจดัในรปูแบบทีเ่ป็นทางการ	เช่น	การวางแผนงานร่วมกนั	การพบปะเพือ่ประเมนิผลร่วมกนัประจ�าทกุเดอืน	ฯลฯ	

หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ	เช่น	จัดกีฬาสันทนาการระหว่างสมาชิก	จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน	เป็นต้น

ในกรณทีีเ่ครอืข่ายครอบคลมุพืน้ทีก่ว้างขวางมาก	กจิกรรมไม่ควรรวมศนูย์อยูเ่ฉพาะส่วนกลาง	ควรกระจายจดุพบปะ

สังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้าร่วมได้โดยสะดวก

 ๒.  การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย

	 	 สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบส�าคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป	ความสัมพันธ์ที่ดีเป็น

เสมือนน�้ามันที่คอยหล่อลื่นการท�างานร่วมกันให้ด�าเนินไปอย่างราบรื่น	เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึก

บาดหมางไม่เข้าใจกันหรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได	้สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกก็จะเริ่ม 

แตกร้าว	ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็จะน�าไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของเครือข่ายได้	ดังนั้น	

ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ	และควรจัดอย่างสม�่าเสมอ

ไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น
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	 นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสัมพันธภาพ	เพื่อหลีกเลี่ยง 

ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น	สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกัน	เมื่อเกิดความขัดแย้ง 

ต้องรบีแก้ไขและด�าเนนิการไกล่เกลีย่ให้เกดิความเข้าใจกนัใหม่	นอกจากนี	้ควรมมีาตรการป้องกนัปัญหาก่อนทีจ่ะเกดิ 

ความขัดแย้งระหว่างกัน	เช่น	ในการจัดโครงสร้างองค์กร	ควรแบ่งอ�านาจหน้าที่ให้ชัดเจน	และไม่ซ�้าซ้อน	การก�าหนด 

เป้าหมายการท�างานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน	การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอการก�าหนดผู้น�าที่เหมาะสม 

การก�าหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน	เป็นต้น

 ๓.  การก�าหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ

	 	 สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดูดให้เข้าไปมี 

ส่วนร่วม	ดังนั้น	จึงจ�าเป็นต้องก�าหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วม	

ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว	ปัจเจกบุคคลต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน	ดังนั้น	ควรท�าการวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึงแรงจูงใจที่

แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล	แล้วท�าการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม	ๆ	อาทิ	ค่าตอบแทน	

เกียรติยศชื่อเสียง	การยอมรับ	ฯลฯ	อันจะน�าไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจส�าหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่าง

เฉพาะเจาะจง

	 	 ถ้าจ�าเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นสิ่งจูงใจควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้ 

ผลตอบแทนในลกัษณะเหมาจ่าย	กล่าวคอื	ผูท้ีร่บัค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพือ่เป็นการแลกเปลีย่น	โดยผลงานทีไ่ด้ 

ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย	และควรมีการท�าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้ชดัเจนเพือ่สร้างพนัธะผกูพนัระหว่างผูร้บัทนุและผูใ้ช้ทนุ	การให้ค่าตอบแทนไม่ควรให้ทัง้หมดในงวดเดยีว	ทัง้นีเ้พือ่

ให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ด�าเนินการตามสัญญา

	 	 ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มีค่า

ตอบแทนการด�าเนินงาน	จ�าเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอื่นมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ตามทฤษฎีของ	Maslow	 

ความต้องการการยกย่องจากผูอ้ืน่	(esteem	needs)	ทีอ่ยูใ่นรปูของอ�านาจ	เกยีรตยิศชือ่เสยีง	หรอืสถานะทางสงัคม

เป็นสิง่ทีน่�ามาใช้จงูใจได้อาจท�าเป็นรปู	“สญัลกัษณ์”	บางอย่าง	ทีส่ือ่ถงึการได้รบัเกยีรตยิศ	การยกย่องและมคีณุค่าทาง

สงัคม	เช่น	การประกาศเกยีรตยิศ	เขม็เชดิชเูกยีรติ	โล่เกยีรตยิศ	เป็นต้น	โดยสญัลกัษณ์เหล่านีต้้องมคีณุค่าเพยีงพอให้

เขาปรารถนาอยากทีจ่ะได้และควรมเีกยีรตยิศหลายระดบัทีจ่งูใจสมาชกิเครอืข่ายให้ร่วมมอืลงแรงเพือ่ไต่เต้าไปสูร่ะดบั

ที่สูงขึ้นต่อไป	ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่องและควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง	

 ๔.  การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ

	 	 หลายเครอืข่ายต้องหยดุด�าเนนิการไปเนือ่งจากขาดแคลนทรพัยากรสนบัสนนุการด�าเนนิงานทีเ่พยีงพอ

ทั้งด้านวัสดุ	อุปกรณ์	เครื่องมือ	เครื่องใช้	และบุคลากร	ที่ส�าคัญคือเงินทุนในการด�าเนินงานซึ่งเปรียบเสมือนเลือดที่

ไหลเวยีนหล่อเลีย้งเครอืข่ายให้สามารถด�าเนนิการต่อไปได้	เมือ่ขาดเงนิทนุเพยีงพอทีจ่ะจนุเจอื	เครอืข่ายอาจต้องปิด

ตัวลงในที่สุด	หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่างรัดกุมและมีการรายงานผลเป็นระยะ	

หากการด�าเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้	
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 ๕.  การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 

	 	 เครือข่ายอาจเกิดปัญหาระหว่างการด�าเนินงานได้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพิ่งเริ่มด�าเนินการ 

ใหม่	ๆ	การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้ค�าแนะน�าและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถด�าเนินการต่อไปได้	และ 

ช่วยหนนุเสรมิให้ครอืข่ายเกดิความเข้มแขง็ยิง่ขึน้	ควรมทีีป่รกึษาเพือ่ท�าหน้าทีช่่วยเหลอื	ให้ค�าแนะน�า	เป็นแหล่งข้อมลู

ให้ศึกษาค้นคว้าและช่วยอบรมภาวะการเป็นผู้น�าให้กับสมาชิกเครือข่าย

 ๖.  การสร้างผู้น�ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

	 	 องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความส�าเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อ

เวลาผ่านไป	เพราะไม่ได้	“สร้างคน”	ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อน	เพื่อสานต่อภารกิจของเครือข่าย	จ�าเป็นต้อง 

สร้างผู้น�ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง	เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้	ความสามารถ	

การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่ส�าคัญ	คือ	เป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคน 

ในเครือข่ายได้ด�าเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการท�าหน้าที่เป็นสมาชิกแกนหลัก	

เพื่อสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป

แนวทางการด�าเนนิงานเพื่อขยายผลต่อยอด

	 ๑.	 พัฒนาเครือข่ายอย่างเป็นพลวัตร	(Dynamic)

	 ๒.	 สนับสนุนให้น�าไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายระดับและหลากหลายรูปแบบ

	 ๓.	 ส่งเสริมให้มีการประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเครือข่าย	ข้ามกลุ่มอาชีพ

	 ๔.	 สร้างเครือข่ายแบบใยแมงมุมและเครือข่าย	Online

	 ๕.	 ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่าง	ๆ

	 ๖.	 จัดทีมพี่เลี้ยง	ทีมแกนน�า	ทีมอาวุโสและทีมที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ

	 ๗.	 สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิชาชีพทางการศึกษา

	 ๘.	 เพิ่มผลผลิตของการปฏิบัติงานและเป้าหมายความส�าเร็จแบบทวีคูณ

	 ๙.	 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

	 ๑๐.	ผลการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล

 (http://oppn.opp.go.th/research๐๑.php)

การสร้างเครือข่ายออนไลน์

        		 การสร้างเครือข่ายออนไลน์นั้น	ในแวดวงทางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	การปกครอง	และทางการศึกษา 

เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีต่อการสร้างวัฒนธรรมการรวมกลุ่ม	การสร้างทีมท�างานที่มุ ่งสู่ความมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการพัฒนาการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานเดียวกัน	หรือต่างหน่วยงาน	ที่มีลักษณะการปฏิบัติงาน	

อย่างเดียวกัน	หรือหน่วยงานที่มีลักษณะงานเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน	โดยเน้น 

การก�าหนดแนวทางที่อยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ	เห็นคุณค่าของกระบวนงานและผลของการด�าเนินงานเช่น

เดยีวกนั	ทกุคน	หรอืทกุกลุม่ทีเ่ข้ามาสานสมัพนัธ์กนัเป็นเครอืข่ายจะมคีวามเท่าเทยีมกนัในทกุมติ	ิทัง้การร่วมวางแผน

ก�าหนดเป้าหมาย	การก�าหนดรายละเอียดโครงสร้าง	บทบาท	และความรับผิดชอบร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
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กับเครือข่าย	การด�าเนินงานตามเจตนารมณ์ของเครือข่าย	การแลกเปลี่ยนร่วมกันพิจารณาความก้าวหน้าและความ

เปลีย่นแปลงของเครอืข่าย	การสร้างศกัยภาพในการปฏบิตังิานของเครอืข่ายให้บรรลตุามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์

ของการก่อตั้งเครือข่าย	การสร้างเครือข่ายออนไลน์ย่อมยึดหลักการ	ปรัชญา	แนวคิด	กระบวนงาน	และวิธีการของ

การสร้างเครอืข่ายทีม่กีารพบปะกนัแบบเผชญิหน้า	เป็นการพฒันาเครอืข่ายให้มรีะบบทีด่ขีึน้โดยอาศยัเทคโนโลยเีป็น

ตัวช่วยในการด�าเนินงาน	การด�าเนินงานของเครือข่ายออนไลน์จึงเป็นการใช้เครือข่ายเพื่อการขยายการปฏิบัติการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว	มีความสะดวกสบาย		ในการเชื่อมโยงและแสดง 

ความคดิเหน็ผ่านเทคโนโลย	ีสมาชกิสามารถแลกเปลีย่นกนัในแวดวงทีม่แีนวคดิสอดคล้องกนัได้กว้างขวางมากขึน้	ทัง้ยงั 

ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง	นับได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุด

 เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายออนไลน์

	 การสร้างเครือข่ายออนไลน์		มีเป้าหมายเฉพาะดังนี้		คือ

	 ๑.	 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีความรวดเร็ว	สะดวก	กว้างไกล	และทันต่อความเปลี่ยนแปลงทาง 

การศึกษา

	 ๒.	 เปิดโอกาสให้สมาชกิของเครอืข่ายได้ร่วมกนัวเิคราะห์	แสดงความคดิเหน็ของตนเองต่อประเดน็ทีก่�าหนด

ร่วมกันได้อย่างมีอิสระ

	 ๓.	 บคุคลภายนอกเครอืข่ายสามารถอภปิรายและให้ข้อเสนอแนะในประเดน็ทีส่มาชกิเครอืข่ายแลกเปลีย่น

เรียนรู้ร่วมกันได้

	 ๔.	 สร้างถังความรู้เพื่อการจัดเก็บข้อสรุป	องค์ความรู้ต่าง	ๆ	ที่ผ่านการวิพากษ	์วิเคราะห์ร่วมกันจนเป็น

ความรู้ที่ตกผลึกแล้ว

	 ๕.	 เป็นการสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการใช้เครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้

ออนไลน์ซึ่งจะขยายความกว้างไกลต่อ	ๆ	กันไปได้อย่างไม่รู้จบ

 แนวทางการสร้างเครือข่ายออนไลน์

	 ในการสร้างเครือข่ายออนไลน์	ควรก�าหนดกระบวนงานในการสร้างเครือข่ายออนไลน์	ดังนี้		

	 ๑.	 ก�าหนดปรัชญา	แนวคิดหลักของการสร้างเครือข่ายออนไลน์ให้มีความชัดเจน	จนสมาชิกเข้าใจไปใน

ทิศทางเดียวกัน

	 ๒.	 ระบุวิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมาย	กิจกรรมการปฏิบัติของเครือข่ายออนไลน์เพื่อเป็นกระบวนทัศน์ 

ที่เหมาะสมกับบริบทในการด�าเนินงาน

	 ๓.	 วางแผนการปฏิบัติงานของเครือข่าย	เพื่อเป็นเงื่อนไขของสมาชิกที่จะยึดถือเป็นกรอบแนวทาง	ในการ

ปฏิบัติร่วมกันจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายของเครือข่ายออนไลน์

	 ๔.	 เข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน	โดยถือว่าการแลกเปลี่ยนเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

ตนเองสู่ความเป็นเลิศในแวดวงวิชาการทางด้านการศึกษา

	 ๕.	 อาจจดัให้มเีวทสีนทนาแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนัแบบเผชญิหน้า	เป็นการสร้างความสมัพนัธ์		ให้กระชบั

มีความแน่นแฟ้นมากขึ้นของสมาชิกเครือข่ายออนไลน์

	 ๖.	 จัดให้มีการสรุปองค์ความรู้ที่ผ่านการวิเคราะห์ของสมาชิกสู่สังคมภายนอกเครือข่ายออนไลน์เพื่อ

เป็นการขยายผลต่อยอดเครือข่ายให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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 ประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายออนไลน์

	 การสร้างเครือข่ายออนไลน์ท�าให้เกิดประโยชน์		ดังนี้		

	 ๑.	 สมาชิกสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และมีความเป็นอิสระในการเข้าเป็นสมาชิก 

เครือข่ายออนไลน์

	 ๒.	 สะท้อนมมุมองให้เหน็กระบวนการกลุม่ทางด้านวงการวชิาการทางการศกึษาทีร่่วมกนัพฒันางานอย่าง

เป็นระบบและด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

	 ๓.	 เวทีการศึกษา	อภิปราย	วิเคราะห์	แลกเปลี่ยน	และน�าเสนอองค์ความรู้ทางการศึกษาอย่างสมเหตุ 

สมผล	มีความน่าเชื่อถือ

	 ๔.	 สร้างคุณภาพทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตรงตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อความยั่งยืน

	 ๑.	 สมาชิกที่เข้าร่วม	ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความส�าเร็จในภาพรวม

	 ๒.	 สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิกยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของสมาชิก

	 ๓.	 มีกิจกรรมสม�่าเสมอและมากพอที่จะท�าให้สมาชิกได้ท�างานร่วมกัน	เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจว่าท�าได้	

และกระจายงานได้ทั่วถึงควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลส�าเร็จ	อย่าท�ากิจกรรมที่ยากโดยเฉพาะ

ครั้งแรก	ๆ	เพราะถ้าท�าไม่ส�าเร็จอาจท�าให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้

	 ๔.	 จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง	และสม�่าเสมอ

	 ๕.	 สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม	และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือเน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกที่ยัง

อ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้

	 ๖.	 สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย

	 ๗.	 สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มก�าลังตามศักยภาพและความช�านาญที่มีอยู่	โดยร่วมกัน 

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม	ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน	

เป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย

	 ๘.	 สร้างความสมัพนัธ์ทีแ่น่นแฟ้นระหว่างบคุลากรทกุระดบัของสมาชกิในเครอืข่ายในลกัษณะความสมัพนัธ์

ฉันท์เพื่อน

	 ๙.	 จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอด	ความเป็น

เครือข่ายต่อไป

	 ๑๐.	จัดให้มีเวทีระหว่างคนท�างานเพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการท�างานด้านต่าง	ๆ	อย่างสม�่าเสมอ 

รวมทั้งการให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

	 ๑๑.	จัดให้มีช่องทางการท�างานร่วมกัน	การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน	เช่น	สร้าง

ระบบการส่งต่องาน	และสร้างเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน

(http://oppn.opp.go.th/research๐๑.php)



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

176 บทที่ ๓

 การเขยีนรายงานวธิปีฏบิตัทิีด่ ีเป็นการน�าเสนอการด�าเนนิการพฒันางานอย่างเป็นระบบ ถกูต้องตามหลกั

วิชา ตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพบริบท การสร้างนวัตกรรม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การด�าเนินการใช้นวัตกรรม 

เกบ็รวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลู และสรปุผลการด�าเนนิการ ซึง่สามารถเขยีนได้หลากหลายรปูแบบ เช่น การเขยีน

รายงานฉบบัย่อ การเขยีนรายงานฉบบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิยั เป็นต้น ส�าหรบัการเขยีนรายงานวธิปีฏบิตัิ

ที่ดีที่น�าเสนอในครั้งนี้ มีกรอบการน�าเสนอ ดังนี้

 ๑. วัตถุประสงค์ (Objective)

 ๒. ความคิดรวบยอด (Concept)

 ๓. เนื้อหา (Content)

 ๔. สมรรถนะส�าคัญ (Competency)

 ๕. กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 

  ๕.๑ เสนอตัวอย่าง (Example)

  ๕.๒  สร้างความเข้าใจ (Explain)

  ๕.๓  ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise)

   m กิจกรรม

   m	ใบความรู้

   m	แบบบันทึก

  ๕.๔ จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)

  ๕.๕  ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ (Examine and Execute)

  ๖.   การประเมินผล (Evaluation)

 ส�าหรับในส่วนของเนื้อหา ในที่นี้จะน�าเสนอแนวทางการเขียนรายงาน ๒ แบบ คือ การเขียนรายงาน 

ฉบับย่อ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยในแต่ละแบบจะประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

 การเขียนรายงานแบบย่อ  

 q ความส�าคัญ ความเป็นมา

 q วัตถุประสงค์

 q แนวคิดหลักการ

 q วิธีด�าเนินการ/กระบวนการ (๗ ขั้น)

      l ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง

      l  นวัตกรรม

บทที่ ๓
การเขียนรายงาน
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    q  วิธีการใช้นวัตกรรม

 q	วิธีเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

  l ผลการด�าเนินงาน/พัฒนา

  l สรุป อภิปรายข้อเสนอแนะ (สั้น ๆ)

 การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

ส่วนที่ ๑ ส่วนน�า

 q ปกนอก

 q ปกใน/ใบรองปก

 q ค�าน�า/กิตติกรรมประกาศ

 q บทคัดย่อ

 q สารบัญ/เรื่อง/ตาราง/แผนภาพ

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา

 ๒.๑ บทน�า

  l	 ความส�าคัญ ความเป็นมา และการวิเคราะห์บริบท

  l	 วัตถุประสงค์

  l	 สมมติฐาน

         l	 ขอบเขตการด�าเนินงาน

   l	 นิยามศัพท์เฉพาะ

  l	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ๒.๒ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  l	 แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

  l	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  l	 กรอบแนวคิดการพัฒนางาน

 ๒.๓ วิธีด�าเนินการ

            l	 ประชากร/กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

  l	 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน/พัฒนางาน

      - การสร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน 

        -  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

  l	 การด�าเนินการ และการเก็บรวบรวมข้อมูล

        -  การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม

        -  การเก็บรวบรวมข้อมูล

            l	 การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
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 ๒.๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

 ๒.๕ สรุปผลการด�าเนินงาน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

 ๒.๖ การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างเครือข่าย ขยายผล ต่อยอด

ส่วนที่ ๓ ส่วนอ้างอิง

 ๓.๑ บรรณานุกรม

 ๓.๒ ภาคผนวก

          l	 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

   l	 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน

  l	 การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ

  l	 การเผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ขยายผล

   l	 ตัวอย่างผลงาน

 ๓.๓ คณะกรรมการด�าเนินงาน
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การเขียนรายงาน

วิธีปฏิบัติที่ดี

วัตถุประสงค์ 

  ๑.  อธิบายการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดีได้

  ๒. เขียนรายงานการด�าเนินวิธีปฏิบัติที่ดีได้อย่างถูกต้อง

  ๓. น�าเสนอผลการปฏิบัติ งานที่ เป ็นข ้อเท็จจริงตาม

วัตถุประสงค์

ความคิดรวบยอด

  การเขียนรายงานผลการด�าเนินงานเป็นการน�าเสนอกระบวน

และผลการด�าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ในการเขียนรายงานต้อง

แสดงให้เห็นสภาพปัญหาที่แท้จริง วิธีการหรือนวัตกรรมที่น�ามาแก้

ปัญหาหรือพัฒนาและผลที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนและถูกต้อง ช่วยให้มอง

เห็นกระบวนการท�างานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะน�าไปใช้พัฒนางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

เนื้อหา

 ๑. หลกัการและองค์ประกอบในการเขยีนรายงานผลการด�าเนนิงาน

 ๒. วิธีการเขียนรายงาน

  ๒.๑ การเขียนรายงานแบบย่อ

  ๒.๒ การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

สมรรถนะส�าคัญ

๑. ความสามารถในการเขียนเอกสารวิชาการ

๒. ความสามารถในการวิจัย

๓. ความสามารถในการประมวลความรู้และน�าความรู้ไปใช้

๔. ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์

กิจกรรมฝึกปฏิบัติ

๑. ศึกษาตัวอย่าง (Example) 

  การเขยีนรายงานการพฒันาการนเิทศสูว่ธิปีฏบิตัทิีด่ ีจากกรณี

ศึกษา “การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้

หลกัสตูรสถานศกึษา” ในทีน่ีข้อน�าเสนอการเขยีนรายงาน ใน ๒ ลกัษณะ 

คือ
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 จากการศึกษาผลการประเมินคุณภาพวิชาการโรงเรียนในสังกัด ด้วยการศึกษารวบรวมข้อมูลผล 

การนิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 

ผลการด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละค่อนข้างสูง ส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป แต่ก็ยังมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ 

เมือ่พจิารณาจากข้อมลูสิง่ทีค่วรปรบัปรงุพฒันาตามบทบาทหน้าทีข่องศกึษานเิทศก์เรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย คอื 

การใช้เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรูใ้นโรงเรยีน การพฒันาครใูนการจดัการเรยีนรูด้้วยกระบวนการคดิวเิคราะห์สร้างสรรค์ 

และการนิเทศ ติดตาม ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูและผู ้บริหาร 

สถานศกึษา ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คอื การพฒันาการนเิทศภายในให้เข้มแขง็เป็นระบบจะส่งผลถงึพฤตกิรรม

การสอนของครู (วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์, ๒๕๓๖ : ๕๗-๕๘) แต่เนื่องจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศ 

ภายในน้อย การนเิทศการเรยีนการสอนด�าเนนิการไม่ทัว่ถงึ ไม่เป็นระบบขัน้ตอนต่อเนือ่ง ผูน้เิทศส่วนใหญ่ขาดแนวทาง  

หลักการ รูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการนิเทศ บางส่วนไม่เห็นความส�าคัญของการนิเทศ ไม่ยอมรับกันเอง ผู้รับผิด

ชอบงานจึงได้จัดท�าชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขึ้น โดยก�าหนดวัตถุประสงค์ว่า 

เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรูแ้ละผลการนเิทศโดยใช้ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูร

สถานศึกษา โดยน�าหลักการทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับการจัดท�านวัตกรรมของ กิดานันท์ มะลิทอง (๒๕๔๓ : 

๘-๑๘) บุญเกื้อ ควรหาเวช (๒๕๔๕ : ๑๗-๑๙) ชัยยงค์ พรมวงศ์ (๒๕๒๓ : ๑๑๘-๑๒๐) นิพนธ์ ศุขปรีดี (๒๕๓๗ : 

๑๕๔) บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๓๗ : ๙๑-๙๔) และ Heinich, Robert and Others (๒๐๐๒ : ๒๑) ที่กล่าวว่าการน�า

แนวคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ ช่วยให้ 

การท�างานดขีึน้และเพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของงานให้มมีากขึน้ โดยเฉพาะการใช้ชดุการเรยีนรูเ้ป็นนวตักรรม

ทีส่ร้างขึน้ให้ผูเ้รยีนรูไ้ด้แสดงสมรรถภาพตามทีก่�าหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมายทีใ่ช้ชดุการเรยีนรู ้คอื ครแูละ

บุคลากรทางการศึกษาที่สมัครใจจ�านวน ๕๐ คน ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ ผลการนิเทศโดยใช้

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ความเข้าใจของครูผู้นิเทศ

ภายในเกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศภายใน ความ

พึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศ

จากครูผู้นิเทศภายใน ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน และผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน

 ชุดการเรียนรู ้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ หน่วยการเรียนรู ้ คือ 

หน่วยที่ ๑ การนิเทศภายใน หน่วยที่ ๒ การน�าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน หน่วยที่ ๓ การ

สร้างเครือข่ายการนิเทศ และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลทุกฉบับ ได้ผ่านการศึกษาคุณภาพตามหลักวิชาการ มีค่า

ความเชื่อถือได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้  E๑/E๒ มีค่าเท่ากับ ๘๕.๒๔/๘๒.๑๖ เป็น 

เครื่องมือที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความรู้จากชุด

การเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา แบบประเมินพฤติกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

แบบสอบถามความพึงพอใจในชุดการเรียนรู้ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการสอนของครูเและแบบประเมิน 

 ลักษณะที่ ๑ การเขียนรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดีฉบับย่อ
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ความพึงพอใจในการนิเทศภายในโรงเรียน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละข้ออยู่ระหว่าง  ๐.๗๑ – ๑.๐๐ 

แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูผู้นิเทศ มีค่าความยากง่าย (p) 

ระหว่าง ๐.๔๐ - ๐.๘๐ ค่าอ�านาจจ�าแนก (r) อยู่ระหว่าง ๐.๒๐ – ๐.๗๐  ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาทั้งฉบับ 

เท่ากับ ๐.๙๕ แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศ ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟา 

ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๒ แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ค่าความเชื่อมั่น 

สัมประสิทธิ์อัลฟาทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖ แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอน 

ที่ได้รับการนิเทศภายในค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๔ แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน หาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓ 

กระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาใช้กระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ๗ ขั้นตอน คือ ๑. วิเคราะห์บริบท 

(Criticizing Context)  ๒. ก�าหนดกรอบแนวคดิ ทศิทาง (Creating Conceptual Framework) ๓. สร้างรปูแบบเทคนคิ 

วธิพีฒันางาน (Constructing Innovation) ๔. ปฏบิตักิารนเิทศ ตดิตาม (Continuing Counseling Coaching and 

Mentoring) ๕. ถามหาผลส�าเรจ็ของงาน (Concluding Achievement) ๖. เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(Conducting 

Learning Exchange) และ ๗. มุ่งสู่เครือข่ายขยายผล ต่อยอด (Connecting Enhance Network) และผู้รายงาน 

ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือที่ผ่านการศึกษาคุณภาพแล้วทั้ง ๕ ฉบับ แล้วน�าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลมา

วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS

 ผลการใช้ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ ๘๕.๒๔/๘๒.๑๖ 

(จากเกณฑ์ ๘๐/๘๐) ปรากฎว่าครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้หลังการใช้ชุดการเรียนรู้  สูงกว่าก่อนการ 

เรยีนรูอ้ย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .๐๑ ผลการประเมนิพฤตกิรรมการนเิทศหลงัการเรยีนรูข้องครผููน้เิทศภายใน

อยู่ในระดับดีมาก ครูผู้นิเทศภายในมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ในระดับมาก ผลการประเมินพฤติกรรมการจัด 

การเรียนรู้ของครูหลังการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในอยู่ในระดับดีมาก ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายใน 

ในระดับมาก และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยผู้รายงานการพัฒนาชุดการ 

เรียนรู้ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ใช้กิจกรรมนิเทศอื่น ๆ ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองและศึกษาสื่อจากแหล่ง

เรียนรู้อื่น ๆ โดยเฉพาะสื่อ ICT และควรมีการวิจัยพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์

เพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยไม่จ�ากัดเวลา สถานที่ และประหยัดค่าใช้จ่าย

 ผูร้ายงาน ส่งเสรมิให้มกีารน�าหลกัสตูรไปใช้นเิทศ ตดิตามได้ประสบความส�าเรจ็แล้ว ได้จดัท�า เวบ็บลอ็ก (web 

blog) ส�าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน (planet) 

เครือข่ายครูผู้นิเทศ http://superteacher.gotoknow.org และเชิญชวนให้ครูผู้นิเทศใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเผยแพร่ผลงาน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมอีก ดังต่อไปนี้

 ๑. จัดประชุมเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง (story telling) โดยให้ครูผู้นิเทศ สรุปผลการนิเทศภายในด้วยชุด 

การเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่ประสบความส�าเร็จเป็นเอกสาร และน�าเสนอ 

ต่อที่ประชุมโดยการบรรยายประกอบเอกสาร

 ๒. จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) โดยการเลือกครูผู ้นิเทศที่ประสบ 

ความส�าเร็จมาร่วมสนทนาเกี่ยวกับการนิเทศภายในด้วยชุดการเรียนรู้ เพื่อหาข้อสรุปว่า ปัจจัยอะไรท�าให้การนิเทศ

ภายในประสบความส�าเร็จ 
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 ๓. ตั้งชมรมครูผู้นิเทศ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนวิธีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 ๔. จัดกิจกรรมนิเทศแบบเหย้าและเยือนระหว่างเพื่อนครูผู้นิเทศต่างโรงเรียน ปีละ ๑ ครั้ง 

 นอกจากนี้ ผู้รายงานได้น�าเสนอผลงานเพื่อมุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด (Connecting Enhance 

Network) โดยจัดท�ารายงานเผยแพร่ทั้งบทคัดย่อ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

 ๑.  รายงานเสนอผลการด�าเนินงานในที่ประชุมศึกษานิเทศก์ของเขตพื้นที่การศึกษาใช้บทคัดย่อ

 ๒.  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มหาวทิยาลยัราชภฏัในท้องถิน่ ๔ แห่งสถาบนัอดุมศกึษามหาวทิยาลยั

ของรัฐ  ๖ แห่ง และส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ๓. เผยแพร่บทคัดย่อ และรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งรายงานการนิเทศของกลุ่มตัวอย่าง ทางเว็บไซต์  

http://wattana๔๔.gotoknow.org  และ  http://superteacher.gotoknow.org

 ลักษณะที่ ๒ การเขียนรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดีฉบับสมบูรณ์ 

น�าเสนอเฉพาะในส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา ดังนี้
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บทที่ ๑
บทน�ำ

ควำมส�ำคัญและควำมเป็นมำ

 กระบวนการส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการ

เรียนการสอนและกระบวนการนิเทศ ในการปฎิรูปการศึกษาเน้นว่าครูเป็นหัวใจของการปฎิรูป การเรียนรู้ เนื่องจาก

ครูเป็นผู้สอนนักเรียน มีความใกล้ชิดนักเรียนมากที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสนับสนุนครูให้สามารถจัดการ

เรียนการสอนได้ส�าเร็จ การนิเทศครูและผู้บริหารสถานศึกษา จะช่วยให้ครูและผู้บริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้

ส�าเรจ็ บรรลเุป้าหมาย คอื คณุภาพการศกึษาของนกัเรยีน การนเิทศจงึมคีวามส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

(ชารี มณีศรี, ๒๕๓๘ : ๒๐๑) แต่เนื่องจากศึกษานิเทศก์โดยหน้าที่เป็นผู้นิเทศจากภายนอกโรงเรียน นิเทศการเรียน

การสอนได้น้อยมาก เนื่องจากมีงานในหน้าที่รับผิดชอบด้านอื่น ๆ (สงัด อุทรานันท์, ๒๕๓๓ : ๗๔-๗๖) และอาจไม่

ตรงกับปัญหาความต้องการของโรงเรียน ซึ่งต้องการพัฒนาแบบเน้นโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งบริบทของแต่ละโรงเรียนไม่

เหมอืนกนั และบคุลากรในโรงเรยีนมคีวามแตกต่างหลากหลาย มคีวามรู ้ความสามารถสงูขึน้ การนเิทศจากภายนอก

จึงต้องปรับกลยุทธ์เป็นเน้นการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหลัก (ชารี มณีศรี, ๒๕๓๘ : ๒๐๒) ให้บุคลากรในโรงเรียน

ที่มีความรู้ ความสามารถนิเทศกันเอง และจากผลการประเมินคุณภาพวิชาการโรงเรียนในสังกัด มีค่าเฉลี่ยผลการ

ด�าเนินงานคิดเป็นร้อยละค่อนข้างสูงส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป แต่ก็ยังมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เมื่อพิจารณา

จากข้อมูลสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาตามบทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์เรียงล�าดับจากมากไปหาน้อย คือ การใช้

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และ

การนิเทศติดตามปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูและผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คอื การพฒันาการนเิทศภายในให้เข้มแขง็ เป็นระบบ จะส่งผลถงึพฤตกิรรมการสอน

ของครู (วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์, ๒๕๐๖ : ๕๗-๕๘) แต่เนื่องจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามีการนิเทศภายในน้อย 

การนิเทศการเรียนการสอนด�าเนินการไปทั่วถึง ไม่เป็นระบบขั้นตอนต่อเนื่อง ผู้นิเทศส่วนใหญ่ขาดแนวทางหลักการ 

รูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการนิเทศ บางส่วนไม่เห็นความส�าคัญของการนิเทศ ไม่ยอมรับกันเอง ผู้รับผิดชอบงาน

จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการณ์ภายใน/องค์กร (จุดแข็ง/จุดอ่อน) กับสภาพการณ์ภายนอก/

องค์กร (โอกาส/อุปสรรค) พบว่า จุดแข็งของหน่วยงาน คือ หน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ 

การศกึษา ให้ความส�าคญัและสนบัสนนุการนเิทศภายใน และมโีอกาสทีโ่รงเรยีนและบคุลากรในโรงเรยีนมคีวามต้องการ 

ที่จะพัฒนาเรื่องการนิเทศภายในและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและโรงเรียนมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ICT แต่มีอุปสรรคที่บุคลากร

ในโรงเรยีน ไม่ให้ความส�าคญัและขาดความรูเ้กีย่วกบัการนเิทศภายใน ดงันัน้ การสร้างความตระหนกัให้ครเูหน็ความ

ส�าคญัของการนเิทศภายในโรงเรยีน หรอืพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ให้บคุลากรในโรงเรยีนใช้ศกึษาด้วยตนเอง อาจ

จะสามารถแก้ปัญหาศกึษานเิทศก์มจี�านวนน้อย ขาดนวตักรรมเทคโนโลยใีนการศกึษาหาความรู ้มปัีญหาในการนเิทศ

การเรียนการสอน บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้เรื่องการนิเทศภายใน/หลักสูตรสถานศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรยีนต�า่ จงึตดัสนิใจปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูข้องคร ูโดยใช้การนเิทศภายในด้วยชดุการเรยีนรูด้้วยตนเองและระบบ 
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เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT) ซึ่งเป็นจุดแข็ง โอกาส และแก้จุดอ่อน ซึ่งเป็นสภาพการณ์ที่ 

คาดว่าจะเอื้อให้การพัฒนางาน/นิเทศประสบความส�าเร็จ ที่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อยก

ระดบัคณุภาพการสอนของคร ูและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนให้สงูขึน้ เพราะชดุการเรยีนรูม้ลีกัษณะเป็นสือ่

การศึกษารายบุคคล เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้รายบุคคล หรือกลุ่มเล็ก

ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ มีสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดระบบไว้อย่างเจาะจง (Robinson, Jr. and Crittenden, W.  

๑๙๗๒ : ๓๕) และวราพรรณ น้อยสุวรรณ (๒๕๕๑ : ๕) กล่าวว่า ชุดการเรียนรู้เป็นสื่อนิเทศทางไกลมีลักษณะเป็น

สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ เหมาะสมที่จะใช้กับการศึกษา หรือนิเทศทางไกลที่สุดประเภทหนึ่ง การนิเทศโดยใช้สื่อชนิดนี้ 

ไม่ก�าหนดเวลา เป็นการนเิทศบคุคลตามความต้องการเป็นรายบคุคล ยดึวตัถปุระสงค์เป็นหลกัเน้นเฉพาะเรือ่งให้สาระ 

ความรู ้มเีฉลยรูค้�าตอบได้ทนัท ีเกณฑ์ค�าตอบเป็นปรนยัหรอืก�าหนดค�าตอบไว้แน่นอน ซึง่เกณฑ์ความสามารถของผูร้บั

การนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้จะเป็นแนวทางการนิเทศที่มีระเบียบแบบแผน มีวิธีการเรียนรู้หลายวิธีรวมเข้าด้วยกัน

ท�าให้เหมาะสมกบัผูร้บัการนเิทศ ซึง่มคีวามแตกต่างระหว่างบคุคลอยูแ่ล้ว ชดุการเรยีนรูส้ามารถแยกเนือ้หาออกเป็น

ส่วนย่อยและมีการฝึกท�าแบบฝึกหัด ท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งมีนักการศึกษา (Van Meter, E. ๑๙๗๓. 

: ๘๑-๙๕) ได้น�าสื่อการศึกษารายบุคคลมาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ด้านทฤษฎี หลักการทาง 

การบริหารและการพัฒนาองค์กร ซึ่งพบว่ามีศักยภาพสามารถพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารได้

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ

 ๑. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 ๒.  เพื่อศึกษาผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

  ๒.๑  ความรู้ ความเข้าใจ ของครูผู้นิเทศภายในเกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

     ๒.๒  พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้นิเทศภายใน

 ๓.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา

 ๔.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ที่ได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน

 ๕.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน

 ๖.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน

ผลที่ต้องกำรได้รับจำกกำรศึกษำและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้ (สมมติฐาน)

      ๑.  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนด คือ ๘๐/๘๐

        ๒.  ครูผู้นิเทศภายในมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาหลัง 

การเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้

        ๓.  ครูผู้นิเทศภายในมีพฤติกรรมการนิเทศในระดับดีถึงดีมาก

     ๔.  ครูผู้นิเทศภายในมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถาน

ศึกษา ในระดับมากถึงมากที่สุด
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     ๕.  ครผููส้อนมพีฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูจ้ากการได้รบัการนเิทศของครผููน้เิทศภายใน ในระดบัดถีงึดมีาก

     ๖.  ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน ในระดับมากถึงมากที่สุด

     ๗.  นักเรียนที่ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเขตพื้นที่ 

การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

ขอบเขตของกำรศึกษำ

 การศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู ้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีขอบเขต 

การด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา

  กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษา... ปีการศกึษา ๒๕๕๑ ทีไ่ด้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษาที่สมัครเป็นครูผู้นิเทศในเครือข่ายครูผู้นิเทศ จ�านวน ๕๐ คน 

 ๒. เนื้อหาในชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีดังนี้

  หน่วยที่ ๑ การนิเทศภายใน 

  หน่วยที่ ๒ การน�าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน

  หน่วยที่ ๓ การสร้างเครือข่ายการนิเทศ

 ๓. ระยะเวลาที่ใช้ด�าเนินการ ระหว่าง ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

 ๑. โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง

 ๒. คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นตามเป้าหมายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๓. บคุลากรทางการศกึษาน�าชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา ไปใช้ในการ

นิเทศบุคลากรหลักในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างแพร่หลาย

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 ๑. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง นวัตกรรมการนิเทศ 

การศึกษาที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นใช้ในการนิเทศ ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ๓ หน่วย จ�านวน ๒๕๐ หน้า และซีดีรอม 

๑ แผ่น สามารถใช้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือน�าไปใช้ประกอบการนิเทศ

 ๒. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู ้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง 

การประเมินการใช้ชุดการเรียนรู้ตามล�าดับขั้นตอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 

แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพก่อนน�าไปใช้ปฏิบัติงานจริง โดยใช้การค�านวณค่าประสิทธิภาพของชุด 

การเรียนรู้  E๑/E๒  ตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๔๖ : ๑๓๗) ดังนี้

 E๑  คือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละระหว่างการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้

               หลักสูตรสถานศึกษา ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ใช้สูตรค�านวณ ดังนี้

       E๑  =  X   × ๑๐๐

                              A
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   E๑ คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการ

   X  คือ คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการวัดระหว่างการเรียนรู้

   A  คือ  คะแนนเต็มของแบบวัด

   N  คือ  จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 E๒  คือ คะแนนเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายใน

การใช้หลักสูตรสถานศึกษา ใช้เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ใช้สูตรค�านวณ ดังนี้

                         E๒ = X   × ๑๐๐

                B

   E๒คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากคะแนนเฉลี่ยของการท�าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้

   X  คือ  คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการวัดหลังการเรียนรู้

    B  คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน

   N  คือ  จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง

 ๓. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง 

กระบวนการนเิทศโดยใช้ชดุการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนทีก่�าหนด ได้แก่ การรบัสมคัรครผููน้เิทศภายใน การประชมุสมัมนา

ครูผู้นิเทศ การแนะน�าชุดการเรียนรู้ การทดสอบก่อนการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างศึกษาชุดการเรียนรู้รายบุคคลและเป็น 

กลุม่ย่อย การทดสอบหลงัการเรยีนรู ้การวางแผนนเิทศ การปฏบิตังิานนเิทศในโรงเรยีน การนเิทศ ตดิตามช่วยเหลอื

ครูผู้นิเทศและประเมินผลการด�าเนินงานของผู้รายงานและคณะนิเทศ ติดตามผล

 ๔. ผลการทดสอบความรู ้หมายถงึ คะแนนทีไ่ด้จากการทดสอบความรูข้องครผููน้เิทศภายในก่อนและหลงั

การศกึษาชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา โดยใช้แบบทดสอบแบบคูข่นานทีผู่ร้ายงาน

จัดท�าขึ้น จ�านวน ๒๘ ข้อ คะแนนเต็ม ๒๘ คะแนน

 ๕. พฤตกิรรมการนเิทศภายในโรงเรยีน หมายถงึ ผลการสงัเกตการนเิทศของครผููน้เิทศภายในจากการเรยีน

รู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดยใช้การประเมินรายงานผลการนิเทศของ

ครูผู้นิเทศภายใน ตามแบบประเมินที่ผู้รายงานจัดท�าขึ้น  จ�านวน ๑๓ ข้อ

 ๖. ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อชุดการเรียนรู้ หมายถึง ผลการประเมินความรู้สึกที่มีต่อชุด

การเรียนรู้ ตามแบบประเมินที่ผู้ศึกษาจัดท�าขึ้น จ�านวน ๑๐ ข้อ

 ๗. เครือข่ายครูผู้นิเทศ หมายถึง องค์กรครูผู้นิเทศภายใน ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา... เขต ... ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 ๘. กระบวนการพฒันาการนเิทศสูว่ธิปีฏบิตัทิีด่ ีหมายถงึ กระบวนการพฒันาการนเิทศ ทีน่�าไปสูว่ธิปีฏบิตัิ

ที่ดี ๗ ขั้นตอน ส�าหรับเป็นแนวทางพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานในสภาวะปกติของงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ

  ขัน้ที ่๑ วเิคราะห์บรบิท (Criticizing Context) เป็นการพจิารณาภาพของงาน/องค์กรแบบรอบด้านทัง้

สภาพการณ์ภายใน (จดุแขง็/จดุอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาส/อปุสรรค) การเลอืกองค์ประกอบส�าคญัของ

งานมาก�าหนดประเดน็การวเิคราะห์ และการเลอืกใช้เทคนคิการวเิคราะห์ให้เหมาะสมกบัลกัษณะงาน ท�าให้มข้ีอมลูที่

ชดัเจน เพยีงพอทีจ่ะน�าไปสูก่ารก�าหนดกรอบแนวคดิในการพฒันางานได้อย่างถกูต้อง เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ
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  ขั้นที่ ๒ ก�าหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง (Creating Conceptual Framework) หมายถึง กรอบของ

การพัฒนางานในด้านเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร มีการระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กรอบแนวคิดใน

การพฒันางานเป็นผลสรปุจากการศกึษาทฤษฎแีละผลทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาการพฒันางาน ซึง่ได้สรปุเป็นแนวคดิของ

ตนเองส�าหรับการด�าเนินการพัฒนางานของตน

  ขัน้ที ่๓ สร้างรปูแบบ เทคนคิ วธิกีารพฒันางาน (Constructing Innovation) หมายถงึ การสงัเคราะห์

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้ผลดีมาสร้างเป็นนวัตกรรมตามกรอบแนวคิดที่ก�าหนดไว้ โดยออกแบบ 

จัดโครงสร้าง กระบวนการ กิจกรรม วิธีปฏิบัติสื่อและเครื่องมือที่คาดว่าจะน�าไปสู่ผลได้จริง น�าไปทดลองใช้ 

เกบ็รวบรวมข้อมลูมาวเิคราะห์ด้วยเครือ่งมอืทีม่คีณุภาพ เชือ่ถอืได้และปรบัปรงุให้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ทีก่�าหนด

  ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม (Continuing Counseling Coaching and Mentoring) หมายถึง 

การที่ผู้นิเทศเลือกใช้เทคนิควิธีการ กระบวนการและกิจกรรมการนิเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 

ซึง่ต้องสอดคล้องร้อยรดักบั กระบวนการน�านวตักรรมไปใช้ในการปฏบิตักิารนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผลการจดัการ

ศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  ขั้นที่ ๕ ถามหาผลส�าเร็จของงาน (Concluding Achievement) หมายถึง การค้นหาค�าตอบตาม

วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและสมมตฐิานของงานทีก่�าหนดไว้ กระบวนการในการค้นหาค�าตอบจะใช้เครือ่งมอืทีม่คีณุภาพ 

มีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม เชื่อถือได้ และมีการตรวจสอบความถูกต้อง ครอบคลุม สอดคล้องของข้อมูลตาม

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับลักษณะของ

ข้อมูล สรุปผลที่วิเคราะห์ได้ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก�าหนด สะท้อนผลงานที่เกิดขึ้นจากการ

ด�าเนินงานได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง

  ขั้นที่ ๖ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conducting Learning Exchange) หมายถึง การน�าความรู้ 

ประสบการณ์จากการปฏบิตังิานทีป่ระสบความส�าเรจ็มาแลกเปลีย่นกนั ซึง่อาจด�าเนนิกจิกรรมแลกเปลีย่นในรปูเครอื

ข่ายประเภทต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง ช่วยให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี 

ได้แนวคิด ความรู้ใหม่ ไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

  ขั้นที่ ๗ มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด (Connecting Enhance Network) หมายถึง การพัฒนา 

ผลงานที่เกิดจากการคิด วิเคราะห์ ยอมรับ และตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งต้องให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนคุณภาพ

ของงาน ผ่านกระบวนการกลุ่มที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน ใส่ใจต่อการปลูกฝังความรู้สึกผูกพัน การมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การส่งเสริมเกื้อหนุนพึ่งพากันภายใต้การรับรู้ มุมมองและวิสัยทัศน์ร่วมกัน

 ๑๐. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน หมายถงึ คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน คอืคะแนน 

NT, O-NET, LAS และผลการประเมินระดับสถานศึกษา เฉลี่ยสูงกว่าเขตพื้นที่การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕

 ๑๑. พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู หมายถึง ผลการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูที่ได้รับ

การนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน ตามแบบประเมินที่ผู้รายงานจัดท�าขึ้น จ�านวน ๑๕ ข้อ

 ๑๒. ความพึงพอใจของครู หมายถึง ผลการประเมินความรู้สึกของครูที่มีต่อการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน 

ตามแบบประเมินที่ผู้รายงานจัดท�าขึ้น จ�านวน ๑๕ ข้อ
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 การศกึษาและพฒันาชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา ผูศ้กึษาได้ใช้หลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องส�าหรับการพัฒนา ดังนี้
 ๑. การนิเทศการศึกษาและการนิเทศภายในโรงเรียน
 ๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ๓. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 ๔. นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
 ๕. ชุดการเรียนรู้ (Learning Module)
 ๖. พฤติกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
 ๗. ความพึงพอใจในการเรียนรู้และการนิเทศภายใน
 ๘. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 ๙. กรอบแนวคิดการพัฒนางาน
 ผูร้ายงานได้ศกึษา ค้นคว้า ส�ารวจ ทบทวนเอกสารและรายงานการวจิยัทีเ่กีย่วข้อง แล้วน�ามาเรยีบเรยีง และ
สังเคราะห์สรุปเป็นแนวทางของตนเอง เพื่อให้เห็นประเด็น หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาและ
พัฒนา แล้วน�ามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด ดังนี้ 

 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเฉพาะ เรื่องชุดการเรียนรู้ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
....................................
ชุดการเรียนรู้ (Learning Module)
 ชุดการเรียนรู้ มาจากค�าว่า Learning Module หรือ Learning package หรือ instructional package 
หรือ instructional Module พัฒนามาจากบทเรียนโมดูล มีลักษณะส�าคัญ คือ เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในตัว ใช้ส�าหรับ
เรียนรู้เนื้อหา ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง (บุญชม ศรีสะอาด, ๒๕๓๗ : ๑๗๐) 
 ๑.  ความหมายของชุดการเรียน
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (๒๕๔๕ : ๗๘) ให้ความหมายชุดการเรียนว่า เป็นสื่อการเรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
ความรูต้ามความต้องการ โดยมวีตัถปุระสงค์ กจิกรรมต่าง ๆ  ให้ผูเ้รยีนได้เลอืกตามความถนดั และความสามารถของ
แต่ละคน มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียน มีทดสอบย่อยทุกหน่วย และมีเรียนซ่อมเสริมด้วย กระบวนการเรียน
การสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญมากกว่าผู้สอน
  นิพนธ์ ศุขปรีดี (๒๕๓๗ : ๑๕๔) ให้ความหมายชุดการเรียนว่า.............................................................
....................................................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ชุดการเรียนเป็นเทคโนโลยีการศึกษาอย่างหนึ่ง เป็นระบบการผลิตและ 
น�าสื่อมาประสม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย เป็นบทเรียนที่ส�าเร็จในตัวเอง 
สร้างขึน้เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ศกึษามากกว่าให้ครใูช้มวีตัถปุระสงค์ก�าหนดไว้ชดัเจน ในชดุการเรยีนรูจ้ะมสีือ่ทีท่�าให้ผูเ้รยีน

ได้เรียนรู้ และแสดงสมรรถภาพตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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 ๒. ประเภทและแนวคิดการผลิตชุดการเรียนรู้
    ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (๒๕๒๕ : ๑๑๘-๑๑๙) ได้จ�าแนกประเภทของชุดการสอนและแนวคิดในการผลิต 
เป็น ๔ ประภท คือ
  ๑.๑  ชุดการสอนประกอบการบรรยาย......................................................
  ๑.๒  ชุดการสอนกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม........................................................
  ๑.๓  ชุดการสอนรายบุคคล.......................................................................
  ๑.๔  ชุดการสอนทางไกล..........................................................................
 ๓.  แนวคิดการผลิตชุดการเรียนรู้
   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (๒๕๒๕ : ๑๑๙-๑๒๐) ได้เสนอแนวคิดที่เป็นแนวทางในการผลิตชุดการเรียนรู้ไว้ 
ดังนี้
  ๑. แนวคิด ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจาก...............................................................
....................................................................................................................................................................................
  ๒.  แนวคิดในการยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง.....................................................................................
....................................................................................................................................................................................
   .....................................ได้เสนอแนวคิดที่เป็นแนวทางในการผลิตชุดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
  ๑...........................................................................................................................................................
  ๒...........................................................................................................................................................
  จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า.................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
 ๔.  ขั้นตอนในการสร้างชุดการเรียนรู้
  บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๓๗ : ๙๑-๙๔) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
  ๑. ก�าหนดเรื่องที่จะสร้างบทเรียน....................................................................................................
  ๒. ...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
   ............................................................ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างชุดการเรียนรู้ไว้ ดังนี้
  ๑. ....................................................................................................................................................
  ๒. ....................................................................................................................................................
  จากขั้นตอนการผลิตชุดการเรียนรู้ข้างต้น สรุปได้ว่า.............................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
          ๕.  องค์ประกอบของชุดการเรียนรู้
  มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (๒๕๔๐ : ๑๒๖) ได้แนะน�าถงึโครงสร้างของชดุการเรยีนรูว่้าประกอบ
ด้วยส่วนประกอบ ๖ ส่วน ดังนี้
 ๑. การประเมินตนเองก่อนเรียน................................................................................................................
 ๒. ..............................................................................................................................................................
 ๓. ..............................................................................................................................................................
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  ……………….........……………………… ได้เสนอแนะโครงสร้างของชุดการเรียนรู้ว่าประกอบด้วย 

 ๑. ………………………………………..................................................................................................................

 ๒. ..............................................................................................................................................................

 ๓. ..............................................................................................................................................................

 จากองค์ประกอบของชุดการเรียนรู้ข้างต้นสรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย........................................

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

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

 ๖. การนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้

  การใช้ชุดการเรียนรู้ในการนิเทศ มีลักษณะส�าคัญสรุปได้ ดังนี้ (วราพรรณ น้อยสุวรรณ, ๒๕๕๑ : ๒๗)

 ๑. ..............................................................................................................................................................

 ๒. ..............................................................................................................................................................

 ๓. ..............................................................................................................................................................

  ....................................................ได้กล่าวถึงการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้ว่า.......................................

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

 จากการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้ข้างต้นสรุปได้ว่า ……………………………………….........................................

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

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

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 งานวิจัยเกี่ยวกับชุดการเรียนรู้

 สมจิต สวธนไพศาล และคณะ (๒๕๔๕ : บทคัดย่อ) ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย์และ 

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส�าหรับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูโดยใช้วิจัยเป็นฐาน จ�านวน ๑๐ ชุด ได้ทดลอง

กับ... (พื้นที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการท�าวิจัย และผลการวิจัย)

 แวลเทตติ (Valletutti, Peter J., ๑๙๗๙ : ๗๔) ได้จัดท�าชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูให้ใช้ความรู้ความ

สามารถและทักษะในการสอนนักเรียนตามความแตกต่าง...........................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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กรอบแนวคิดกำรพัฒนำงำน

         จากการศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้รายงานได้น�ามาวิเคราะห์งาน เหตุผล

สัมพันธ์เชิงระบบตามระดับความส�าเร็จ สภาพความส�าเร็จและตัวชี้วัดความส�าเร็จ แล้วน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิด

ในการพัฒนางานเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

191 
 

คูมือพันาการนิเทศสูวิธีิบตัิท่ีี  บทท่ี  

กรอบแนวคิดการพัฒนางาน 
         จากการศึกษาเอกสาร ลักการ ทฤษีลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูรายงานนามาวิเครางาน 
เตผลสัมพันธเิงรบบตามรับความสาเรจ สภาพความสาเรจลตัวีวัความสาเรจ ลวนามา
กานกรอบนวคิในการพันางานเน  รย ังนี 

ระยะท่ี ๑ การพันาการเรียนรู เรื่อง การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา 

         ส่ิงท่ีตองการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตน)               ผลการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตาม) 
 

 
 
 

ระยะท่ี ๒ การศึกษาผลการนิเทศยใการเรียนรู เรื่อง การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา 

ส่ิงท่ีตองการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตน) ผลการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตาม) 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดการรียนรู เรื่อง การนิเทศภายใน   
การใลักสูตรสถานศึกษา 

ประสิทิาพองดการรียนรู เรื่อง     
การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาสถานศึกษา 

นิทศดยดการรียนรู 
ร่อง การนิทศายนการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 การเรียนรูวยตนเอง  
 รบบเครือขายเทคนลยี
สารสนเทศ 
 ความรูความเขาใจทักษการ
นิเทศของศึกษานิเทศกเก่ียวกับ
นิเทศบบ  ลการใ
รบบเครือขายเทคนลยี
สารสนเทศ 

ผลการนิทศดยดการรียนรู       
 ความรู ความเขาใจของครผููนิเทศภายใน เก่ียวกับ       
การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา 
 ความสามารถในการนิเทศภายในของครูผูนิเทศ
ภายใน 

ความพึงพอใจของครู
ผูนิเทศภายในท่ีมีตอ
การใการเรยีนรู 

พฤติกรรมการสอนของครูท่ีรับการนิเทศ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 

ความพึงพอใจของครู
ท่ีมีตอการนิเทศของ
ครูผูนิเทศภายใน 

ระยะที่ ๒ การศึกษาผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดการพัฒนางาน 
         จากการศึกษาเอกสาร ลักการ ทฤษีลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของผูรายงานนามาวิเครางาน 
เตผลสัมพันธเิงรบบตามรับความสาเรจ สภาพความสาเรจลตัวีวัความสาเรจ ลวนามา
กานกรอบนวคิในการพันางานเน  รย ังนี 

ระยะท่ี ๑ การพันาการเรียนรู เรื่อง การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา 

         ส่ิงท่ีตองการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตน)               ผลการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตาม) 
 

 
 
 

ระยะท่ี ๒ การศึกษาผลการนิเทศยใการเรียนรู เรื่อง การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา 

ส่ิงท่ีตองการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตน) ผลการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตาม) 
 

 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดการรียนรู เรื่อง การนิเทศภายใน   
การใลักสูตรสถานศึกษา 

ประสิทิาพองดการรียนรู เรื่อง     
การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา
สถานศึกษาสถานศึกษา 

นิทศดยดการรียนรู 
ร่อง การนิทศายนการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 การเรียนรูวยตนเอง  
 รบบเครือขายเทคนลยี
สารสนเทศ 
 ความรูความเขาใจทักษการ
นิเทศของศึกษานิเทศกเก่ียวกับ
นิเทศบบ  ลการใ
รบบเครือขายเทคนลยี
สารสนเทศ 

ผลการนิทศดยดการรียนรู       
 ความรู ความเขาใจของครผููนิเทศภายใน เก่ียวกับ       
การนิเทศภายในการใลักสูตรสถานศึกษา 
 ความสามารถในการนิเทศภายในของครูผูนิเทศ
ภายใน 

ความพึงพอใจของครู
ผูนิเทศภายในท่ีมีตอ
การใการเรยีนรู 

พฤติกรรมการสอนของครูท่ีรับการนิเทศ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน 

ความพึงพอใจของครู
ท่ีมีตอการนิเทศของ
ครูผูนิเทศภายใน 

สิ่งที่ต้องการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรต้น)      ผลการศึกษา/พัฒนา (ตัวแปรตาม)
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 การด�าเนินการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ ผู้รายงานได้ด�าเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและ

คุณภาพ มีขั้นตอนและรายละเอียดในการด�าเนินการ ดังนี้

 q	วิธีด�าเนินการศึกษาและพัฒนา

 q	ประชากร/กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

 q	เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน/พัฒนางาน

   -  การสร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน 

   -  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

 q	การด�าเนินการ และการเก็บรวบรวมข้อมูล

  -  การปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม

  -  การเก็บรวบรวมข้อมูล

 q	การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

วิธีด�ำเนนิกำรศึกษำและพัฒนำ

 วิธีด�าเนินการศึกษาและพัฒนา ใช้กระบวนการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ๗ ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นที่ ๑ วิเคราะห์บริบท (Criticizing Context) จากสภาพการณ์ของงาน/องค์กรแบบรอบด้านทั้ง 

สภาพการณ์ภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก (โอกาส/อุปสรรค) โดยเลือกองค์ประกอบส�าคัญ

ของงานมาก�าหนดประเด็นการวิเคราะห์ เพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ น�าไปสู่การก�าหนดนวัตกรรม และกรอบ

แนวคิดในการพัฒนางาน 

 ขั้นที่ ๒ ก�าหนดกรอบแนวคิด ทิศทาง (Creating Conceptual Framework) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามผลสรุปการวิเคราะห์บริบท แล้วน�ามาก�าหนดเป็นกรอบการพัฒนางาน ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแปร และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พร้อมทั้งก�าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนางาน 

 ขั้นที่ ๓ สร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีการพัฒนางาน (Constructing Innovation) ด้วยการสังเคราะห์แนวคิด 

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้องทีไ่ด้ผลดมีาสร้างนวตักรรมตามทีก่�าหนดไว้ในกรอบแนวคดิ โดยออกแบบ จดัโครงสร้าง 

กระบวนการ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ สื่อและเครื่องมือที่คาดว่าจะน�าไปสู่ผลได้จริง รวมถึงเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

น�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินแล้วปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ทดลองใช้ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล

มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

 ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม (Continuing Counseling Coaching and Mentoring) วางแผน 

น�านวัตกรรมไปใช้ ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินผลการด�าเนินการ 

 ขั้นที่ ๕ ถามหาผลส�าเร็จของงาน (Concluding Achievement) น�าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบ 

ความถกูต้อง ครอบคลมุ สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ทีก่�าหนด เลอืกใช้วธิกีารวเิคราะห์ข้อมลู และเกณฑ์การวเิคราะห์

ข้อมลูทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของข้อมลู สรปุผลการวเิคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ แล้วอภปิรายผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะ

บทที่ ๓
วิธีด�ำเนนิกำรศึกษำและพัฒนำ
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 ขั้นที่ ๖ จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Conducting Learning Exchange) น�าความรู้ ประสบการณ์จากการ 

น�านวัตกรรมไปใช้ ปฏิบัติการนิเทศ ติดตามที่ประสบความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี 

ได้แนวคิด ความรู้ใหม่ ไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 ขั้นที่ ๗ มุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด (Connecting Enhance Network) น�าผลการพัฒนางานและ

จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วไปขับเคลื่อนคุณภาพของงาน ผ่านกระบวนการกลุ่มที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์

เดียวกัน ส่งเสริมเกื้อหนุนพึ่งพากันเพื่อให้เกิดการขยายผลทั้งในแนวกว้าง และลึกด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 

จัดท�าเว็บบล็อก (web blog) เป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชุมชน (planet) เครือข่ายครูผู้นิเทศ http:// superteacher.gotoknow.org เชิญชวนครูผู้นิเทศใช้เป็นเวทีแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงาน

กลุ่มเป้ำหมำย

 กลุม่เป้าหมาย คอื ครแูละบคุลากรทางการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา... 

ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

สมัครเป็นครูผู้นิเทศในเครือข่ายครูผู้นิเทศจาก ๒๖ โรงเรียน จ�านวน ๕๐ คน รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่สนใจ ระหว่างวันที่ ๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการ ความสนใจ สมัครเป็น 

เครอืข่ายครผููน้เิทศโดยจดัท�าหนงัสอืราชการ แผ่นพบัเชญิชวนให้รายละเอยีดว่าครผููน้เิทศจะมโีอกาสได้เข้าร่วมประชมุ

สัมมนารับความรู้ ฝึกปฏิบัตินิเทศ ได้รับการนิเทศติดตามช่วยเหลือและติดตามประเมินผล
 

ระยะเวลาที่ใช้ด�าเนินการ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒

สร้างรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน (Constructing Innovation) 

 ผูร้ายงานได้จดัท�าชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา และเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

 ๑. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

  เนื้อหาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มี ๓ หน่วยการเรียนรู้ คือ

  หน่วยที่ ๑ การนิเทศภายใน ประกอบด้วย 

  ๑. หลักการนิเทศภายใน 

  ๒. กระบวนการนิเทศภายใน 

  ๓. การจัดกิจกรรมการนิเทศภายใน 

  ๔. การนิเทศการเรียนการสอน 

  ๕. การประเมินผลการนิเทศ

  หน่วยที่ ๒ การน�าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วย 

  ๑. การออกแบบหน่วยการเรียน  

  ๒. การสร้างแผนการสอน 

  ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๔. การวัดประเมินผลการเรียนรู้
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   หน่วยที่ ๓ การสร้างเครือข่ายการนิเทศโดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบด้วย

  ๑. บทบาทของผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศในการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ฯ 

  ๒. เทคนิคการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ฯ 

  ๓. การสร้างเครือข่าย 

  ๔. องค์ประกอบของเครือข่าย

 ๒.  การศึกษาคุณภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

  ผู้เชี่ยวชาญ ๗ คน ประเมินความเหมาะสมสอดคล้องตามโครงสร้างและเนื้อหาโดยใช้แบบประเมิน 

ที่ดัดแปลงจากแบบประเมินโมดูลการเรียนรู้ ของปิยรัตน์  ดรบัณฑิต (๒๕๕๑ : ๑๖๖-๑๗๑) แล้วน�ามาหาค่าดัชนี

ความสอดคล้องขององค์ประกอบชุดการเรียนรู้ ได้ค่า IOC ระหว่าง ๐.๗๑ – ๑.๐๐ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

 ๓.  เครื่องมือและการศึกษาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  ๓.๑	 แบบทดสอบความรู้	ความเข้าใจก่อนและหลังเรียนรู้การใช้ชุดการเรียนรู้	เรื่อง การนิเทศภายใน

การใช้หลกัสตูรสถานศกึษา เป็นแบบทดสอบแบบเลอืกตอบ ๔ ตวัเลอืก จ�านวน ๒๘ ข้อ มขีัน้ตอนการศกึษาคณุภาพ

ของเครื่องมือ ดังนี้

   ๓.๑.๑ จัดท�าแบบทดสอบแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ๔ หน่วย 

การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ละ ๑๐ ข้อ รวม ๔๐ ข้อ

   ๓.๑.๒ ทดลองใช้กับศึกษานิเทศก์ ๑ คน เพื่อตรวจสอบส�านวนภาษา และแก้ไขปรับปรุง 

ส่วนที่บกพร่อง

   ๓.๑.๓ น�าแบบทดสอบไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน ๕ คน ประเมินความเที่ยงตรง (content 

validity) เชิงเนื้อหาโดยหาค่า IOC แล้วน�ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ

   ๓.๑.๔ ทดลองใช้ชุดการเรียนรู ้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ ่ม 

เป้าหมาย ๓ โรงเรยีน จ�านวน ๓๐ คน น�าผลการทดสอบมาหาค่าความยากง่าย ค่าอ�านาจจ�าแนกและคดัเลอืกข้อสอบ

ที่มีค่าความยากง่าย และค่าอ�านาจจ�าแนกตามเกณฑ์ระหว่าง ๐.๔๐-๐.๘๐ หน่วยการเรียนรู้ละ ๗ ข้อ รวม ๒๘ ข้อ 

น�ามาจัดท�าแบบทดสอบคู่ขนาน 

   ๓.๑.๕ น�าคะแนนจากการทดสอบมาศกึษาค่าความเชือ่มัน่ (reliability) โดยใช้วธิขีอง ลวิงิสตนั 

(Livingston) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๙ : ๒๓๖) ได้ค่าความเชื่อมั่น ๐.๘๑

  ๓.๒	 แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการนเิทศภายในของครผููน้เิทศ	เป็นแบบประเมนิพฤตกิรรมตาม

กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานนิเทศภายใน และจัดอันดับคุณภาพ ๔ อันดับ คือ ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง 

จ�านวน ๑๓ ข้อ มีขั้นตอนการศึกษาคุณภาพ ดังนี้

   ๓.๒.๑ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์ของแบบสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมแต่ละข้อกับแบบสังเกตและบันทึกที่สร้างขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ ๗ คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง แต่ละข้อ

อยู่ระหว่าง ๐.๗๑ – ๑.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

   ๓.๒.๒ น�าแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมไปทดลองใช้กบัครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีไ่ม่ใช่

กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๐ คน แล้วน�าผลการใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีของลิวิงสตัน 

(Livingston) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๙ : ๒๓๖) ได้ค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๒
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  ๓.๓		 แบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศภายใน	 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 

๕ ระดับ (rating scale) (สุวิมล ว่องวานิช, ๒๕๕๐ : ๒๐๑-๒๐๖) จ�านวน ๑๐ ข้อ มีขั้นตอนการศึกษาคุณภาพ ดังนี้

    ๓.๓.๑ น�าแบบสอบถามความพงึพอใจในการนเิทศภายใน ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ ๗ คน (ภาคผนวก) 

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา โดยใช้ IOC ได้ค่า IOC ระหว่าง ๐.๗๑-๑.๐๐ ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

        ๓.๓.๒ น�าแบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศภายใน ไปทดลองใช้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๐ คน แล้วน�าผลการใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 

โดยใช้วิธีของลิวิงสตัน (Livingston) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๙ : ๒๓๖) ได้ค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๖

  ๓.๔	 แบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมการจดัการเรยีนรูข้องครผููส้อนทีไ่ด้รบัการนเิทศภายใน เป็นแบบ

ประเมนิพฤตกิรรมตามกรอบโครงสร้างการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั และจดัอนัดบัคณุภาพ ๔ อนัดบั คอื 

ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง จ�านวน ๑๕ ข้อ มีขั้นตอนการศึกษาคุณภาพดังนี้

    ๓.๔.๑ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์ของแบบสังเกตและบันทึก

พฤติกรรมแต่ละข้อกับแบบสังเกตและบันทึกที่สร้างขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ ๗ คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง แต่ละข้อ

อยู่ระหว่าง ๐.๗๑ – ๑.๐๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

         ๓.๔.๒ น�าแบบสงัเกตและบนัทกึพฤตกิรรมไปทดลองใช้กบัครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีไ่ม่ใช่

กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๐ คน แล้วน�าผลการใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีของลิวิงสตัน 

(Livingston) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๙ : ๒๓๖) ได้ค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๔

  ๓.๕	 แบบสอบถามความพงึพอใจของครผููส้อนทีม่ต่ีอการนเิทศของครผููน้เิทศภายในเป็นแบบสอบถาม

แบบมาตรประมาณค่า ๕ ระดับ จ�าแนกเป็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ�านวน ๑๕ ข้อ มีขั้นตอนการ

ศึกษาคุณภาพ ดังนี้

    ๓.๕.๑ น�าแบบสอบถามความพงึพอใจในการนเิทศภายใน ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ ๗ คน (ภาคผนวก) 

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา โดยใช้ IOC ได้ค่า IOC ระหว่าง ๐.๗๑-๑.๐๐ ซึ่งเป็นไป

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

   ๓.๕.๒ น�าแบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศภายใน ไปทดลองใช้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๓๐ คน แล้วน�าผลการใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 

โดยใช้วิธีของลิวิงสตัน (Livingston) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๙ : ๒๓๖) ได้ค่าความเชื่อมั่น ๐.๙๓

  ส�าหรบัฉบบัที ่๖ เป็นแบบบนัทกึข้อมลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลูคณุภาพนกัเรยีน 

จากผลการสอบ NT, O-NET, LAS และผลการประเมินระดับสถานศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและ

ความครอบคลุม

วิธีด�ำเนนิกำร และกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

 ๑. ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม (Continuing Counseling Coaching and Mentoring)

    ผูร้ายงานได้ปฏบิตักิารนเิทศ ตดิตาม “การพฒันาการนเิทศโดยใช้ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายใน

การใช้หลักสูตรสถานศึกษา” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการนิเทศของสงัด อุทรานันท์ ดังนี้      
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 ขั้นที่ ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P)

               - ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย โดยคัดเลือกครูที่มีประสบการณ์ มีผลงาน และได้รับการยอมรับจากครู

ในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย จ�านวน ๑๒ โรงที่อยู่ในความรับผิดชอบ โรงเรียนละ ๑-๓ คน จากครูผู้สอนในกลุ่มสาระ

การเรยีนรูท้ีโ่รงเรยีนสนใจและต้องการพฒันาคณุภาพเพือ่ให้ท�าหน้าทีค่รผููน้เิทศภายใน ได้ครทูีโ่รงเรยีนส่งมา จ�านวน 

๕๐ คน

  -  ก�าหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมการนิเทศ

                 -  เตรียมสื่อ/เครื่องมือการนิเทศ ได้แก่ ชุดการเรียนรู้ แบบบันทึกการนิเทศ แบบสรุปการนิเทศ

 ขั้นที่ ๒  การให้ความรู้ก่อนการนิเทศ (Informing-I)

  ๒.๑ จดัประชมุปฏบิตักิารครผููน้เิทศจ�านวน ๕๐ คน ครัง้ที ่๑ วนัที ่๓๐ ธนัวาคม ๒๕๕๑ โดยผูร้ายงาน

เป็นหัวหน้าคณะวิทยากร ชี้แจงการใช้ชุดการเรียนรู้แก่ครูผู้นิเทศภายในทุกคน ใช้เวลา ๑ วัน โดยด�าเนินการ ดังนี้

        ๒.๑.๑ ทดสอบก่อนการใช้ชดุการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจ ฉบบัที ่๑ จ�านวน 

๒๘ ข้อ   

      ๒.๑.๒  แจ้งวัตถุประสงค์ของการด�าเนินการ รายละเอียดชุดการเรียนรู้ ขั้นตอนการศึกษาชุด

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

               ๒.๑.๓  วางแผนการศึกษาชุดการเรียนรู้และมอบหมายให้ครูผู้นิเทศภายในศึกษาด้วยตนเอง

                        ๒.๑.๔  จัดท�าข้อตกลงการด�าเนินงานและระยะเวลาการรายงานผล  

               ๒.๒  ครูผู ้นิเทศภายในด�าเนินการศึกษาชุดการเรียนรู ้ด้วยตนเองตามแผนที่ก�าหนดและติดต่อ

สื่อสารเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างครูผู้นิเทศภายในและหรือศึกษานิเทศก์ ตาม 

ความต้องการจ�าเป็น แล้วส่งแบบบนัทกึผลการศกึษาให้ศกึษานเิทศก์ตรวจให้คะแนนรวบรวมผลการศกึษาไปวเิคราะห์ 

โดยผูร้ายงานจดักจิกรรมแนะน�าชดุการเรยีนรู ้แนะน�าวธิศีกึษา การเกบ็ประเดน็ส�าคญัตามวตัถปุระสงค์ และแนวคดิ

  ๒.๓  จดัประชมุปฏบิตักิาร ครัง้ที ่๒ แลกปลีย่นเรยีนรูแ้ละเสรมิความรูค้รผููน้เิทศภายในทกุคน ใช้เวลา 

๑ วัน โดยด�าเนินการ ดังนี้

           ๒.๓.๑ ทดสอบหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ฉบับเดียวกับ

แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ หลังจากศึกษาชุดการเรียนรู้ครบ ๓ หน่วยการเรียนรู้

                    ๒.๓.๒ ครูผู้นิเทศวางแผนการนิเทศเพื่อกลับไปนิเทศภายในโรงเรียน

                  ๒.๓.๓ แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ผนการนเิทศภายในและประสานแผนการนเิทศระหว่างศกึษานเิทศก์

กับครูผู้นิเทศภายใน

                     ๒.๓.๔ เสริมความรู้ครูผู้นิเทศภายในตามความต้องการจ�าเป็น

 ขั้นที่ ๓ การด�าเนินการนิเทศ (Doing-D)

  ๓.๑ ครูผู้นิเทศภายในด�าเนินการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียนตามแผนการนิเทศ ใน

ระหว่างวนัที ่๑-๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ โดยการสงัเกตการสอน บนัทกึพฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอนของครแูล้วให้ 

ค�าแนะน�า ปรึกษา ช่วยเหลือครูตามสภาพปัญหาความต้องการจ�าเป็น จัดท�ารายงานการนิเทศ ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจเมื่อสิ้นสุดการนิเทศในช่วงเวลานี้              
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                ๓.๒  ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม โดยการสังเกตการสอน บันทึกพฤติกรรมการนิเทศของครูผู้นิเทศ

ภายใน และพฤตกิรรมการสอนของครผููร้บัการนเิทศ แล้วให้ค�าแนะน�า ปรกึษา ช่วยเหลอืครผููน้เิทศภายในตามสภาพ

ปัญหาความต้องการจ�าเป็น              

  ๓.๓  ศึกษานิเทศก์ นิเทศครูผู้นิเทศภายใน เพื่อช่วยเหลือครูผู้นิเทศภายในในการนิเทศตามแผน

นเิทศ จ�านวน ๑๐ โรงเรยีน ทีไ่ด้มาจากการสุ่มตวัอย่างโรงเรยีนทีเ่ป็นกลุ่มเปา้หมาย ๒๖ โรงเรยีน โดยวธิสีุม่อย่างง่าย 

แล้วด�าเนินการนิเทศ ติดตามสนับสนุนครูผู้นิเทศภายในทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนั้น ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม 

๒๕๕๒ สอบถามความก้าวหน้าเรือ่งทีน่เิทศ ผูท้ีร่บัการนเิทศ กจิกรรมการนเิทศ ปัญหาอปุสรรค แนะน�าให้ค�าปรกึษา 

ให้ขวัญก�าลังใจ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบ coaching เป็นหลัก และพบว่ามีครูผู้นิเทศ ๔ คน ที่ต้องใช้วิธีการเป็น 

พีเ่ลีย้งคอยแนะน�าช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิ และนเิทศผ่านระบบเครอืข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่ครผููน้เิทศภายใน 

ทกุโรงเรยีน เพือ่เพิม่พนูความรูค้วามเข้าใจตามความสนใจ และความต้องการ ในการรบัการนเิทศของครผููน้เิทศภายใน

แต่ละคน จัดท�าหนังสือราชการ ติดตามการด�าเนินการนิเทศภายใน บันทึกผล และส่งรายงานการนิเทศ

  ขั้นที่ ๔ การสร้างเสริมขวัญก�าลังใจ (Reinforcing-R)

   น�าผลงานของครูผู้นิเทศภายในที่ท�าได้ดีไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

 ขั้นที่ ๕ การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E)

  ๕.๑ ครผููน้เิทศภายในรวบรวมข้อมลู พฤตกิรรมการสอนของครทูีไ่ด้รบัการนเิทศ และความพงึพอใจ

ของครูผู้สอนที่มีต่อการนิเทศของครูผู้นิเทศภายใน วิเคราะห์และสรุปผลการด�าเนินการนิเทศภายใน รายงานให้ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ                

       ๕.๒  ครูผู้นิเทศภายในน�าผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศึกษานิเทศก์ แสดงความคิดเห็น 

ความรู้สึกที่มีต่อการใช้ชุดการเรียน ศึกษานิเทศก์รวบรวมข้อมูลเพื่อน�าไปวิเคราะห์และเขียนรายงาน

  ๕.๓  ศกึษานเิทศก์รวบรวมข้อมลูพฤตกิรรมการนเิทศ และความพงึพอใจของครผููน้เิทศภายในทีม่ต่ีอ

ชุดการเรียนรู้ วิเคราะห์สรุปผล และจัดท�ารายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

         ๕.๔  บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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แผนภาพ  ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ และปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม 

198 
 

คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติท่ีดี : บทที่ ๓ 

แผนภาพ  ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ และปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม  
 
 
 
 
 
                     
                                                   
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
                                                
      
 
 
 
 
               
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
    

กระบวนการนิเทศ กิจกรรม 

๑. เลือกกลุ่มเปา้หมาย ครูผู้นิเทศภายในจัดเตรียมการใช้
ส่ือ นิเทศ เช่น ชุดการเรียนรู ้แบบทดสอบ แบบบันทึก ๑. วางแผนนิเทศ (Planning) 

๒. ให้ความรู้ในส่ิงที่จะทํา 
(Informing)        

๕. ครูผู้นิเทศดําเนินการนเิทศภายในตามแผนนเิทศ ๑ 
ภาคเรียน บันทกึผล สรุปรายงาน 
๖. ศึกษานิเทศก์นิเทศ ตดิตาม ให้ความช่วยเหลือ 
ที่โรงเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง นิเทศออนไลน์ตลอด      
ภาคเรียน บันทกึผล สรุปรายงาน 

๓. ปฏิบัติงานนเิทศ    
(ภายนอกและภายใน)       
(Doing)        

๒. ประชุมชี้แจงครูผู้นิเทศ ครัง้ที่ ๑ ทําความเขา้ใจงาน
ร่วมกัน ทําขอ้ตกลง ทดสอบก่อนศึกษาชุดการเรียนรู ้
๓. ครูผู้นิเทศศกึษาชุดการเรียนรู้ ส่ือสารการเรียนรู้ 
ร่วมกันผ่าน web Board และบันทึกผล 
๔. ประชุมชี้แจงครูผู้นิเทศ ครัง้ที่ ๒ ทดสอบหลังศึกษา 
ชุดการเรียนรู้ วางแผนนิเทศภายใน 

๗. นําผลงานของครูผู้นิเทศภายในทีท่ําได้ดีไปเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ ์

๔. สร้างเสริมขวัญกําลังใจ 
(Reinforcing)     

๘. ครูผู้นิเทศภายในรวบรวมข้อมูลพฤตกิรรมการสอน 
และความพึงพอใจของครูที่มีตอ่การนเิทศของครูผู้นิเทศ
ภายใน วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินการนิเทศภายใน 
รายงานให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องรับทราบ   
๙. ครูผู้นิเทศภายในนําผลการนิเทศมาแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับศึกษานิเทศก ์แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่มตี่อ
การใช้ชุดการเรยีน ศึกษานิเทศก์รวบรวมข้อมูลเพื่อนําไป
วิเคราะห์และเขยีนรายงาน 
๑๐. ศึกษานิเทศก์รวบรวมขอ้มลูพฤติกรรมการนิเทศ 
และความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มตีอ่ชุด 
การเรียนรู้ วิเคราะห์สรุปผล และจัดทํารายงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ   
๑๑. บันทึกข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักเรยีน 
 

๕. ประเมินผลการนิเทศ 
(Evaluating-E)    
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199บทที่ ๓

ตาราง ๑ สรุปการด�าเนินการของครูผู้นิเทศภายใน และศึกษานิเทศก์ตามกระบวนการนิเทศ

199 
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ตาราง สรุปการดําเนินการของครูผู้นิเทศภายใน และศึกษานิเทศก์ตามกระบวนการนิเทศ 
 

กิจกรรมการนิเทศ ครูผู้นิเทศภายใน ศึกษานิเทศก ์
Planning 
เลือกกลุ่มเป้าหมาย    - - เลือกกลุ่มเป้าหมาย    

- กําหนดปฏิทินการจดักิจกรรม
การนิเทศ 
- เตรียมสื่อ/เครือ่งมือนิเทศ 

Informing 
ประชุมชี้แจงครผูู้นิเทศ ครั้งที่ ๑ ทดสอบกอ่นศึกษาชุดการเรียนรู ้ อธิบาย ชี้แจง นําเสนอ 
ศึกษาเอกสาร - ศึกษาชุดการเรียนรู้ ส่ือสารการ

เรียนรู้ร่วมกันผ่าน web Board –
บันทึกผลการศึกษาแล้วส่งให้
ศึกษานิเทศก ์

- วางแผนการศึกษาชุดการเรียนรู้
และมอบหมายให้ครูผู้นิเทศ
ภายในศึกษาชดุการเรียนรู ้
- จัดทําข้อตกลงการดําเนินงาน
และระยะเวลาการรายงานผล   

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูผู้
นิเทศ ครั้งที่ ๒ 

- ทดสอบหลังศึกษาชุดการเรียนรู ้
- ครูผู้นิเทศวางแผนการนิเทศ
ภายใน 
- แลกเปลี่ยนเรยีนรู้แผนการนิเทศ
ภายในและประสานแผนการนิเทศ 
- เสริมความรู ้

- ประชุมชี้แจงครูผู้นิเทศ 
- ทบทวนและเสริมความรู ้

Doing 
นิเทศ ปฏิบัติการนิเทศภายใน ปฏิบัติการนิเทศ 
เก็บรวบรวมข้อมูล - ใช้เครื่องมือเกบ็รวบรวมข้อมลู 

- รายงานผล 
- ใช้เครื่องมือเกบ็รวบรวมข้อมลู 
- ติดตามขอ้มูลทางไปรษณีย ์

วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
Reinforcing 
ให้ขวัญ กําลังใจ นําเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ - ให้ขวัญ กําลังใจ 

- เผยแพร่ผลงานที่ทําไดด้ ี
Evaluating 
ประเมินผล - รวบรวมข้อมลู พฤติกรรมการ

สอนของครู และความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนทีม่ีต่อการนิเทศของ
ครูผู้นิเทศภายใน  
- วิเคราะห์สรุปผล  
- จัดทํารายงาน 

- รวบรวมข้อมลู พฤติกรรม 
การนิเทศ และความพึงพอใจ 
ของครูผู้นิเทศภายในที่ม ี
ต่อชุดการเรียนรู้  
- วิเคราะห์สรุปผล  
- จัดทํารายงาน  
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 ๒.  การเก็บรวบรวมข้อมูล   

    ๒.๑ ผู้รายงานเก็บคะแนนทดสอบก่อนและหลังศึกษาชุดการเรียนรู้ของครูผู้นิเทศภายในจากการ

ประชุมปฏิบัติการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

   ๒.๒  จัดท�าหนังสือราชการถึงโรงเรียนที่มีครูผู้นิเทศ ๒๖ โรงเรียน ขอให้ครูผู้นิเทศภายในโรงเรียนส่ง

บันทึกผลการนิเทศ เขียนรายงานการนิเทศ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการนิเทศให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์

    ๒.๓  ผู้รายงานและคณะศึกษานิเทศก์ เก็บข้อมูลพฤติกรรมการนิเทศครูผู้นิเทศภายในจากการนิเทศ

ติดตามช่วยเหลือ และจากรายงานการนิเทศ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์

 หลังจากรวบรวมข้อมูลแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของข้อมูล ติดตามข้อมูลให้สมบูรณ์ คัดเลือก

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ�านวน ๕๐ คน จัดหมวดหมู่ ลงรหัส วิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์

โปรแกรม SPSS 

 m หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ (E๑, E๒) (บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๖ : ๑๕๔) โดยหาค่า ร้อยละ

ของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนรู้ และหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเป็นคะแนน

หลังเรียนรู้ เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ๘๐/๘๐

 m วิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้

สถิติ t (t-test dependent one tail) (Slavin, Robert E. ๑๙๘๓ : ๑๘๒) โดยใช้โปรแกรม SPSS

 m	ประเมินพฤติกรรมการนิเทศจากรายงานการนิเทศของครูผู้นิเทศ และพฤติกรรมการสอนของครู 

ประเมินโดยผู้วิจัยและคณะ ๓ คน ใช้แบบประเมินพฤติกรรมการนิเทศ ตรวจสอบสรุปให้คะแนน รวมคะแนนเป็น

ร้อยละเทียบกับเกณฑ์ 

 m	วิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ และความพึงพอใจของครูที่มีต่อ 

การนิเทศของครูผู้นิเทศ หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเทียบกับเกณฑ์

 เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูล

 ๑. เกณฑ์ประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรู ้ผูว้จิยัก�าหนดเกณฑ์ ๘๐/๘๐ (บญุชม ศรสีะอาด. ๒๕๔๖ : ๑๕๖)

 ๒.  เกณฑ์แปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด.  ๒๕๔๖ : ๑๓๗)

    ค่าเฉลี่ย   ความหมาย

    ๓.๒๑-๔.๐๐   มาก

    ๒.๖๑-๓.๒๐    ปานกลาง

    ๒.๐๐-๒.๖๐   น้อย

 ๓. เกณฑ์พฤติกรรมการนิเทศ คะแนนเป็นร้อยละ (บุญชม ศรีสะอาด.  ๒๕๔๖ : ๑๓๗)

    ร้อยละ    ความหมาย

    ๘๐-๑๐๐   ดีมาก

    ๖๕-๗๙   ดี 

    ๕๐-๖๔   พอใช้
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 ๔.   เกณฑ์ความพึงพอใจ คะแนน ๑-๕ (บุญชม ศรีสะอาด.  ๒๕๔๖ : ๑๖๒)
       ค่าเฉลี่ย   ความหมาย
    ๔.๕๑-๕.๐๐   มากที่สุด
    ๓.๕๑-๔.๕๐   มาก
    ๒.๕๑-๓.๕๐   ปานกลาง
    ๑.๕๑-๒.๕๐   น้อย
    ๐.๐๐-๑.๕๐   น้อยที่สุด
 ผู้รายงานน�าผลการพัฒนามาตรวจสอบเพือ่หาผลส�าเร็จของงานตามวัตถปุระสงค์ทีก่�าหนด ดงัรายละเอยีด
ในตารางต่อไปนี้

ตาราง ๒  ถามหาผลส�าเร็จของงานการพัฒนาการนิเทศ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 

201 
 

คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติท่ีดี : บทท่ี ๓ 

๔.  เกณฑ์ความพึงพอใจ คะแนน ๑-๕ (บุญชม ศรีสะอาด.  ๒๕๔๖ : ๑๖๒) 
     ค่าเฉลี่ย  ความหมาย 

๔.๕๑-๕.๐๐  มากที่สุด 
๓.๕๑-๔.๕๐  มาก 
๒.๕๑-๓.๕๐  ปานกลาง 
๑.๕๑-๒.๕๐  น้อย 
๐.๐๐-๑.๕๐  น้อยที่สุด 

   ผู้รายงานนําผลการพัฒนามาตรวจสอบเพื่อหาผลสําเร็จของงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
ตาราง ๒  ถามหาผลสําเร็จของงานการพัฒนาการนิเทศ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการ

ใช้หลักสูตรสถานศึกษา  
 

วัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมติฐานท่ี
กําหนดไว ้

ผลการศึกษา 
(คําตอบ/ข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ) 

๑. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพชุดการ
เรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ ๘๕.๒๔/๘๒.๑๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด 
คือ ๘๐/๘๐ 

๒. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศโดยใช้ชุด   
การเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายใน
การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
๒.๑ ผลการทดสอบความรู้จาก     
      การใช้ชุดการเรียนรู้ 
๒.๒ พฤติกรรมการนิเทศภายใน  
      โรงเรียน 
๒.๓ ความพึงพอใจในการนิเทศ   
      ภายในโรงเรียน 

ผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด ดังนี้ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ 

ความเข้าใจหลงัการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

๒. ครูผู้นิเทศมีพฤติกรรมการนิเทศภายในหลังการเรียนรู้ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๘.๖๒ 

๓. ครูผู้นิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศภายในในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั ๔.๑๑ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
๐.๓๒ 

๓. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศ การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ชุดการเรียนรู้ 
๓.๑ พฤติกรรมการจัดการเรียน 
      การสอนของครู 
๓.๒ ความพึงพอใจของครูทีม่ีต่อ 
      การนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน 
๓.๓ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ  
      นักเรียน 

ผลการนิเทศ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ 
 ๑. พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู 
 ๒. ความพึงพอใจของครูท่ีมต่ีอการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน 
 ๓. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

จากการถามหาความสําเร็จของงานตามตารางที่  พบว่า ผลการศึกษาและพัฒนาที่ได้ครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมติฐานที่กําหนดไว้ทุกข้อ 

 จากการถามหาความส�าเร็จของงานตามตารางที่ ๒ พบว่า ผลการศึกษาและพัฒนาที่ได้ครบถ้วนตาม

วัตถุประสงค์/ตัวแปร/สมมติฐานที่ก�าหนดไว้ทุกข้อ
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 การศึกษาและการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผู้รายงานได้ 

ตรวจสอบผลการด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ พบว่า ผลการศกึษาและพฒันาทีไ่ด้ครบถ้วนตามวตัถปุระสงค์/ 

ตัวแปร/สมมติฐานที่ก�าหนดไว้ทุกข้อ จึงได้น�ามาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้

 ตอนที่ ๑ ผลการศึกษาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

   ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย 

   ๑.๒  ผลการหาประสทิธภิาพชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา

 ตอนที่ ๒ ผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา   

   ๒.๑  ผลการทดสอบความรู้จากการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา 

   ๒.๒  พฤติกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้นิเทศ

   ๒.๓  ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อชุดการเรียนรู้

 ตอนที ่๓ ผลการนเิทศ การพฒันาการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูร

สถานศึกษาของครูผู้นิเทศภายใน  

   ๓.๑  พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่ได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน

   ๓.๒  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศจากครูผู้นิเทศภายใน

   ๓.๓ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีนกบัครทูีไ่ด้รบัการนเิทศจากครผููน้เิทศภายใน

 

 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเพียง  ๔  ตาราง ดังนี้

บทที่ ๔
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
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ตอนที ่๑ ผลการศกึษาประสทิธภิาพชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา จ�านวน ๑ ตาราง 

 ตาราง ๓ ประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 จากตารางที่ ๓ แสดงว่า ชุดการเรียนรู้เรื่องการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

๘๕.๒๔/๘๒.๑๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ๘๐/๘๐ เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้เป็นรายหน่วย 

ปรากฏว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดทุกหน่วย โดยหน่วยที่ ๓  มีคะแนนเฉลี่ยระหว่างการเรียนรู้ (E๑) สูงกว่าหน่วย

อื่น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๐๐ ส่วนหน่วยที่ ๑ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังการเรียนรู้ (E๒) สูงกว่าหน่วยอื่น โดยมี

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๘๖

 ตอนที่ ๒ ผลการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา จ�านวน  ๓ 

ตาราง ดังนี้

  ตารางที ่๔  ผลการทดสอบความรูจ้ากการใช้ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถาน

ศึกษา

  ตารางที่ ๕  พฤติกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้นิเทศ

  ตารางที่ ๖  ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อชุดการเรียนรู้

ตาราง ๔  ผลการทดสอบความรู้จากการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา

 จากตารางที่ ๔ แสดงว่าครูผู้นิเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้โดยใช้ชุดการ 

เรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .๐๑

    คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ประสิทธิภาพ

          หน่วยที่ ระหว่างการเรียนรู้        หลังการเรียนรู้ ชุดการเรียนรู้

    (E๑) (E๒) (E๑/E๒)

 ๑. การนิเทศภายใน  ๗๘.๖๖ ๗๘.๘๖ ๗๘.๖๖/๗๘.๘๖

 ๒.  การน�าหลักสูตรสถานศึกษา ๗๖.๙๘ ๗๖.๒๙ ๗๖.๙๘/๗๖.๒๙        

      ไปใช้จัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 

 ๓.  การสร้างเครือข่ายการนิเทศ ๗๗.๒๗ ๗๗.๗๐ ๗๗.๒๗/๗๗.๗๐

              รวม  ๗๘.๒๓ ๗๗.๕๗ ๘๕.๒๔/๘๒.๑๖

 กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม  ทดสอบก่อน           ทดสอบหลัง t Sig

   (N)  x  S.D X  S.D (One tail)                        

 ๕๐  ๒๘ ๒๑.๗๒  ๒.๓๘ ๑๖.๕๘  ๒.๔๐ ๑๗.๘๙ ๐.๐๐
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ตาราง ๕ พฤติกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู้นิเทศภายใน

 จากตารางที่ ๕ แสดงว่าครูผู้นิเทศมีพฤติกรรมการนิเทศภายในโดยรวม ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

๘๘.๖๒ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั ๙.๓๕ เมือ่พจิารณาผลการประเมนิแต่ละรายการ ปรากฏว่า มพีฤตกิรรม

การนิเทศในระดับดีมาก ๑๐ รายการ และในระดับดี ๓ รายการ

ตาราง ๖  ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อชุดการเรียนรู้

 ที่ รายการ  จ�านวน          ร้อยละ ระดับผลการ 

 ๑.  มีเนื้อหาสาระที่ชัดเจน                                     ๕๐ ๑๐๐ ดีมาก

 ๒.      มีวัตถุประสงค์ในการนิเทศ                         ๕๐ ๑๐๐ ดีมาก

 ๓.      มีผู้รับการนิเทศจ�านวนมากกว่าหรือเท่ากับ ๑ คน    ๕๐ ๑๐๐ ดีมาก

 ๔.      ใช้รูปแบบการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  ๓๕ ๗๐ ดี

 ๕.      มีเทคนิค วิธีการ สื่อนิเทศ ระบุไว้ชัดเจน                   ๔๔ ๘๘ ดีมาก

 ๖.      มีปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข                    ๓๗ ๗๔ ดี

 ๗.      มีผลการนิเทศต่อครู                                       ๕๐ ๑๐๐ ดีมาก

 ๘.      มีผลการนิเทศต่อพฤติกรรมการสอนของครู            ๔๖ ๙๒ ดีมาก

 ๙.      ผู้รับการนิเทศปฏิบัติงานได้ดีขึ้น                         ๓๕ ๗๐ ดี

 ๑๐.   การนิเทศมีผลต่อนักเรียน                                ๕๐ ๑๐๐ ดีมาก

 ๑๑.    นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี                                ๔๕ ๙๐ ดีมาก

 ๑๒.    มีจุดเด่นที่ประทับใจจากการนิเทศ                      ๕๐ ๑๐๐ ดีมาก

 ๑๓.   โดยภาพรวมมีความส�าเร็จในการนิเทศ                 ๕๐ ๑๐๐ ดีมาก

                   รวมเฉลี่ย             ๕๐        x%= ๘๘.๖๒ ดีมาก

    ที่                     รายการ                                  X S.D. ระดับการ 

 ๑.  มีความรู้แนวทางหลักการนิเทศเพิ่มขึ้น ๔.๒๔ ๐.๕๕         มาก

 ๒. มีความสามารถทักษะในการนิเทศเพิ่มขึ้น           ๔.๐๐ ๐.๕๓ มาก

 ๓. การนิเทศบุคลากรช่วยพัฒนาการเรียนการสอน    ๔.๑๖ ๐.๕๑         มาก

 ๔. ได้ท�างานที่ตรงกับความสามารถ ความถนัด         ๔.๐๘   ๐.๖๐          มาก

 ๕. ได้ท�างานแบบร่วมมือกับผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย ๔.๑๔  ๐.๕๓          มาก

 ๖. ได้ใช้กิจกรรมการนิเทศอย่างมีเป้าหมาย              ๓.๙๒  ๐.๔๘          มาก

 ๗. เกิดผลดีต่อการพัฒนาพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศ ๔.๐๘   ๐.๔๘          มาก

 ๘. ท�าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือ                          ๔.๑๐    ๐.๔๖          มาก

 ๙. ผู้รับการนิเทศพึงพอใจ                                   ๔.๒๖   ๐.๕๖          มาก

 ๑๐. มีความรับผิดชอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง                  ๔.๐๘   ๐.๔๔          มาก

             รวมเฉลี่ย ๔.๑๑ ๐.๓๒  มาก
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 จากตารางที่ ๖  แสดงว่าครูผู้นิเทศภายในมีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๑ และมีความพึงพอใจในระดับใกล้เคียงกัน คือ 

ระดับมาก มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๓๒ ส�าหรับความพึงพอใจเป็นรายด้าน ปรากฏว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน

ตอนที่ ๓ ผลการนิเทศ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถาน

ศึกษาของครูผู้นิเทศภายใน

....................................................
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 การศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผู้ศึกษาได้น�าเสนอ

สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผลกำรศึกษำ 

 ๑.  ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ๘๕.๒๔/๘๒.๑๖ 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐ 

 ๒.  ผลการนิเทศโดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ปรากฏว่า    

  ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้หลังการใช้ชุดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ 

     ๒.๒  ผลการประเมินพฤติกรรมการนิเทศหลังการเรียนรู้ของครูผู้นิเทศภายในอยู่ในระดับดีมาก 

     ๒.๓  ครูผู้นิเทศมีความพึงพอใจในการนิเทศภายในหลังการเรียนรู้ในระดับดีมาก

 ๓.  ผลการนิเทศ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาของครูผู้นิเทศภายใน  

  ๓.๑  พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูหลังการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในอยู่ในระดับดีมาก

  ๓.๒  ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในในระดับมาก 

  ๓.๓  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมา

อภิปรำยผล

 การศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีข้อสังเกตที่น�ามา

อภิปรายได้ ดังนี้

 ๑.  ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สามารถ 

น�าไปใช้นิเทศเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการนิเทศภายในได้ เป็นเพราะผู้ศึกษาได้จัดท�าชุด 

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในโรงเรียน โดยได้คัดเลือกองค์ความรู้ เนื้อหาที่

เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ได้แก่ เรื่องการน�าการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักการ แนวทางการนิเทศตามความต้องการของผู้นิเทศและผู้รับ 

การนิเทศ เน้นการนิเทศการเรียนการสอน ใช้รูปแบบการนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการนิเทศ 

บนฐานข้อมูล ตามสถานการณ์จริงและการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ใช้กระบวนการคิด 

อย่างมีวิจารณญาณ การเรียนรู้จากสถานการณ์และการประเมินเสริมพลัง ท�าให้ผู้เรียนรู้มีความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้

บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
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จึงเกิดผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เพราะผู้ใหญ่มี 

ความพร้อมในการเรยีนรูด้้วยตนเอง สอดคล้องกบัแนวคดิของโนลส์ (Knowles, Malcolms, ๑๙๘๔ : ๒) ทีว่่า ความ

เป็น ผู้ใหญ่สามารถน�าตนเองได้ มีประสบการณ์และความพร้อมที่จะเรียนรู้ มีแรงจูงใจ ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของ

กลุ่มตัวอย่างที่สมัครเข้าร่วมโครงการว่า “สมัครเพราะเรื่องน่าสนใจ” และสอดคล้องกับวีระชัย จิระชาติ (๒๕๕๑ : 

๑๕) ที่น�าเสนอไว้ว่า ชุดการเรียนรู้ยืดหยุ่นด้านเวลาตามความพร้อมของผู้ศึกษาชุดการเรียนรู้ไม่เสียเวลาในการเรียน 

การสอน สอดคล้องกับผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้โดยแวลเทตติ (Valletutti, Peter J, ๑๙๗๙ : ๗๙) ที่พบว่า การใช้

ชดุการเรยีนรูซ้ึง่เป็นสือ่ทีศ่กึษาได้ด้วยตนเอง สามารถพฒันาครใูห้ใช้ความรู ้ความสามารถและทกัษะในการปฏบิตังิาน 

ได้ดี และสอดคล้องกับผลการวิจัยและพัฒนาของสมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ (๒๕๔๕ : ๘๕) ที่พัฒนาชุดการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูได้ผลตามวัตถุประสงค์น�ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึง่ข้อคดิเหน็ของนกัวชิาการและผลการวจิยัพฒันาดงักล่าว เป็นส่วนสนบัสนนุทีส่�าคญัว่า ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศ

ภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวัฒน์ พูลพันธ์ (๒๕๔๒ 

: ๗๖) ที่วิจัยและพัฒนาบทเรียนโมดูลเรื่อง ความรู้พื้นฐานการวิจัยส�าหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฎ ผลการวิจัยและ

พัฒนา พบว่า บทเรียนโมดูลมีประสิทธิภาพ ๘๔.๒๘/๘๐.๐๕ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ๘๐/๘๐ และสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของกาญจนา บุญส่งและคณะ (๒๕๔๕ : ๘๓) ที่พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน จ�านวน ๘ ชุด ผลการวิจัย พบว่า ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ

น�าไปประยุกต์ใช้ได้

 ๒.  ผลการนเิทศโดยใช้ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษา คอื ผลการทดสอบ

ความรู้ ความเข้าใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ ความเข้าใจหลังการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จึงมี 

ความตัง้ใจในการเรยีนรู ้และการได้เรยีนรูจ้ากชดุการเรยีนรูท้ีม่ขีัน้ตอนการจดัท�าอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกบัสภาพ

ปัญหาและความต้องการในการน�าไปใช้ ท�าให้ผู้เรียนรู้เห็นประโยชน์ที่จะน�าไปใช้อย่างมีคุณค่า สอดคล้องกับผล 

การวิจัยของ สุวัฒน์ พูนพันธ์ (๒๕๔๒ : ๗๖) กาญจนา บุญส่งและคณะ (๒๕๔๕ : ๘๓) สมจิต สวธนไพบูลย์ และคณะ 

(๒๕๔๕ : ๘๕) และเอเลม (Elam, Stanley, ๑๙๗๑ : ๕๕) ที่ศึกษาและพัฒนาบทเรียนโมดูลมีผลการทดสอบหลัง

การเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และจากผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ

ของกลุ่มตัวอย่างที่หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการเรียนรู้ จึงท�าให้สามารถน�าความรู้ ความเข้าใจไปใช้ในการปฏิบัติ

การนเิทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มผีลการประเมนิพฤตกิรรมการนเิทศภายในหลงัการเรยีนรูใ้นระดบัดมีาก และเกดิ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนิเทศภายใน จากการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้เรื่องการนิเทศภายในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา ครูผู้นิเทศจึงมีความพึงพอใจการนิเทศภายในในระดับดีมาก

 ๓.  ผลการนิเทศ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษาของครูผู้นิเทศภายใน คือ มีผลการประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูหลังการนิเทศของครู 

ผู้นิเทศภายในอยู่ในระดับดีมาก ครูมีความพึงพอใจต่อการนิเทศภายในในระดับมากและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระดับชาติของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนสูงกว่าปีที่ผ่านมา
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ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะในการน�าชุดการเรียนรู้ไปใช้

 ศึกษานิเทศก์หรือบุคลากรทางการศึกษา เช่น ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน�าชุด 

การเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ไปใช้ในการนิเทศบุคลากรหลัก นอกโรงเรียนและ 

ในโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการนิเทศได้ โดยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ๑.  ควรใช้กิจกรรมนิเทศอื่น ๆ ประกอบการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้น ก�ากับ ติดตามให้มี

การศึกษา การปฏิบัติตามขั้นตอนภายใต้ข้อจ�ากัดของเวลา งานในหน้าที่ สภาพแวดล้อม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการใช้

ชุดการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์

 ๒.  การเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนรู้ควรสนใจใน

การพัฒนาทักษะการนิเทศบุคลากร และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 ๓. ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มีจุดเน้นส�าคัญ คือ รูปแบบการนิเทศ

ภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งให้ผู้นิเทศใช้ข้อมูลสารสนเทศในสถานการณ์จริงของจริง สถานที่จริง มาใช้

ในการนิเทศบุคลากร และเน้นกระบวนการท�างานที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่อง 

การนิเทศ การน�าการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนการสอน

 ๔.  การใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อาจเป็นเช่นเดียวกับสื่ออื่น ๆ 

ที่มีโอกาสล้าสมัยเมื่อวิทยากรก้าวไปอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้ควรจะศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  ด้วยอย่างต่อเนื่อง 

เป็นวิถีชีวิตท�าให้การเรียนรู้เป็นกุญแจแห่งความส�าเร็จ เช่น การศึกษาจากสื่อ ICT เว็บไซด์ต่าง ๆ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาและพัฒนา

 ปัญหาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติ ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้รับการนิเทศมีความ

หลากหลายทางความรู ้ความสามารถ การนเิทศการศกึษาจงึเป็นเรือ่งท้ายทาย ประกอบกบัสือ่ เอกสาร ต�าราวชิาการ 

ทางด้านการนิเทศการศึกษายังมีน้อย ผู้ศึกษาจึงเสนอแนะในการท�าวิจัย ดังนี้

 ๑. ควรมีการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น ในเนื้อหาด้านการพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนานักเรียนและการบริหารจัดการ

 ๒.  ควรมีการศึกษาพัฒนาบทเรียนโมดูล หรือบทเรียนแบบหน่วย เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์เพื่อ 

ความสะดวกต่อการใช้งาน โดยไม่จ�ากัดเวลา สถานที่ และประหยัดค่าใช้จ่าย
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กำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ผู ้รายงาน ได้ส่งเสริมให้มีการน�าหลักสูตรไปใช้นิเทศติดตามได้ประสบความส�าเร็จแล้วได้จัดท�าเว็บ

บล็อก (web blog) ส�าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การนิเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชุมชน (planet) เครือข่ายครูผู้นิเทศ http://superteacher.gotoknow.org และเชิญชวนให้ครูผู้นิเทศใช้เป็นเวที 

แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละเผยแพร่ผลงาน นอกจากนี ้ยงัได้ส่งเสรมิให้มกีารจดัการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พิม่เตมิอกี ดงัต่อไปนี้

 ๑. จัดประชุมเสนอเรื่องเล่าเร้าพลัง (story telling) โดยให้ครูผู้นิเทศ สรุปผลการนิเทศภายในด้วย 

ชดุการเรยีนรู ้เรือ่ง การนเิทศภายในการใช้หลกัสตูรสถานศกึษาในการพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็

ในประเด็นย่อย ๆ ได้แก่ การจัดท�าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นส�าคัญ เทคนิคการตั้งค�าถาม วิธีการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม การประเมินผลตามสภาพจริง เทคนิค 

การตั้งค�าถามเพื่อกระตุ้นการคิด หลังจากนั้น ให้สรุปเรื่องราวที่ประสบความส�าเร็จเป็นเอกสาร และน�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมโดยการบรรยายประกอบเอกสาร

 ๒. จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) โดยเลือกครูผู้นิเทศที่ประสบความส�าเร็จ

มาร่วมสนทนาเกี่ยวกับการนิเทศภายในด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในการ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูร โดยหาข้อสรปุว่า ปัจจยัอะไรท�าให้การนเิทศภายในประสบความส�าเรจ็ 

 ๓. ตั้งชมรมครูผู้นิเทศ เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือ ร่วมมือ แลกเปลี่ยนวิธีการนิเทศภายในเพื่อพัฒนา 

การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณ เวลาในการปฏิบัติ เมื่อครูมีปัญหา หรือข้อจ�ากัดเรื่อง 

ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ก็จะลงไปช่วยเหลือ บางครั้งเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม 

 ๔. ผลัดกันจัดกิจกรรมนิเทศแบบเหย้าและเยือนระหว่างเพื่อนครูผู้นิเทศต่างโรงเรียน ปีละ ๑ ครั้ง โดย

ร่วมวางแผนกับครูในการใช้เทคนิค วิธีการ กิจกรรมการนิเทศรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการนิเทศการบริหารของ

ผู้บริหารโรงเรียน หลังจากการสังเกตการสอนก็ประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน ร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้โดยศึกษานิเทศก์คอยเป็นพี่เลี้ยง ทั้งนี้ มีข้อตกลงร่วมกันว่าในการให้ข้อมูลย้อนกลับนั้น ต้องเสนอ

ส่วนทีด่ก่ีอนแล้วเสนอส่วนทีต้่องปรบัปรงุภายหลงั ในสดัส่วน ๒ : ๑ เพือ่เสรมิพลงัให้แก่กนั ซึง่เป็นผลให้โรงเรยีนกลุม่

เป้าหมายได้ข้อสรุป และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป

 จากการปฏิบัติการนิเทศโดยให้ครูร่วมมือกันจัดการเรียนรู้ ก่อให้ครูเกิดความรู้สึกที่ดีในการพัฒนางาน 

รู้สึกเป็นเจ้าของความคิด ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถผลัดกันสังเกตการสอนได้ คนละ ๒-๓ ครั้ง/ภาคเรียน 

ท�าให้ศึกษานิเทศก์มีเวลาในการออกแบบพัฒนางานนิเทศ ค้นหานวัตกรรมการนิเทศเพิ่มขึ้น

บทที่ ๖
กำรจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผล ต่อยอด
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กำรสร้ำงเครือข่ำย ขยำยผล ต่อยอด

 ผู้รายงานได้น�าเสนอผลงานเพื่อมุ่งสู่เครือข่าย ขยายผล ต่อยอด (Connecting Enhance Network) โดย

จัดท�ารายงานเผยแพร่ทั้งบทคัดย่อ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ดังนี้

 ๑.  รายงานเสนอผลการด�าเนินงานในที่ประชุมศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา… เขต… ใช้

บทคัดย่อ

 ๒.  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

  ๑.  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่

  ๒.   ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๓.   มหาวิทยาลัยราชภัฏในท้องถิ่น ๔ แห่ง

  ๔.  สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ  ๖ แห่ง

  ๕.   ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ๓.  เผยแพร่บทคัดย่อ และรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งรายงานการนิเทศของกลุ่มตัวอย่าง ทางเว็บไซต์  

http://wattana๔๔.gotoknow.org  และ  http://superteacher.gotoknow.org

 นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าเว็บบล็อก (Web blog) ส�าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การนิเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตชุมชน (planet) เครือข่ายครูผู้นิเทศ http://super teacher.gotoknow.org 

โดยเชิญชวนให้ครูผู้นิเทศใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน และสร้าง “เครือข่ายนักวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษาขึ้น” โดยก�าหนดองค์ประกอบที่ส�าคัญ ดังนี้

210 
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การสรางรือขา ขาล ตออ 
ผูรายงานดนําเสนอผลงานเพ่ือมุงสูเครือขาย ขยายผล ตอยอด (Connecting Enhance 

etwork ดยจัดทํารายงานเผยแพรท้ังบทคัดยอ และรายงานบับสมบูรณ ดังนี้ 
  ๑. รายงานเสนอผลการดําเนินงานในท่ีประชุมศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา… 
เขต… ใชบทคัดยอ 
  ๒. สงรายงานบับสมบูรณ ปในวยงานท่ีเก่ียวของดแก  
   ๑.  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตพ้ืนท่ี 
   ๒.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   .  มาวิทยาลัยราชภัในทอง่ิน ๔ แง 
   ๔.  สาบันอุดมศึกษามาวิทยาลัยของรัฐ   แง 
   ๕.  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  . เผยแพรบทคัดยอ และรายงานบับสมบูรณ รวมท้ังรายงานการนิเทศของกลุมตัวอยาง 
ทางเวบต  http://wattana๔๔.gotoknow.org  และ  http://superteacher.gotoknow.org 
  นอกจากนี้ ยังดจัดทําเวบบลอก (e log สํารับใชเปนแลงเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณการนิเทศผานเครือขายอินเตอรเนตชุมชน (planet เครือขายครูผูนิเทศ http://super 
teacher.gotoknow.org ดยเชิชวนใครูผูนิเทศใชเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเผยแพรผลงาน 
และสราง เครือขายนักวิจัยและพันานวัตกรรมทางการศึกษาข้ึน ดยกํานดองคประกอบท่ีสําคั 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตระสง 
- จัดนิทรรศการ 
- นําเสนอผลงานวิจัย 
- คัดเลือกงานวิจัยดีเดน 

ามา 
- เชิงปริมาณ 

งานวิจัย ๒๐ เรื่อง 
- เชิงคุณภาพ 

งานวิจัยดีเดน 

องะบล 
- ศึกษานิเทศก 
- อาจารยมาวิทยาลยั 
- ครูผูสอน 
- นักวิชาการ 
- ขาราชการบํานา 

การสื่อสาร 
- สองทาง 
- ผานเอกสาร 
- Online 

กิจกรรม 
- เปดอกาสใรวมแลกเปลี่ยน 
- รับความรูจากนักวิชาการ 
- กปิบัตริวมกัน 
- จัดตลาดนัดวิชาการ 
- นําเสนอในรูปนิทรรศการ 
- นําเสนอผลงานวิจัย 
- คัดเลือกงานวิจัยดีเดน 
- เผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัย 
- สรางขวักําลังใจใสมาชิก 

บทบาทของสมาชกิ 
- รวมกันเปดเวที 
- แลกเปลีย่นเรยีนรู 
- ชวยเลือ/พ่ึงพา 
- ใคําปรึกษา 
- สรางความเขมแขง 
- จัดระบบ 
- ขยายผลตอยอด  

รือขานักวิจั 
และพัฒนานวัตกรรม

ทางการศึกษา 
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 การสร้างเครือข่ายพัฒนาการนิเทศสู่วิธีการปฏิบัติที่ดี ตามองค์ประกอบส�าคัญได้ใช้การคิดวิเคราะห์ 

การยอมรับและตัดสินใจร่วมกัน ให้ความส�าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพของงานนิเทศการศึกษา ผ่านกระบวนการ

กลุ่มที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยใส่ใจต่อการปลูกฝังความรู้สึกผูกพัน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 

การส่งเสริมเกื้อหนุนพึ่งพากันภายใต้การรับรู้มุมมองและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ท�าให้รูปแบบของการปฏิบัติงานผ่าน 

เครอืข่ายและการปฏบิตังิานระหว่างเครอืข่าย มคีวามมัน่คงในเจตนารมณ์ร่วมกนั ต่อการพฒันางานนเิทศการศกึษา

สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพการด�าเนินงานจึงเป็นระบบและต่อเนื่อง

 ๒.  สร้างความเข้าใจ (Explain)

  จากกรณีศึกษาการเขียนรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ให้ท่านตอบค�าถามและแสดง 

ความคิดเห็นตามประเด็นที่ก�าหนดในใบงานที่ ๑

ใบงานที่ ๑

สร้างความเข้าใจการเขียนรายงาน

 จากกรณศีกึษาการเขยีนรายงานการพฒันาการนเิทศสูว่ธิปีฏบิตัทิีด่ ีให้ท่านตอบค�าถามและแสดง

ความคิดเห็นตามประเด็นต่อไปนี้ บันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๑

 ๑. จากตัวอย่างการเขียนรายงานมีความครอบคลุมและชัดเจนเพียงใดในประเด็น ต่อไปนี้

  ๑.๑ การวิเคราะห์บริบท

  ๑.๒ กรอบแนวคิด ทิศทาง

  ๑.๓ รูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน

  ๑.๔ วิธีการนิเทศ ติดตาม

  ๑.๕ สรุปผลการด�าเนินงาน

  ๑.๖ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ๑.๗ การสร้างเครือข่าย การขยายผล

 ๒. ประเด็นที่ไม่ครอบคลุมและหรือไม่ชัดเจน ควรปรับปรุง แก้ไขอย่างไร พร้อมให้เหตุผล

ประกอบ
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แบบบันทึกที่ ๑

สร้างความเข้าใจในการเขียนรายงาน

 ๑. ความครอบคลุม ชัดเจนในการเขียนรายงาน

212 
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แบบบันทึกที่ ๑ 
สร้างความเขา้ใจในการเขียนรายงาน 

 

๑.  ความครอบคลุม ชัดเจนในการเขียนรายงาน 
 

 
ที่ 

 
ประเด็นการประเมิน ข้อมูลที่เขียน

ในรายงาน 

ประเด็นที่แสดง
ว่า ครอบคลุม/

ชัดเจน 

ประเด็นที่แสดง
ว่า ครอบคลุม/ 

ไม่ชัดเจน 
๑ การวิเคราะห์บริบท 

 
   

๒ กรอบแนวความคิด ทิศทาง 
 

   

๓ รูปแบบ เทคนคิ วิธีพัฒนางาน 
 

   

๔ วิธีการนิเทศ ติดตาม 
 

   

๕ สรุปผลการดําเนินงาน 
 

   

๖ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

   

๗ การสร้างเครือข่าย การขยายผล 
 

   

 
 

๒. ประเด็นที่ไม่ครอบคลุมและหรือไม่ชัดเจน ควรปรับปรุง แก้ไขอย่างไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
 

รายการทีค่วรปรับปรุง/แก้ไข แนวทางการเขียนที/่ควรปรบัปรุง/แก้ไข 
  
  
  
  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 ๒. ประเด็นที่ไม่ครอบคลุมและหรือไม่ชัดเจน ควรปรับปรุง แก้ไขอย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ
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แบบบันทึกที่ ๑ 
สร้างความเขา้ใจในการเขียนรายงาน 

 

๑.  ความครอบคลุม ชัดเจนในการเขียนรายงาน 
 

 
ที่ 

 
ประเด็นการประเมิน ข้อมูลที่เขียน

ในรายงาน 

ประเด็นที่แสดง
ว่า ครอบคลุม/

ชัดเจน 

ประเด็นที่แสดง
ว่า ครอบคลุม/ 

ไม่ชัดเจน 
๑ การวิเคราะห์บริบท 

 
   

๒ กรอบแนวความคิด ทิศทาง 
 

   

๓ รูปแบบ เทคนคิ วิธีพัฒนางาน 
 

   

๔ วิธีการนิเทศ ติดตาม 
 

   

๕ สรุปผลการดําเนินงาน 
 

   

๖ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

   

๗ การสร้างเครือข่าย การขยายผล 
 

   

 
 

๒. ประเด็นที่ไม่ครอบคลุมและหรือไม่ชัดเจน ควรปรับปรุง แก้ไขอย่างไร พร้อมให้เหตุผล
ประกอบ 
 

รายการทีค่วรปรับปรุง/แก้ไข แนวทางการเขียนที/่ควรปรบัปรุง/แก้ไข 
  
  
  
  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

....................................................................................................................................................................................
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 ๓.  ใส่ใจฝึกปฏิบัติ (Exercise)

  ให้ท่านน�าความรู้ที่ได้จากการศึกษากรณีศึกษา และการปฏิบัติกิจกรรมในใบงานที่ ๑ พร้อมศึกษา

เอกสารเสริมความรู้  มาใช้ในการเขียนรายงานแบบย่อ โดยด�าเนินการตามใบงานที่ ๒

ใบงานที่ ๒

ฝึกปฏิบัติเขียนรายงานการพัฒนานิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

                ให้ท่านเขียนรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ให้ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาการ

นิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี บันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๒

แบบบันทึกที่ ๒

ฝึกปฏิบัติเขียนรายงานการพัฒนานิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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 ๔. จัดเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Exhibit)

  ให้น�าผลงานของท่านในแบบบันทึกที่ ๒ เสนอสมาชิกในกลุ่มหรือศึกษานิเทศก์คนอื่น ๆ เพื่อน�าเสนอ 

ผลงาน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรายงานของตนให้มีความเหมาะสม 

ครอบคลุมและชัดเจนตามประเด็นในใบงานที่ ๓ 

ใบงานที่ ๓

น�าเสนอรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

 น�าผลงานการเขียนรายงานของท่าน จากแบบบันทึกที่ ๒ เสนอสมาชิกในกลุ่มนิเทศ ฯ หรือ

ศกึษานเิทศก์คนอืน่ หรอืผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้แสดงความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ และแนวทาง

ปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้ บันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๓ 

 ๑. การวิเคราะห์บริบท

 ๒.  กรอบแนวความคิด ทิศทาง

 ๓.  รูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน

 ๔.  วิธีการนิเทศ ติดตาม

 ๕.  สรุปผลการด�าเนินงาน

 ๖.  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 ๗.  การสร้างเครือข่าย การขยายผล 

แบบบันทึกที่ ๓

น�าเสนอรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

ค�าชี้แจง ให้ท่านบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ลงใน 

 แบบบันทึก
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๓. จัดเสนอผลงานแลกเปล่ียนเรียนรู ้(Exhibit) 
ให้นําผลงานของท่านในแบบบันทึกที่ ๒ เสนอสมาชิกในกลุ่มหรือศึกษานิเทศก์คนอื่น ๆ เพ่ือนํา 

เสนอผลงาน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรายงานของตนให้มี 
ความเหมาะสม ครอบคลุมและชัดเจนตามประเด็นในใบงานท่ี ๓  

 

 
ใบงานที่ ๓ 

นําเสนอรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏบิัติท่ีด ี

               นําผลงานการเขียนรายงานของท่าน จากแบบบันทึกที่ ๒ เสนอสมาชิกในกลุม่นิเทศ ฯ หรือ
ศึกษานิเทศก์คนอื่น หรือผู้เช่ียวชาญ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางปรับปรุงตามประเด็นต่อไปนี้ บันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๓  
       ๑. การวิเคราะห์บริบท 
    ๒. กรอบแนวความคิดทิศทาง 
    ๓. รูปแบบ เทคนิคการพัฒนางาน 
    ๔. วิธีการนิเทศติดตาม 
    ๕. สรุปผลการดําเนินงาน 
    ๖. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
    ๗. การสร้างเครือข่าย การขยายผล 

 
แบบบันทึกที่ ๓ 

นําเสนอรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธปีฏิบัติที่ด ี

คําชี้แจง ให้ทา่นบันทึกความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ลงในแบบบันทึก 

ประเด็น ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง 
๑. การวิเคราะห์บริบท   
๒. กรอบแนวความคิด ทิศทาง   
๓. รูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน   
๔. วิธีการนิเทศ ติดตาม   
๕. สรุปผลการดําเนินงาน   
๖. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน      
    เรียนรู ้

  

๗. การสร้างเครือข่าย การขยายผล   
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 ๕.  ปรับปรุงสู่ความส�าเร็จ (Examine and Execute)

  ให้ท่านน�าความคดิเหน็/ข้อเสนอแนะ และแนวทางปรบัปรงุทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรูม้าประเมนิ

และปรับปรุงการเขียนรายงาน  ตามประเด็นใบงานที่ ๔

ใบงานที่ ๔

ประเมินและปรับปรุงรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

 น�าผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมินการเขียนรายงานของท่านตามประเด็นต่อไปนี้ 

แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่ ๔

    ๑.  การวิเคราะห์บริบท

 ๒.  กรอบแนวความคิด ทิศทาง

 ๓.  รูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน

 ๔. วิธีการนิเทศ ติดตาม

 ๕.  สรุปผลการด�าเนินงาน

 ๖.  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

    ๗.  การสร้างเครือข่าย การขยายผล      



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

217บทที่ ๓

แบบบันทึกที่ ๔

ประเมินและปรับปรุงรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

ค�าชี้แจง ให้ท่านน�าข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประเมินความเหมาะสมของแผน และบันทึกการนิเทศ 

 ตามรายการต่อไปนี้
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แบบบันทึกที่ ๔ 
ประเมินและปรับปรุงรายงานการพฒันาการนเิทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 

 

คําชี้แจง ให้ทา่นนําข้อมูลที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาประเมินความเหมาะสมของแผน และบันทึก
การนิเทศตามรายการต่อไปน้ี 

 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ ความคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง 
๑. การวิเคราะห์บริบท 

  

  

๒. กรอบแนวความคิด ทิศทาง   

๓. รูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน   

๔. วิธีการนิเทศ ติดตาม 
 

  

๕. สรุปผลการดําเนินงาน   

๖. การจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ 

  

๗. การสร้างเครือข่าย ขยายผล    
ต่อยอด 
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ปรับปรุงรายงาน
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การประเมินตนเอง

 จากการทีท่่านได้เขยีนรายงานการพฒันาการนเิทศสูว่ธิปีฏบิตัทิีด่ตีามงานทีร่บัผดิชอบเรยีบร้อยแล้ว ให้ท่าน

ประเมินรายงานของท่านในประเด็นต่อไปนี้

 ๑. ความร้อยรัดสอดคล้องกันในแต่ละองค์ประกอบ

 ๒. ความชัดเจนของแต่ละองค์ประกอบ

 ๓. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ

 ๔. ความถูกต้องของข้อมูลตามสภาพจริง

 ๕. ความครอบคลุมประเด็นส�าคัญในแต่ละองค์ประกอบ

แบบบันทึกการประเมินและการปรับปรุงการเขียนรายงาน

219 
 

คมอพนาารนิเสวิปิบิด  บ ๓ 

การประเมินตนเอง 

                       จาารานดเนรางานารพนาารนิเสวิปิบิดามงานรบิดอบ 
   เรบรอลวใานประเมินรางานองานในประเด็นอปน 

๑. ความรอรดสอดคลองนในละองคประอบ 
๒. ความดเจนองละองคประอบ 
๓. ความองามลวิาาร 
๔. ความององอมลามสภาพจริง 
๕. ความครอบคลุมประเด็นสาคในละองคประอบ 

 

                        แบบบันทึกการประเมินและการปรับปรุงการเขียนรายงาน 
 

ประเด็นการประเมิน/ 
รอยรัด 

ผลการ
ประเมินตนเอง 

ิงทีตองปรับปรุง ผลการปรับปรุง 

๑. ความรอรดสอดคลองนใน
ละองคประอบ 
 

 พอใจ 
 มพอใจ 

  

๒. ความดเจนองละ
องคประอบ 
 

 พอใจ 
 มพอใจ 

  

๓. ความองามลวิาาร 
 
 

 พอใจ 
 มพอใจ 

  

๔. ความององอมลาม 
สภาพจริง 
 

 พอใจ 
 มพอใจ 

  

๕. ความครอบคลุมประเด็น
สาคในละองคประอบ 
 

 พอใจ 
 มพอใจ 
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เอกสำรเสริมควำมรู้ : กำรเขียนรำยงำนกำรพัฒนำกำรนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

 การเขียนรายงานต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์และทักษะของผู้เขียนซึ่งมีเนื้อหา หลักเกณฑ์ ระเบียบ

วิธีที่เป็นระบบแน่นอน มีเหตุมีผลและต้องหมั่นฝึกฝนเขียนอยู่เป็นประจ�า

 รายงาน หมายถึง เรื่องราวที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ ในที่นี้จะเน้นเฉพาะการเขียนรายงานเชิงวิชาการ ที่ได้จาก

การศึกษา ค้นคว้าวิจัย ซึ่งมีระเบียบวิธีการที่เป็นระบบ เนื้อหาของรายงานมุ่งเสนอ กระบวนการด�าเนินงาน และ 

ผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าที่เป็นจริง ไม่มีการแก้ไขข้อมูล หรือต่อเติมเสริมแต่งความรู้สึกนึกคิดของผู้รายงาน

 การเขียนรายงานการพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี มีลักษณะการเขียน ๒ แบบ คือ การเขียนรายงาน 

ฉบับย่อ และการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้สามารถน�าไปประยุกต์ในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

กำรเขียนรำยงำนฉบับย่อ

 รายงานฉบบัย่อ เป็นการน�าเสนอหวัข้อหรอืองค์ประกอบทีส่�าคญั เพือ่ให้ผูศ้กึษาเข้าใจเรือ่งทีร่ายงานว่าท�าไม

จึงท�า ท�าเพื่ออะไร ด�าเนินการอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ซึ่งมีองค์ประกอบส�าคัญ ดังนี้

 ๑. ความส�าคัญและความเป็นมา

 ๒. วัตถุประสงค์

 ๓. แนวคิดหลักการ

 ๔. วธิดี�าเนนิการหรอืกระบวนการ (ประชากร/กลุม่เป้าหมาย กลุม่ตวัอย่าง นวตักรรม วธิกีารใช้นวตักรรม 

วิธีการเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล)

 ๕. ผลการด�าเนินงานหรือพัฒนา

 ๖. สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ

  (รายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ก�าหนดไว้ในการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์)

กำรเขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์

 รายงานฉบับสมบูรณ์ เป็นการน�าเสนอหัวข้อหรือองค์ประกอบที่แสดงถึงกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

ข้อเท็จจริงอย่างมีระบบระเบียบและมีจุดหมายที่แน่นอน แบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ ๑ ส่วนน�า ประกอบด้วย ปกนอก ปกใน/ใบรองปก ค�าน�า กิตติกรรมประกาศ บทคัดย่อ สารบัญ

เรื่อง สารบัญตาราง

 ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย ส่วนย่อย ๆ ๕ ส่วน ดังนี้

             ๒.๑ บทน�า (บทที่ ๑) ได้แก่

   m ความส�าคัญและความเป็นมา

   m  วัตถุประสงค์

   m  สมมติฐาน

   m  ขอบเขตของการด�าเนินงาน

   m  นิยามศัพท์

   m  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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  ๒.๒   การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (บทที่ ๒ ) ได้แก่

   m  แนวคิด ทฤษฎี หลักการ

   m  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

   m  กรอบแนวคิดการพัฒนางาน

  ๒.๓  วิธีด�าเนินการ (บทที่ ๓) ได้แก่

   m  ประชากร/กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง

   m  เครื่องมือ

    • เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน/พัฒนางาน

              •  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

    •  กระบวนการด�าเนินงาน

    •  การเก็บรวบรวมข้อมูล

    •  การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติ

  ๒.๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (บทที่ ๔)

  ๒.๕  สรุปผลการด�าเนินงาน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ (บทที่ ๕)

 ส่วนที่ ๓ ส่วนอ้างอิง ประกอบด้วย บรรณานุกรม ภาคผนวก (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการ

ด�าเนินงาน การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือ การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขยายผล ตัวอย่างผลงาน) ส่วนท้ายเป็น

ผู้ด�าเนินงานหรือคณะกรรมการด�าเนินงาน

 รายละเอียดองค์ประกอบของการเขียนรายงาน

 ส่วนที่ ๑ ส่วนน�า ประกอบด้วย

  ๑.๑	 ปกนอก	ควรประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ท�ารายงาน ชื่อหน่วยงาน เดือนปีที่ท�าส�าเร็จ

  ๑.๒	 ใบรองปกและปกใน	ใบรองปก ประกอบด้วย กระดาษเปล่า ๆ ๑ แผ่น และปกใน

มีข้อความเหมือนปกนอก

  ๑.๓	 บทคัดย่อ เป็นข้อความโดยสรุปของรายงานที่สั้น กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ

ครอบคลมุเนือ้หาส�าคญัของการศกึษาค้นคว้า เขยีนในลกัษณะตดิต่อกนั ไม่มหีวัข้อ เรยีงตามล�าดบัตัง้แต่วตัถปุระสงค์

และขอบเขตของการรายงาน วิธีการ ได้แก่ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการรวบรวม

ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล และผลการศึกษา

  ๑.๔	 กติตกิรรมประกาศ	หรอืบางแห่งใช้ค�าน�าเป็นส่วนทีเ่ขยีนชีแ้จงเกีย่วกบัมลูเหตทุีท่�า จดุมุง่หมาย

และขอบเขต ข้อค้นพบทีส่�าคญั ประโยชน์ทีจ่ะน�าไปใช้ ข้อจ�ากดัในการท�า ค�าขอบคณุผูช่้วยเหลอื สนบัสนนุ ชือ่ผูว้จิยั 

และวัน เดือน ปี

  ๑.๕	 สารบัญ	ประกอบด้วย สารบัญเรื่อง สารบัญตาราง สารบัญภาพ ซึ่งเป็นส่วนแสดงหัวข้อ/เรื่อง 

ตาราง ภาพของรายงาน เรียงตามล�าดับ โดยระบุชื่อเรื่อง /ตาราง/ภาพและเลขหน้าไว้อย่างชัดเจน ท�าให้เข้าใจง่าย

และสะดวกยิ่งขึ้น

 ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนที่แสดงสาระส�าคัญของรายงาน ประกอบด้วย

  ๒.๑	 บทน�า ประกอบด้วยหัวข้อย่อย ๆ ดังนี้
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         ๒.๑.๑	 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา เป็นเบื้องหลังแนวคิดในการศึกษา เพื่อตอบ

ค�าถามว่า ท�าไมจงึท�า ซึง่ต้องมหีลกัฐานและข้อมลูยนืยนั ได้แก่ สภาพปัญหาและอปุสรรคในอดตีและแนวโน้มในอนาคต 

แนวความคิดและทฤษฎี ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้รายงานต้องสรุปประเด็นปัญหานั้นว่ายังขาดค�าตอบสามารถหา 

ค�าตอบได้และค�าตอบที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างไร

   ๒.๑.๒	 วัตถุประสงค์	 เป็นการกล่าวถึงปัญหาที่ต้องการทราบว่าต้องการค�าตอบอะไรบ้าง 

เรียงตามล�าดับความส�าคัญ การเขียนควรใช้ประโยค สมบูรณ์ง่าย ๆ ชัดเจน ระบุพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ วัดได้ 

ระบุตัวแปร ข้อมูลและประชากรที่ศึกษา ซึ่งเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น

                  เขียนเป็นค�าถาม

   - การศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบว่า ครูมีพฤติกรรมการสอนอย่างไร

                   เขียนเป็นบอกเล่า

   - การศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบพฤติกรรมการสอนของครู

   ๒.๑.๓	 สมมตฐิานเป็นการเดาหรอืคาดคะเนผลการศกึษาว่าจะได้ข้อค้นพบอย่างไร ต้องมทีฤษฎี 

ข้อเทจ็จรงิ และผลการวจิยัสนบัสนนุไม่ตัง้ขึน้ลอย ๆ  ควรเขยีนแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม

และทิศทางความสัมพันธ์ให้ชัดเจน

   ๒.๑.๔	 ขอบเขตของการด�าเนินงาน	เป็นการก�าหนดขอบเขตประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา

ท�าให้ประเด็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อขีดวงจ�ากัดว่ามีขอบเขตกว้าง ลึกซึ้งมากน้อยเพียงใด ครอบคลุมอะไรบ้าง 

โดยระบุประชากรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล

   ๒.๑.๕	 นิยามศัพท์ เป็นการกล่าวถึงความหมายของค�าหรือข้อความที่ผู้รายงานต้องการท�า 

ความเข้าใจกับผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน

                    ๒.๑.๖	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลที่ได้จากการศึกษาว่าได้ข้อค้นพบอะไร จะน�าไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างไรทั้งด้านการเสริมสร้างความรู้ใหม่และน�าไปใช้แก้ไขและป้องกันปัญหาในสังคม

  	๒.๒		การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

                  ผู้ศึกษาจ�าเป็นต้องศึกษา ส�ารวจ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตให้ละเอียด 

ครบถ้วน แล้วน�าทฤษฎีและข้อค้นพบมาวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เห็นความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับปัญหาที่ท�าการ

ศกึษาโดยเขยีนเรยีบเรยีงเกีย่วกบัความหมายของค�าหลกัของประเดน็ปัญหา สภาพปัญหาอปุสรรคทีเ่ป็นมลูเหตใุห้ท�า 

การศึกษา เหตุผลของการเลือกพื้นที่ประชากร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เทคนิควิธีที่ใช้ศึกษาและผลการวิจัย 

ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพื้นที่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการท�าวิจัยและผลการวิจัย

             ๒.๓	วิธีด�าเนินการ	 เป็นการอธิบายแบบการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าการหาค�าตอบของประเด็นปัญหา 

มีแผนการ เทคนิควิธี และระเบียบวิธีอย่างไร มีเหตุ มีผล และท�าให้ได้ค�าตอบอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

มีเนื้อหาส�าคัญ ดังนี้

                  ๒.๓.๑	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	ประชากรเป็นคุณสมบัติของประชากรว่ามีลักษณะอย่างไร 

มากน้อยเพียงใด มีเหตุผลในการก�าหนดอย่างไร การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง

                    กลุ่มตัวอย่าง ใช้จ�านวนเท่าใด มีหลักการและเหตุผลอะไรว่าใช้แทนประชากรได้ เทคนิควิธีการ

ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างพร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบ

                  ๒.๓.๒	 เครื่องมือรวบรวมข้อมูล	เครื่องมือ มี ๒ ลักษณะ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงาน/

พัฒนางาน ได้แก่ นวัตกรรม/วิธีการ/กิจกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมิน 
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แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ฯลฯ  ต้องระบุว่าเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดว่ามีอะไร วิธีสร้าง 
การหาคณุภาพของเครือ่งมอืเกีย่วกบัความตรง ความเทีย่ง ความเป็นปรนยั และความสามารถในการน�าไปใช้กบักลุม่
ตวัอย่าง ถ้าน�าเครือ่งมอืของคนอืน่ใช้ต้องบอกว่าเป็นเครือ่งมอืมาตรฐานหรอืไม่ ถ้าไม่ใช่ ต้องระบวุ่าได้น�ามาดดัแปลง
แก้ไขอย่างไรหรือไม่ ก่อนน�าไปใช้ ได้น�าไปทดลองใช้และวิเคราะห์หาคุณภาพ 
               ๒.๓.๓	 กระบวนการด�าเนินงาน
                  การพัฒนางานนิเทศการศึกษาให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อเนื่องเน้นกระบวนการ
พัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
   ขั้นที่	๑	วิเคราะห์บริบทของงานหรือองค์กร (Criticizing Context) เป็นการจ�าแนกแยกแยะ 
สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่โดยรอบทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่องานหรือองค์กรการนิเทศ 
การศึกษา ช่วยให้เห็นภาพงาน/องค์กรรอบด้าน ทั้งสภาพการณ์ภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และสภาพการณ์ภายนอก 
(โอกาส อปุสรรค) โดยใช้เทคนคิการวเิคราะห์อย่างหลากหลาย ซึง่จะน�าไปสูก่ารก�าหนดกรอบแนวคดิการพฒันางาน
นิเทศการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
   ขั้นที่	๒	ก�าหนดกรอบแนวคิด	ทิศทาง	(Creating Conceptual Framework) กรอบแนวคิด
สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ความต้องการตามสภาพจริงที่ใช้หลักการทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมี 
ความชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้
   ขั้นที่	๓	สร้างรูปแบบ	เทคนิค	วิธีพัฒนางาน	(Constructing Innovation) เป็นการพัฒนา
นวตักรรมการนเิทศอย่างเป็นระบบ ด้วยการประเมนิความต้องการ ก�าหนดเป้าหมายคณุภาพงาน ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากวรรณกรรมน�ามาก�าหนดรูปแบบ เทคนิค วิธีพัฒนางาน (นวัตกรรม) ที่ตรงกับ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนา
   ขั้นที่	๔	ปฏิบัติการนิเทศ	ติดตาม (Continuing Counseling Coaching and Mentoring) 
การนิเทศติดตามต้องมีข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการส�าหรับใช้การนิเทศ 
มข้ีอมลูคณุภาพของสถานศกึษา รายโรงเรยีนและผูร้บัการนเิทศรายบคุคล สามารถเลอืกใช้กระบวนการและกจิกรรม 
การนิเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมายและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้รับการนิเทศ วางแผนการนิเทศและปฏิบัติ 
การนิเทศด้วยเทคนิค วิธีการที่เป็นการท�างานเชิงพัฒนาและมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรม ประเมินผลการนิเทศเป็นระยะ และน�าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการนิเทศให้ประสบความส�าเร็จ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
   ขั้นที่	๕	ถามหาผลส�าเร็จของงาน (Concluding Achievement) เป็นการค้นหาค�าตอบ 
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและสมมติฐานของงาน กระบวนการค้นหาค�าตอบนอกจากจะใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 
และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมเชื่อถือได้แล้ว จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุม สอดคล้อง
ของข้อมูลตามวัตถุประสงค์และเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ข้อมูล สรุปผลที่วิเคราะห์ได้ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายสะท้อนผลของงาน จากการด�าเนินงานได้
ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง
   ขั้นที่	๖	เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	(Conducting Learning Exchange) เป็นการน�าความรู้
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ประสบความส�าเร็จมาแลกเปลี่ยนกันก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 
ลึกซึ้ง ช่วยให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี ได้แนวความรู้ใหม่ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการ
พัฒนาแบบก้าวกระโดด สามารถลดระยะเวลาในการค้นหา ค้นคว้า ทดลองเพื่อการปรับปรุง ประสิทธิภาพงานของ

ตนเอง
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   ขั้นที่	๗	มุ่งสู่เครือข่าย	ขยายผลต่อยอด (Connecting Enhance Network) เป็นการพัฒนา

ผลงานด้านนิเทศที่เกิดจากการคิดวิเคราะห์ ยอมรับ และตัดสินใจร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณภาพของงานนิเทศ

การศึกษา ผ่านกระบวนการกลุ่มที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน ใส่ใจต่อการปลูกฝังความรู้สึกผูกพัน การมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การส่งเสริมเกื้อหนุนพึ่งพากันภายใต้การรับรู้ มุมมองและวิสัยทัศน์ร่วมกัน รูปแบบของการ

ปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย และการปฏิบัติงานระหว่างเครือข่าย จึงมีความมั่นคงในเจตนารมณ์ร่วมกัน ต่อการพัฒนา

งานนิเทศการศึกษาสู่ความมีคุณภาพที่จะด�าเนินงานได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

   ๒.๓.๔	 การเกบ็รวบรวมข้อมลู	เป็นการระบเุทคนคิและวธิกีารรวบรวมข้อมลู เลอืกใช้วธิกีารใด

ท�าไมจึงเลือก ความเหมาะสมสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่ต้องการศึกษา รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการ วิธีการ

ควบคุมตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ให้ผู้อ่านเห็นภาพการรวบรวมข้อมูลจริง

     ๒.๓.๕	การวเิคราะห์ข้อมลู	เป็นการระบวุธิกีารและสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู อาจแยกตาม

ลักษณะของข้อมูล หรือวัตถุประสงค์ หรือสมมติฐานต้องอธิบายทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสถิติ สูตร วิธีการที่ใช้ค�านวณ

และขั้นตอนการค�านวณ

            ๒.๔	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นหัวใจของการเขียนรายงานว่าได้ผลการศึกษาอย่างไร น�าเสนอ 

แยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนข้อมูลด้วยการน�าเสนอข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วจัดระเบียบให้เข้าใจง่าย มีความหมาย และ

ส่วนการแปลความหมายหรอืตคีวามหมายของข้อมลูทีเ่สนอ ให้ทราบว่าได้ข้อค้นพบหรอืข้อสรปุอย่างไร เป็นการขยาย

หรือเเปลความหมายค่าสถิติข้อมูลในรูปของภาษา ควรเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ๆ ไม่เสนอข้อคิดเห็นส่วนตัวเพิ่มเติม

  การจดัหวัข้อและเรยีงหวัข้อ ผลการวเิคราะห์ข้อมลู ควรเริม่ด้วยลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ลกัษณะ

ที่เป็นตัวแปรอิสระ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเรียงตามล�าดับของวัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน

  การเรียบเรียงผลการวิจัย ท�าได้ ๒ ลักษณะ คือ การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนรวมก่อน 

แล้วจึงเสนอส่วนย่อย และการเสนอส่วนย่อย ๆ ตามวัตถุประสงค์ แล้วตามด้วยผลรวมของปัญหา

  รปูแบบการเสนอและเขยีนผลการศกึษา เขยีนได้หลายรปูแบบ เช่น เป็นแบบบทความ แบบกึง่บทความ 

แบบตารางประกอบบทความ แบบกราฟหรือแผนภูมิประกอบบทความ

  ๒.๕	 สรุปผลการด�าเนินงาน	อภิปรายและข้อเสนอแนะ

                   การเขยีนสรปุผลการด�าเนนิงาน ต้องเขยีนสรปุให้ครอบคลมุ ครบถ้วน ประเดน็ปัญหาทีต้่องการ

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมา ความส�าคัญ ปัญหาหรือวัตถุประสงค์ ขอบเขตของปัญหา สมมติฐาน วิธีด�าเนินการ ผล

การด�าเนินงาน รวมทั้งเสนอข้อสรุปของผลการด�าเนินงานอย่างชัดเจน

         อภิปรายผลการศึกษา  เป็นการประเมินและขยายความของผลที่ได้จากการศึกษา เพื่อยืนยัน

ว่าผลที่ได้น่าเชื่อถือ ถูกต้อง สอดคล้องตามสมมติฐาน ตรงตามแนวคิดทฤษฎีอะไร ตรงตามผล ตรงตามข้อเท็จจริง

ที่พบการวิจัย ของใคร อย่างไร สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรบ้าง หรือขัดแย้งกับส่วนใด อย่างไร 

ต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลเพิ่มเติม ชี้แจงความเป็นไปได้ของผลการศึกษาที่ขัดแย้ง 

         ข้อเสนอแนะ การศึกษาหรือท�าวิจัยทุกเรื่องต้องมีข้อเสนอแนะ ๓ ประเด็น ได้แก่ การน�าผล 

การศึกษา/วิจัยไปใช้ ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร การใช้ระเบียบวิธีการวิจัย 

ว่าควรท�าตามอย่างทีเ่ราท�าหรอืไม่ หรอืควรใช้วธิกีารอย่างไร รวมทัง้ข้อระมดัระวงัว่าเราท�าแล้วพบปัญหาอะไร แก้ไข

อย่างไรจึงได้ผลดี การท�าการศึกษาหรือวิจัยต่อไป เป็นการเสนอแนะว่าควรท�าวิจัยในประเด็นปัญหาอะไรอีกบ้าง 

ตวัแปรใดไม่จ�าเป็นต้องศกึษา ควรเปลีย่นระเบยีบวธิกีารวจิยัอย่างไรหรอืไม่ จงึจะท�าให้ได้ข้อสรปุทีส่มบรูณ์ การเขยีน 

ข้อเสนอแนะควรยึดหลักว่าต้องเป็นเนื้อหาที่ได้จากผลการศึกษา/วิจัย เรื่องนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่ส�าคัญ ปฏิบัติได้
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 ส่วนที่ ๓ ส่วนอ้างอิง
  ๓.๑	 บรรณานุกรม เป็นส่วนประกอบอยู่ท้ายของรายงาน ขาดมิได้เพราะเป็นหลักฐาน ยืนยัน 
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงาน และเป็นส่วนที่ให้ศึกษาเพิ่มเติมรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม แบ่งเป็น ๒ แบบ 
ดังนี้
  รูปแบบที่ ๑  ชื่อผู้เขียน ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ โรงพิมพ์
                 รูปแบบที่ ๒  ปีที่พิมพ์ไว้ท้ายสุด
 (ตัวอย่าง)
 รูปแบบที่ ๑ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. ๒๕๓๑. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วน จ�ากัด
           สามเจริญ

 รูปแบบที่ ๒
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ กรุงเทพฯ ห้างหุ้นส่วน จ�ากัด
 สามเจริญ ๒๕๓๑.

ตัวอย่าง  การเขียนบรรณานุกรม
วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน  “ ชื่อวิทยานิพนธ์”  ชื่อปริญญา คณะและมหาวิทยาลัย ปีที่ส�าเร็จ
 (ตัวอย่าง)
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  “การหาสูตรเศรษฐมิติทางการศึกษาและกระสวนความเจริญที่สมดุลส�าหรับ 
 ประเทศไทย” วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๓.
วารสารและนิตยสาร
วานิช  จรุงกิจอนันต์  “จราจรกรุงเทพฯ” มติชนสุดสัปดาห์ ๙ (๒๒ มกราคม ๒๕๓๒) : ๑๕
หนังสือพิมพ์
สุจริต นิมิตกุล “จังหวัดกับการส่งเสริมป่าไม้ชุมชน” มติชนรายวัน ๑๑ มกราคม ๒๕๓๒ หน้า ๙
รายงานการประชุมทางวิชาการ
อดิศักดิ์  บ้วนกิยาพันธ์ “การใช้วิทยานิพนธ์ และเทคโนโลยีในการเกษตรกรรม” รายงานการประชุมสัมมนา 
 เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต จัดโดยสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยร่วมกับ 
 ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่  ๑๙-๒๑ กันยายน  
 ๒๕๓๐ หน้า ๑๘-๒๒.
           ๓.๒	 ภาคผนวก เป็นส่วนประกอบที่สนับสนุนการศึกษา/วิจัย หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์ ใกล้เคียง
กับเนื้อหาของรายงาน นิยมแบ่งเป็นประเภท ๆ ดังนี้
                   ๑)  เครื่องมือที่ใช้ในรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบส�ารวจ เป็นต้น
                   ๒)  การค�านวณหาคุณภาพของเครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การหาความตรง ความเที่ยง 
ความยากง่าย อ�านาจจ�าแนก 
                   ๓)  ตาราง กราฟ แผนภูมิ แผนที่ ที่มีความละเอียดมาก
                   ๔)  ข้อความ ทฤษฎี หรือหลักการที่เป็นเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา/วิจัย เช่น 
วิธีการ วิเคราะห์ข้อมูล วิธีการค�านวณค่าสถิติ ตัวอย่างการค�านวณ เป็นต้น
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                   ๕)  ส�าเนาเอกสารที่หายากและจ�าเป็นที่เกี่ยวกับการศึกษา/วิจัย เช่น การเผยแพร่ ขยายผล 

ตัวอย่างผลงาน

            ๓.๓.		ผูเ้ขยีนรายงาน	หรอื คณะกรรมการด�าเนนิงาน เป็นการใช้ชือ่ผูเ้ขยีน หรอืคณะทีร่่วมด�าเนนิงาน

ศึกษา/วิจัย

หมายเหตุ  การเรียงล�าดับหัวข้อในการเขียนรายงานยังมีความสับสนอยู่ อาจท�าได้ ๒ แบบ คือ แบบตัวเลขกับ 

  ตัวอักษรสลับกัน และแบบใช้ตัวเลขทศนิยม

 แบบใช้ตัวเลขสลับตัวอักษร

หัวข้อใหญ่  เริ่มด้วยตัวอักษร

              หัวข้อย่อยอันดับ ๑  ตัวเลข

              หัวข้อย่อยอันดับ ๒  ตัวอักษรในวงเล็บปิด

              หัวข้อย่อยอันดับ ๓  ตัวเลขในวงเล็บปิด

              หัวข้อย่อยอันดับ ๔  ตัวอักษรในวงเล็บ

(ตัวอย่าง)  

 ก. …………………………………………..

   ๑. …………………………………………

    ก) ……………………………………….

      ๑) …………………………………….

                       (ก) …………………………………….

        (๑) ……………………………………….

                              (๒) ……………………………………….

 ข.………………………………………………..

 แบบใช้ตัวเลขทศนิยม แบบนี้หัวข้อใหญ่ จะใช้ตัวเลข หัวข้อย่อยจะใช้ตัวเลขทศนิยม โดยจัดให้สัมพันธ์กัน

ตามล�าดับ 

(ตัวอย่าง)

 ๑. …………………………………………………………………

     ๑.๑ ……………………………………………….

         ๑.๑.๑ ………………………………………..

              ๑.๑.๑.๑ ………………………………….

              ๑.๑.๑.๒…………………………………..

         ๑.๑.๒ ………………………………………….

      ๑.๒ ……………………………………………….

 ๒. …………………………………………………………………

      ๒.๑ ………………………………………………..

      ๒.๒ ………………………………………………..
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 การด�าเนนิการพฒันาศกึษานเิทศก์และพฒันาการนเิทศตามกจิกรรมพฒันาศกึษานเิทศก์แนวใหม่ ได้ด�าเนนิ

การพฒันาศกึษานเิทศก์ให้มคีวามรู ้ความสามารถ และมทีกัษะในการปฏบิตังิานนเิทศโดยใช้วจิยัเป็นฐาน ซึง่มกีจิกรรม

ย่อยหนึ่ง คือ การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จากกิจกรรมนี้ จึงได้จัดท�ากระบวนการพัฒนาการนิเทศ

สู่วิธีปฏิบัติที่ดี ๗ ขั้นตอน เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการนิเทศให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และได้จัดท�าหลักการและเกณฑ์ในการ 

คดัเลอืกวธิปีฏบิตัทิีด่ด้ีานการนเิทศการศกึษาขึน้เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืประเมนิวธิปีฏบิตัทิีด่ ีซึง่ประกอบด้วย หลกัเกณฑ์

และวิธีการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา เกณฑ์การพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา

ความหมาย

           วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา หมายถึง การปฏิบัติงานด้านการนิเทศของศึกษานิเทศก์  ที่เป็นระบบ 

มคีวามน่าเชือ่ถอื ทีส่่งผลต่อการพฒันาคณุภาพปฏบิตังิานของคร ูผูบ้รหิารโรงเรยีน ศกึษานเิทศก์และองค์กรทางการ

ศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิธีการปฏิบัติที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดจากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริง

จนเกิดผลส�าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

 เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด หมายถึง รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีการประสานงานการใช้ทรัพยากร 

บคุลากร วสัดอุปุกรณ์ งบประมาณ ร่วมกนั เพือ่ยกระดบัคณุภาพการศกึษา ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓๐ 

มีนาคม ๒๕๕๒ จ�านวน ๑๘+๑ เครือข่าย

หลักเกณฑ์การเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีเข้ารับการคัดเลือก

 ๑. ผูข้อเสนอวธิปีฏบิตัทิีด่ต้ีองเป็นศกึษานเิทศก์สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปฏบิตัิ

งานตามหน้าที่รับผิดชอบตามมาตรฐานต�าแหน่งศึกษานิเทศก์ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีผลการปฏิบัติงาน 

ที่เป็นเลิศ ยกเว้น ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีที่ขอรับการคัดเลือกไม่มีสิทธิขอเข้ารับการประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี

 ๒. วธิกีารปฏบิตังิานทีด่ต้ีองเป็นผลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานจรงิ มกีารปรบัปรงุ พฒันาอย่างต่อเนือ่ง จนถงึ

ปัจจุบัน และสามารถส่งได้ทั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะ

การยื่นแบบขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี

 ผู้ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีเข้ารับการคัดเลือกต้องด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

 ๑.  ยื่นแบบขอรับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี ต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยตนเอง หรือผู้บังคับบัญชาเสนอ ตามช่วงเวลาและรายละเอียดที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด

บทที่ ๔
การประเมินวิธีปฏิบัติที่ดี
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 ๒.  ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานจริงจนถึง

ปัจจุบันและการเผยแพร่

การด�าเนนิการคัดเลือกและการตัดสิน

 การด�าเนินการคัดเลือกมี ๓ ระดับ คือ ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่ม

จังหวัด และระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามล�าดับและการตัดสินของคณะกรรมการแต่ละ

ระดับถือเป็นที่สิ้นสุด

        ระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ๑. ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปิดรบัสมคัรตามช่วงเวลาทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ก�าหนด

 ๒. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด 

 ๓. ผู้ขอเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ และหลักฐาน

การเผยแพร่ ต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลงานของผู้ขอทั้งหมดส่ง 

คณะกรรมการเพือ่พจิารณาคณุภาพของเอกสารแล้วจดักลุม่ตามเกณฑ์การประเมนิ ทัง้นี ้คณะกรรมการอาจประเมนิ

จากการปฏิบัติงานจริงประกอบการพิจารณา

 ๔. ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ส่งผลงานทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก ระดบัดขีึน้ไป เข้ารบัการประเมนิในระดบั

เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด   

 ๕. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดี ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบโล่หรือ 

เกียรติบัตร ยกย่องชมเชย 

     ระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด

 ๑. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเครือข่ายการนิเทศ 

กลุ่มจังหวัด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก�าหนด 

 ๒. ผู้ผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่ทุกคน น�าเสนอผลงานด้วยตนเองและตอบข้อซักถาม พร้อมแสดง

เอกสาร หลักฐานต่อคณะกรรมการระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดกลุ่มตามเกณฑ์ 

 ๓. คณะกรรมการระดบัเครอืข่ายการนเิทศกลุม่จงัหวดั พจิารณาคดัเลอืกผลงานทีผ่่านเกณฑ์ การประเมนิ

ในระดับ ดีขึ้นไป ของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจขอดูการปฏิบัติงานจริงประกอบการพิจารณา 

ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยให้ศึกษานิเทศก์คนอื่นน�าเสนอแทนได้

 ๔. เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัดส่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในระดับดีขึ้นไป และผลการประเมินให้

ส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๕. ผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดีของเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด ส�านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย 

 ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๑. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินคัดเลือก วิธีปฏิบัติ 

ที่ดี
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 ๒. คณะกรรมการระดับส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์

การประเมินที่ส่งมาจากเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด

 ๓. ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกาศผลการคดัเลอืก ยกย่องชมเชย มอบเกยีรตบิตัร

และรางวัล

 ๔. ด�าเนินการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการระดับส�านักงาน 

คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 ๕. จดัระบบข้อมลูสารสนเทศวธิกีารปฏบิตัทิีด่ ีทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกในระดบัเครอืข่ายการนเิทศ กลุม่จงัหวดั 

และระดับส�านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

 คณะกรรมการประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  มีจ�านวน  

๕ คน ประกอบด้วย 

 ๑. ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                              ประธานกรรมการ

 ๒. รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                                รองประธานกรรมการ

 ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ (จ�านวน ๒ คน)                         กรรมการ    

 ๔. ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                        

                  กรรมการและเลขานกุาร                             

หมายเหตุ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๒ คน ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการนิเทศการศึกษา เช่น 

คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่เป็นข้าราชการบ�านาญ เป็นต้น

 คณะกรรมการประเมนิคดัเลอืกวธิปีฏบิตัทิีด่ด้ีานการนเิทศการศกึษา ระดบัเครอืข่ายการนเิทศกลุม่จงัหวดั 

ประกอบด้วย

 ๑. ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด    ประธานกรรมการ

 ๒. ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกส�านักงานเขตที่อยู่ใน      รองประธานกรรมการ                                      

      เครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด                      

 ๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ (๒ คน)                                                                          กรรมการ

 ๔. ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกส�านักงาน                     กรรมการ

  เขตพื้นที่การศึกษาในเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด                        

 ๕. ผู้แทน ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน            กรรมการ                                           

 ๖. ผู้อ�านวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้อ�านวยการ         กรรมการและเลขานกุาร

  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน                                       
 

หมายเหตุ

 ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน ๒ คน ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการนิเทศการศึกษา เช่น 

คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่เป็นข้าราชการบ�านาญ เป็นต้น

 ๒. ผู้แทนศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน ๑ คน
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แบบขอเข้ารับการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี

กิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประเภทผลงาน  o   ผลงานเดี่ยว   o ผลงานกลุ่ม 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ o   ประถมศึกษา                 o มัธยมศึกษา

ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร................................................................สพป./สพม..................................................................

ชื่อ-นามสกุลคณะผู้สมัคร

๑.  ........................................................................................สพป./สพม...................................................................

๒.  ........................................................................................สพป./สพม...................................................................

๓. .........................................................................................สพป./สพม...................................................................

๔.  ........................................................................................สพป./สพม...................................................................

๕. .........................................................................................สพป./สพม....................................................................

ชื่อผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี.................................................................................................................................................

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

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

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

หมายเลขโทรศัพท์..............................................................มือถือ...............................................................................

E-mail.........................................................................................................................................................................

 

            ลงชื่อ ................................................ ผู้น�าเสนอ

                    (...............................................)

            ต�าแหน่ง ............................................................
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เกณฑ์การพิจารณาวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา

 การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ให้มีการประเมินคัดเลือกดังต่อไปนี้

 ๑. ประเมนิวธิปีฏบิตัทิีด่ด้ีานการนเิทศการศกึษา (๙๙ คะแนน) ให้ประเมนิโดยใช้แบบประเมนิดงัต่อไปนี้ 

  ค�าชี้แจง ให้ผู ้ประเมินสังเกต ตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ขอรับ 

การประเมินตามรายการตามความเป็นจริง แล้วสรุปผลการประเมินลงในช่องสรุป ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติงาน 

ตามรายการทีก่�าหนด ให้คะแนน ๐ ในกรณทีีม่กีารปฏบิตังิานตามรายการทีก่�าหนดให้พจิารณาผลการประเมนิตามเกณฑ์ 

ที่ก�าหนดในแต่ละรายการประเมินเป็น ๓ ระดับ และน�าผลการประเมินคูณกับค่าน�้าหนักในแต่ละรายการ บันทึก

คะแนนในช่องสรุป ดังรายละเอียดค�าอธิบายแต่ละรายการ ดังนี้

 ด้านที่ ๑ กรอบแนวคิดในการพัฒนา (๑๘ คะแนน)

231 
 

เกณฑ์การพิจารณาวธิีปฏิบตัิที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา 
 

 การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ให้มีการประเมนิคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
๑. ประเมินวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา (๙๙ คะแนน) ให้ประเมินโดยใช้แบบประเมิน

ดังต่อไปนี้  
 คําชี้แจง  ให้ผู้ประเมินสังเกต ตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ขอรับ               
การประเมินตามรายการตามความเป็นจริง แล้วสรุปผลการประเมินลงในช่องสรุป ในกรณีที่ไม่มีการ
ปฏิบัติงานตามรายการที่กําหนด ให้คะแนน ๐ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามรายการที่กําหนดให้พิจารณา
ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละรายการประเมินเป็น ๓ ระดับ และนําผลการประเมินคูณกับ       
ค่านํ้าหนักในแต่ละรายการ บันทึกคะแนนในช่องสรุป ดังรายละเอียดคําอธิบายแต่ละรายการ ดังนี้ 
 

ด้านที่ ๑ กรอบแนวคิดในการพัฒนา (๑๘ คะแนน) 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๑ กรอบแนวคิดในการ

พัฒนา 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 

ระดับ ๓ มีกรอบแนวคิด หลกัการที่เช่ือมโยงให้เห็นขั้นตอน ที่จะ
นําไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนางานที่ชัดเจน   

 

ระดับ ๒ มีกรอบแนวคิดแต่ขาดหลักการในการพัฒนางานท่ีจะ
นําไปสู่วัตถุประสงค์ 

ระดับ ๑ มีกรอบแนวคิด แต่ไม่สอดคล้องและเช่ือมโยงที่จะนําไปสู่
วัตถุประสงค์ 

๒   การใช้ทรัพยากร     
ในการดําเนินงาน 
(ค่านํ้าหนัก ๒) 

ระดับ ๓ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  คุ้มค่า สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 

ระดับ ๒ ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ได้เหมาะสมและประหยัด 
ระดับ ๑ ใช้ทรัพยากรไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และสิ้นเปลอืง 

 

ด้านที่ ๒ กระบวนการสรา้งและการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ด ี( ๓๙ คะแนน) 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๑ การออกแบบกิจกรรม

การนิเทศ 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 
 
 

ระดับ ๓   มีการออกแบบกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยเน้นการมี     
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ต้องการ นําไปสู่ผลตามวัตถปุระสงค์ได้จริง  สื่อ/ 
เครื่องมือการนิเทศมีคุณภาพ มีเทคนิค วิธีการนิเทศ
สามารถเก็บขอ้มูลได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

ระดับ ๒   การมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมเป็นเพียง
บางส่วน เทคนิควิธีการนิเทศที่กําหนดส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาเพียงบางส่วน สื่อ/เครือ่งมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล มคีุณภาพสามารถเก็บขอ้มูลได้          

ระดับ ๑   การมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมีน้อย สือ่/
เครื่องมือสอดคล้องกับเทคนิค วิธีการนิเทศ วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์เพียงบางข้อ  

 ด้านที่ ๒ กระบวนการสร้างและการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ดี ( ๓๙ คะแนน)

231 
 

เกณฑ์การพิจารณาวธิีปฏิบตัิที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา 
 

 การประเมินคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา ให้มีการประเมนิคัดเลือกดังต่อไปนี้ 
๑. ประเมินวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา (๙๙ คะแนน) ให้ประเมินโดยใช้แบบประเมิน

ดังต่อไปนี้  
 คําชี้แจง  ให้ผู้ประเมินสังเกต ตรวจสอบร่องรอย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ขอรับ               
การประเมินตามรายการตามความเป็นจริง แล้วสรุปผลการประเมินลงในช่องสรุป ในกรณีที่ไม่มีการ
ปฏิบัติงานตามรายการที่กําหนด ให้คะแนน ๐ ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานตามรายการที่กําหนดให้พิจารณา
ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดในแต่ละรายการประเมินเป็น ๓ ระดับ และนําผลการประเมินคูณกับ       
ค่านํ้าหนักในแต่ละรายการ บันทึกคะแนนในช่องสรุป ดังรายละเอียดคําอธิบายแต่ละรายการ ดังนี้ 
 

ด้านที่ ๑ กรอบแนวคิดในการพัฒนา (๑๘ คะแนน) 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๑ กรอบแนวคิดในการ

พัฒนา 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 

ระดับ ๓ มีกรอบแนวคิด หลกัการที่เช่ือมโยงให้เห็นขั้นตอน ที่จะ
นําไปสู่วัตถุประสงค์ในการพัฒนางานที่ชัดเจน   

 

ระดับ ๒ มีกรอบแนวคิดแต่ขาดหลักการในการพัฒนางานท่ีจะ
นําไปสู่วัตถุประสงค์ 

ระดับ ๑ มีกรอบแนวคิด แต่ไม่สอดคล้องและเช่ือมโยงที่จะนําไปสู่
วัตถุประสงค์ 

๒   การใช้ทรัพยากร     
ในการดําเนินงาน 
(ค่านํ้าหนัก ๒) 

ระดับ ๓ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  คุ้มค่า สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

 

ระดับ ๒ ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ได้เหมาะสมและประหยัด 
ระดับ ๑ ใช้ทรัพยากรไม่ตรงตามวัตถุประสงค์และสิ้นเปลอืง 

 

ด้านที่ ๒ กระบวนการสรา้งและการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่ด ี( ๓๙ คะแนน) 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๑ การออกแบบกิจกรรม

การนิเทศ 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 
 
 

ระดับ ๓   มีการออกแบบกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยเน้นการมี     
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ที่ต้องการ นําไปสู่ผลตามวัตถปุระสงค์ได้จริง  สื่อ/ 
เครื่องมือการนิเทศมีคุณภาพ มีเทคนิค วิธีการนิเทศ
สามารถเก็บขอ้มูลได้ตามวัตถุประสงค์ 

 

ระดับ ๒   การมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมเป็นเพียง
บางส่วน เทคนิควิธีการนิเทศที่กําหนดส่งผลต่อการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาเพียงบางส่วน สื่อ/เครือ่งมือและ
วิธีการเก็บข้อมูล มคีุณภาพสามารถเก็บขอ้มูลได้          

ระดับ ๑   การมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมีน้อย สือ่/
เครื่องมือสอดคล้องกับเทคนิค วิธีการนิเทศ วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์เพียงบางข้อ  
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 ด้านที่ ๓ ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี ( ๒๗ คะแนน)

232 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๒ กระบวนการ 

ดําเนินงาน 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 

     

ระดับ ๓   มีการดําเนินการตามแบบแผนทีก่ําหนดทุกขั้นตอน        
มีความคิดสร้างสรรค์และมีสว่นร่วมในการพัฒนางาน  

 
 

ระดับ ๒   ระดับ ๒  มีการดําเนินงานตามแบบแผนทีก่ําหนด      
เป็นส่วนใหญแ่ละมีการปรับปรุง พัฒนางานสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ 

ระดับ ๑   ดําเนินการตามแบบแผนที่กําหนดตามคําสั่งบางขั้นตอน 
๓ การเรียนรู้  

ร่วมกัน 
(ค่านํ้าหนัก ๒) 

ระดับ ๓   กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ก่อให้เกิดประสบการณ์         
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร 

 

ระดับ ๒   กระบวนการ วิธีปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้กับ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนใหญ ่

ระดับ ๑   กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ก่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะ     
บางกลุ่ม 

๔ การรายงานผล    
การดําเนินงาน 
(ค่านํ้าหนัก ๓) 

ระดับ ๓   การรายงานผลการปฏิบัติงานครอบคลุมถูกต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มขี้อมูลทีส่ามารถอ้างอิงได้
ครบถ้วน 

 

ระดับ ๒   การรายงานผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์สามารถอ้างอิงได้เพียงบางส่วน 

 

ระดับ ๑   การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นการสรุปย่อ 
             ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 

 

 
ด้านที่ ๓ ผลของวิธีปฏิบัติทีด่ี ( ๒๗ คะแนน) 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๑ ผลที่เกิดตาม

วัตถุประสงค์ 
(ค่านํ้าหนัก ๕) 

ระดับ ๓  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการโดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ อย่างชัดเจน 

 

ระดับ ๒  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่โดย   
            มีหลกัฐานหรือข้อมูลประกอบเป็นส่วนใหญ ่
ระดับ ๑  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์บางประการ 

๒ ผลที่เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 

ระดับ ๓  ผลการปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีข้อมูลแสดงให้เห็น 

             การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 

ระดับ ๒  ผลการปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นส่วนใหญ ่

ระดับ ๑  ผลการปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้เพียงบางส่วน 

 
 

232 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๒ กระบวนการ 

ดําเนินงาน 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 

     

ระดับ ๓   มีการดําเนินการตามแบบแผนทีก่ําหนดทุกขั้นตอน        
มีความคิดสร้างสรรค์และมีสว่นร่วมในการพัฒนางาน  

 
 

ระดับ ๒   ระดับ ๒  มีการดําเนินงานตามแบบแผนทีก่ําหนด      
เป็นส่วนใหญแ่ละมีการปรับปรุง พัฒนางานสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ 

ระดับ ๑   ดําเนินการตามแบบแผนที่กําหนดตามคําสั่งบางขั้นตอน 
๓ การเรียนรู้  

ร่วมกัน 
(ค่านํ้าหนัก ๒) 

ระดับ ๓   กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ก่อให้เกิดประสบการณ์         
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร 

 

ระดับ ๒   กระบวนการ วิธีปฏิบัติก่อให้เกิดการเรียนรู้กับ 
กลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนใหญ ่

ระดับ ๑   กระบวนการ วิธีปฏิบัติ ก่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะ     
บางกลุ่ม 

๔ การรายงานผล    
การดําเนินงาน 
(ค่านํ้าหนัก ๓) 

ระดับ ๓   การรายงานผลการปฏิบัติงานครอบคลุมถูกต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มขี้อมูลทีส่ามารถอ้างอิงได้
ครบถ้วน 

 

ระดับ ๒   การรายงานผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์สามารถอ้างอิงได้เพียงบางส่วน 

 

ระดับ ๑   การรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นการสรุปย่อ 
             ไมค่รบถ้วนสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 

 

 
ด้านที่ ๓ ผลของวิธีปฏิบัติทีด่ี ( ๒๗ คะแนน) 
 

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุภาพ สรุป 
๑ ผลที่เกิดตาม

วัตถุประสงค์ 
(ค่านํ้าหนัก ๕) 

ระดับ ๓  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการโดยมี
หลักฐานหรือขอ้มูลประกอบ อย่างชัดเจน 

 

ระดับ ๒  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นส่วนใหญ่โดย   
            มีหลกัฐานหรือข้อมูลประกอบเป็นส่วนใหญ ่
ระดับ ๑  ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์บางประการ 

๒ ผลที่เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
(ค่านํ้าหนัก ๔) 

ระดับ ๓  ผลการปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยมีข้อมูลแสดงให้เห็น 

             การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 

ระดับ ๒  ผลการปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นส่วนใหญ ่

ระดับ ๑  ผลการปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายได้เพียงบางส่วน 
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 ด้านที่ ๔ การน�าไปใช้และการขยายผล ( ๑๕ คะแนน)
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ดานท่ี  การนาปใละการขยายล   คะนน 
 

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ สรุป 
๑ ผลท่ีเกิดกับผเรียน 

(คาน้าหนัก ๓ ) 
ระดับ ๓  ผเรียนในเขตบริการทกคนดรับการพันาอยางท่ัวึงและ

บรรลวัตประงคตาเปาหายท่ีกาหนด   
 

ระดับ   ผเรียนในเขตบริการวนใหดรับการพันาคภาพและ
บรรลวัตประงค 

 

ระดับ ๑  ผเรียนในเขตบริการบางวนดรับการพันาคภาพและ
บรรลวัตประงค  

 

 การตอยอดพันา
วิธีการปฏิบัติท่ีดี 
(คาน้าหนัก ๑ ) 

ระดับ ๓  ีการนาผลการประเินนวัตกรราปรับปรงแกขหรือ
พันาตอยอด เพ่ือใหอดคลองกับภาพปหา บริบท
กลเปาหาย ท่ีเปนลักษะการวิจัยและพันา (  ) 
อยางนอย  วงจร  

 

ระดับ   ีการนาผลการประเินนวัตกรราปรับปรง แกข หรือ
พันาตอยอด เพ่ือใหอดคลองกับภาพปหา บริบท
กลเปาหาย  ท่ีเปนลักษะการวิจัยและพันา (  ) 
เพียง  ๑ วงจร                  

 

ระดับ ๑  ีการนาผลการประเินนวัตกรราปรับปรง แกข หรือ
พันาตอยอด เพ่ือใหอดคลองกับภาพปหา บริบท
กลเปาหายท่ีเปนการวิจัยเพียงอยางเดียว 

 

๓   การเผยแพรและ
ขยายผล 
(คาน้าหนัก ๑ ) 

ระดับ ๓  ีการเผยแพรและขยายผลการนาปใช ระดับประเทศ  
ระดับ   ีการเผยแพรและขยายผลการนาปใช ระดับกลจังหวัด

เขตตรวจราชการ 
 

ระดับ ๑  ีการเผยแพรและขยายผลการนาปใช ระดับานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหรือภายในจังหวัด 

 

 

๒. การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (๓ คะแนน) 
 เกณการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
 คะแนน ๓  ีเอการหลักานท่ีอดคลองัพันธกับเรื่องท่ีนาเนอ เอการหลักานกตอง
บรตาหลักวิชาการ  
 คะแนน   ีเอการหลักานท่ีอดคลองัพันธกับเรื่องท่ีนาเนอ เอการหลักานกตอง
ตาหลักวิชาการแตบร 
 คะแนน ๑  ีเอการหลักาน อดคลองกับเรื่องท่ีนาเนอเปนวนให และกตองตา
หลักวิชาการ 
 . การนาเสนอในระดับเครือขายการนิเทศกลุมจัหวัด ( ๓ คะแนน)  

เกณใหคะนนการนาเสนอ    
คะแนน ๓  ีการนาเนอเปนข้ันตอน ชัดเจน ครอบคลทกประเดนและตอบคาาดกตอง 

ทกคาา  ีเอการหลักานประกอบการนาเนอท่ีอดคลองัพันธกัน 

 ๒.  การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา (๓ คะแนน)

 เกณฑ์การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน

 คะแนน ๓  มเีอกสาร/หลกัฐานทีส่อดคล้องสมัพนัธ์กบัเรือ่งทีน่�าเสนอ เอกสาร/หลกัฐานถกูต้องสมบรูณ์ตาม

หลักวิชาการ 

 คะแนน ๒  มีเอกสาร/หลักฐานที่สอดคล้องสัมพันธ์กับเรื่องที่น�าเสนอ เอกสาร/หลักฐานถูกต้องตามหลัก

วิชาการแต่ไม่สมบูรณ์

 คะแนน ๑  มเีอกสาร/หลกัฐาน ไม่สอดคล้องกบัเรือ่งทีน่�าเสนอเป็นส่วนใหญ่ และไม่ถกูต้องตามหลกัวชิาการ

 ๓. การน�าเสนอในระดับเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัด ( ๓ คะแนน) 

 เกณฑ์ให้คะแนนการน�าเสนอ   

 คะแนน ๓  มีการน�าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็นและตอบค�าถามได้ถูกต้อง ทุกค�าถาม  

มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน�าเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน
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 คะแนน ๒  มีการน�าเสนอเป็นขั้นตอน ชัดเจน ครอบคลุมบางประเด็นและตอบค�าถามได้ถูกต้องทุกค�าถาม 

มีเอกสาร/หลักฐานประกอบการน�าเสนอที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

 คะแนน ๑  มีการน�าเสนอเป็นขั้นตอน ตอบค�าถามได้ถูกต้องบางค�าถามและไม่ชัดเจนมีเอกสาร/หลักฐาน

ประกอบการน�าเสนอแต่ไม่สมบูรณ์ 

การคิดคะแนนด้านที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔

 ให้น�าสรปุผลการประเมนิระดบัคณุภาพ คณู ค่าน�้าหนกัคะแนนในแต่ละข้อ แล้วน�าคะแนนทกุข้อมารวมกนั

ตัวอย่าง   ด้านที่ ๑  ข้อที่ ๑ สรุปได้ระดับคุณภาพ ๓ คะแนนที่ได้ คือ ๑๒ คะแนน 

                   ข้อที่ ๒ สรุปได้ระดับคุณภาพ ๓ คะแนนที่ได้ คือ   ๖ คะแนน

คะแนนรวมการประเมินวิธีปฏิบัติที่ดีในระดับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเครือข่ายการนิเทศ กลุ่มจังหวัด

            คะแนนรวมด้านที่ ๑   จ�านวน ๑๘   คะแนน

  คะแนนรวมด้านที่ ๒   จ�านวน ๓๙   คะแนน

  คะแนนรวมด้านที่ ๓   จ�านวน ๒๗   คะแนน

  คะแนนรวมด้านที่ ๔   จ�านวน ๑๕   คะแนน 

           รวม   ๙๙    คะแนน

การให้คะแนนการประเมิน

 ๑. การประเมนิในระดบัเขตพืน้ที ่ให้น�าคะแนนจากการประเมนิวธิปีฏบิตัทิีด่ด้ีานการนเิทศการศกึษา และ

คะแนนจากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานรวมกัน เป็น ๑๐๒ คะแนน

 เกณฑ์การตัดสิน

  คะแนนรวมตั้งแต่   ๘๖.๐๐ – ๑๐๒.๐๐   คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม

  คะแนนรวมตั้งแต่   ๖๘.๐๐ – ๘๕.๙๙     คะแนน  จัดอยู่ในกลุ่มดี

  คะแนนรวมตั้งแต่   ๕๐.๐๐ – ๖๗.๙๙     คะแนน  จัดอยู่ในกลุ่มพอใช้

  คะแนนรวมน้อยกว่า  ๕๐.๐๐         คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุง

 ๒. การประเมินในระดับเครือข่ายการนิเทศระดับกลุ่มจังหวัด ให้น�าคะแนนจากการประเมินวิธีปฏิบัติ 

ที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา คะแนนจากการตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และคะแนนจากการน�าเสนอรวมกัน 

เป็น ๑๐๕ คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน คะแนนรวมตั้งแต่  ๘๘.๐๐ – ๑๐๕.๐๐  คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม

   คะแนนรวมตั้งแต่  ๗๐.๐๐ – ๘๗.๙๙    คะแนน   จัดอยู่ในกลุ่มดี

   คะแนนรวมตั้งแต่  ๕๐.๐๐ – ๖๙.๙๙    คะแนน   จัดอยู่ในกลุ่มพอใช้

   คะแนนรวมน้อยกว่า  ๕๐.๐๐             คะแนน จัดอยู่ในกลุ่มต้องปรับปรุง

 ๓. การประเมินในระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้น�าคะแนนจากการประเมินวิธี

ปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา จ�านวน ๙๙ คะแนน หาค่าเฉลี่ยแล้วเทียบให้เป็นร้อยละ

เกณฑ์การตัดสิน  คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐  จัดอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม

   คะแนนร้อยละ ๗๕.๐๐ –   ๘๙.๙๙ จัดอยู่ในกลุ่มดี

   คะแนนร้อยละ ๖๐.๐๐ –   ๗๔.๙๙  จัดอยู่ในกลุ่มพอใช้

   คะแนนรวมน้อยกว่า ๖๐.๐๐   จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องปรับปรุง
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ภาษาไทย

กระทรวงศึกษาธิการ. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 

 คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๕.

กิ่งแก้ว อารีรักษ์และคณะ. การจัดการความรู้โดยใช้รูปแบบหลากหลาย. กรุงเทพฯ : เมธีทิปส์, ๒๕๔๘. 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. เรียนรู้ : วิถีสู่ความส�าเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ ๓ กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, ๒๕๓๙.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. การวิเคราะห์บริบท : ความท้าทายของบริหารการศึกษาในอนาคต. กรุงเทพฯ :  

 กพร. ๒๕๕๓. เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จาก http://bsckru.blog.mthai.com / 

 ๒๐๐๗/๐๗/

ชยัยงค์ พรหมวงศ์   สมเชาวน์ เนตรประเสรฐิ และสดุา สนิสกลุ. ระบบสือ่การสอน. กรงุเทพมหานคร : คณะครศุาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๐.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการเขียนเค้าโครงการวิจัย : แนวทางสู่ความส�าเร็จ. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.

นตุยิาพร วงษ์เณร. การศกึษาและพฒันาครใูนการใช้กระบวนการจดัการเรยีนการสอนสาระทศันศลิป์ในโรงเรยีน 

 ต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  สังกัดส�านักงานเขต 

 พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑. ประจวบคีรีขันธ์ : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑, ๒๕๕๓.

บุญเกื้อ ควรหาเวช. นวัตกรรมทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๔ (ปรับปรุงใหม่) กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

บุญชู อังสวัสดิ์. การนิเทศครูปฐมวัยแบบชวนคิด พาท�า เพื่อพัฒนาการสอนแบบมอนเทสซอรีในบริบทจังหวัด 

 ประจวบคีรีขันธ์. ประจวบคีรีขันธ์ : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑, ๒๕๕๓.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๓.

________. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๖ กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์, ๒๕๔๖. 

บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ สิริพานิช. Benchmarking : ทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร  

 : บริษัท อินโนกราฟฟิกส์ จ�ากัด, ๒๕๔๕.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. คู่มือการวิจัย : การเขียนรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์. กรุงเทพ ฯ :  โรงพิมพ์และ 

 ท�าปกเจริญผล, ๒๕๓๖.

บูรชัย ศิริมหาสาคร. “การจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ ๒”  ใน จดหมายข่าว KM ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗ ประจ�าวันที่  

 ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘. เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จาก http://www. dol.go.th/ 

 KMDOL/articles/artic_bestPrac.htm

เบ็ญจมาศ  อินทร์ฤทธิ์. การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น : กรณีศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก 

 ต้นแบบคละชัน้ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงิห์บรุ.ี สงิห์บรุ ี: ส�านกังานเขตพืน้ที่ 

 การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี, ๒๕๕๓.

                             บรรณานกุรม
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ประกอบ มณีโรจน์, การสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนรู ้ของครูโดยใช้การสอนแนะด้วยหลัก 

 กัลยาณมิตรธรรม. สงขลา : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒, ๒๕๕๓.

พรรณี  ลีกิจวัฒน.  วิธีการวิจัยทางการศึกษา.  พิมพ์ครั้งที่ ๔.  กรุงเทพมหานคร : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ๒๕๕๒.

พัชรา  สินลอยมา. เอกสารประกอบการสอนวิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์หัวข้อกรอบแนวคิดและ 

 การตั้งสมมติฐานการวิจัย. โครงการยกระดับคุณภาพผู้บริหารและครูทั้งระบบตามแผน ปฏิบัติการไทย 

 เข้มแข็งคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์เครือข่าย, ๒๕๕๓.

พงษ์สวัสดิ์ กวนชัยภูมิ. รูปแบบการนิเทศที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้นิทานของ 

 ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านแอมเจริญ  สพป. อุบลราชธานีเขต ๒. อุบลราชธานี : ส�านักงานเขตพื้นที่ 

 การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ,๒๕๕๓.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. เทคนิคการวัดผลการเรียนรู้. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๓๙. 

_______. หลกัการวจิยัทางการศกึษา. คณะศกึษาศาสตร์ มศว.ประสานมติร, กรงุเทพ ฯ :  โรงพมิพ์ศกึษาพร, ๒๕๒๘.

วาโร เพ็งสวัสดิ์. วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๕๑.

วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์. รายงานการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง. (๒๕๕๑) เข้าถึง 

 เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ จาก  http://www.gotoknow.org/blogs/posts /๒๔๘๖๘๓

_______. รายงานผลการวิจัยเรื่อง ระบบบริหารงานวิชาการ ที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสอนของครูระดับ  

 มัธยมศึกษา : บทคัดย่อ . ๒๕๓๖. เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๒ จาก https://docs.  

 google. com/viewer?a=v&q=cache:lm๔whijNWCIJ:netra.lpru.ac.th/~phaitoon/car๕๕/ 

 reporthowto/reporthowto/R๔.doc+%E๐%B๘%A๗%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๒%E๐% 

 B๘%๙๙%E๐%B๘%B๒+%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๙%๘๙%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๙๙% 

 E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๘A%E๐%B๘%B๗%E๐%B๙%๘๙%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%A๓% 

 E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%๙๕%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๙%๘C.+๒๕๓๖&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid 

 =ADGEEShxq๗KYMHaJgfUKqG_BEMhl๔uP-๑G hsbCcYc๓PlHAKI๔_Z Dw๓uc๙GO๓๙MZdl๗ 

 xhmo๖w๐Dn_ZCVSTEDCJqbQHI๙๒p๖๖๐mfQiEjVf Srh๕UPLZ xx๘jyCm๖hf๓vaZGlPAtRkp๓vr

 BH&sig=AHIEtbQH๖JY๕Tau๕rloAt๓m๑Ef๙SXvbctQ

ศศิกาญจน์  รัตนศรี. การใช้เทคนิคการชี้แนะสะท้อนคิดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นแบบการใช้ 

 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ : กรณศีกึษาโรงเรยีนวดัมะหาด. สงขลา  

 : ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒, ๒๕๕๓.

สงัด  อุทรานันท์. การนิเทศ : หลักการทฤษฎีและปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ มิตรสยาม,  

 ๒๕๓๐. 

สุวิมล  ว่องวานิช. การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน = Classroom action research. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ กรุงเทพฯ :  

 ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

________(บ.ก.). ๑๐๘ ค�าถามการวิจัย การวัดและประเมินผล สถิติ. กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
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แนวค�ำตอบตอนที่ ๑ วิเครำะห์บริบท 

แบบบันทึกที่ ๑.๑

	 ๑.	 ข้อมูลที่น�ำมำวิเครำะห์	ครอบคลุมองค์ประกอบของบริบท	ทั้งนโยบำยของหน่วยงำนและหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง	ทรัพยำกรกำรนิเทศ	บรรยำกำศกำรนิเทศ	และปัญหำอุปสรรค	ควำมต้องกำร

	 ๒.	 ประโยชน์จำกกำรศกึษำกรณศีกึษำ	ท�ำให้เหน็แนวทำงกำรวเิครำะห์บรบิท	โดยใช้เทคนคิกำรวเิครำะห์	

SWOT	ซึ่งวิเครำะห์สภำพกำรณ์ทั้งภำยใน	(จุดแข็ง	จุดอ่อน)	และภำยนอก	(โอกำส		อุปสรรค)		ท�ำให้เห็นภำพ	และ

สภำพปัญหำของงำน/	องค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อย่ำงแท้จริง	

	 ๓.	 เห็นด้วยที่เลือกพัฒนำงำนนิเทศ	โดยใช้ข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง	และโอกำส	เพรำะได้ข้อมูล 

ที่ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงและมีโอกำสท�ำงำนได้ประสบควำมส�ำเร็จมำกที่สุด			

	 ๔.	 เหน็ด้วยกบักำรวเิครำะห์บรบิท	โดยใช้เทคนคิ	SWOT	เพรำะ	SWOT	เป็นเครือ่งมอืประเมนิสถำนกำรณ์

ทีช่่วยก�ำหนดจดุแขง็	จดุอ่อน	จำกสภำพแวดล้อมภำยในงำน/องค์กร	และโอกำส	อปุสรรค	จำกสภำพแวดล้อมภำยนอก

งำน/องค์กร	ที่สำมำรถน�ำมำใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	กลยุทธ์	กรอบแนวคิด	ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อ

พัฒนำงำนในทำงที่เหมำะสม

	 ๕.	 กำรวิเครำะห์บริบทในกำรพัฒนำงำนนิเทศ	ช่วยให้ทรำบถึงผลกระทบทั้งในส่วนที่สนับสนุน	และต่อ

ต้ำนกำรพัฒนำงำน	หรือองค์กร	ทรำบจุดแข็ง	จุดอ่อน	และท�ำให้เห็นนวัตกรรมที่ต้องท�ำเพื่อน�ำมำใช้พัฒนำงำน	และ

น�ำไปสูก่ำรก�ำหนดกรอบแนวคดิ	ทีท่�ำให้กำรปฏบิตังิำนนเิทศเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ	ประสทิธผิลสูค่วำมเป็นเลศิ
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	 ๖.		 แผนภูมิกำรวิเครำะห์บริบทของงำน

 

วิเครำะห์สภำพกำรณ์ภำยใน-

ภำยนอกของงำน/องค์กร 

สภำพกำรณ์ภำยใน 

สภำพกำรณ์ภำยนอก 

วิเครำะห์ SWOT 

วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์

สภำพกำรณ์ภำยใน-ภำยนอก 

 สรุปผลกำรวิเครำะห์บริบท 
เลือกข้อมูล 

(คู่ใด	เพรำะเหตุใด) 

จุดแข็ง 

 
จุดอ่อน 

โอกำส 

อุปสรรค 

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

												ภำยใน	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน
	ภำยนอก	 (Strength)	 (Weaknesses)
	โอกำส
	Opportunities
	อุปสรรค
	Threats

												ภำยใน	 จุดแข็ง	 จุดอ่อน
	ภำยนอก	 (S)	 (W)
		 โอกำส
		 (O)	 	
		 อุปสรรค
		 (T)
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แนวค�ำตอบตอนที่ ๒ ก�ำหนดกรอบแนวคิดทิศทำง

แบบบันทึกที่ ๒.๑

         ๑.		 กรอบแนวคิดกำรพัฒนำงำนสร้ำงขึ้นจำก	ผลสรุปกำรวิเครำะห์บริบท	ด้ำนจุดแข็ง	คือ	หน่วยงำนมี 

นโยบำยสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรนิเทศภำยใน	โอกำส	คือ	โรงเรียน

และบคุลำกรในโรงเรยีนมคีวำมต้องกำรพฒันำกำนเิศภำยในและหลกัสตูรแกนกลำงกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน	พทุธศกัรำช	

๒๕๕๑	กำรยกระดับคุณำภำพกำรศึกษำและมีระบบเครือขำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำรสร้ำงควำมตระหนักให้ครู

เหน็ควำมส�ำคญัของกำรนเิทศภำยในและกำรพฒันำหลกัสตูรสถำนศกึษำให้บคุลำกรได้ศกึษำด้วยตนเอง	จงึสำมำรถ

แก้ปัญหำศึกษำนิเทศก์น้อย	ขำดนวัตกรรมเทคโนโลย	ีปัญหำกำรนิเทศ	และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนต�่ำ	จึงก�ำหนด

นวัตกรรมที่จะปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูโดยใช้ชุดกำรเรียนรู้นิเทศภำยในโรงเรียน

									 ๒.		 กรอบแนวคิดกำรพัฒนำงำนใช้หลักกำร	ทฤษฎี	และผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องด้ำน	

			 	 ๒.๑	 หลักกำรจัดท�ำชุดกำรเรียนรู้ของ	กิดำนันท์	มลิทอง	ชัยยงค์	พรหมวงค์	และโนลส์	

			 	 ๒.๒		 แนวกำรนิเทศภำยในของกลิกแมน	(Glickman)		แฮริส	(	Harris)	และสงัด	อุทรำนันท์			

			 	 ๒.๓	 แนวกำรนิเทศทำงไกลของ	(Glickman)	และสงัด	อุทรำนันท์			

			 	 ๒.๔		 หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	๒๕๕๑	

			 	 ๒.๕		 งำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัชดุกำรเรยีนรูฯ้	ของ	สมจติ	สวธนไพบลูย์	และคณะ	แวลเทตต	ิ(Valletutti)

			 	 ๒.๖		 กำรสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจกำรด�ำเนนิกำรนเิทศและกำรประเมนิผลกำรนเิทศตำมกระบวนกำร

นิเทศ	PIDRE	ของสงัด	อุทรำนันท์

			 	 ๒.๗		 พฤติกรรมกำรนิเทศและกำรประเมินพฤติกรรมกำรนิเทศของ	สุวิมล	ว่องวำนิช

			 	 ๒.๘	 กิจกรรมกำรนิเทศที่ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูของ	แฮริส	(	Harris)		และ

สงัด	อุทรำนันท์			

			 	 ๒.๙		 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ	(NT,	O-NET,	LAS	และผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ)

			 	 ๒.๑๐	กำรสร้ำงขวัญก�ำหลังใจแก่ผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศท�ำให้เกิดควำมมั่นใจและควำมพึงพอใจใน

กำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำร	PIDRE	ของ	สงัด	อุทรำนันท์			

			 	 ๒.๑๑	ควำมพึงพอใจและกำรประเมินควำมพึงพอใจ	ของสุวิมล	ว่องวำนิช

									 ๓.		 สรุปกำรวิเครำะห์งำนเหตุผลสัมพันธ์เชิงระบบจำกกำรใช้หลักกำร	ทฤษฎีและผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๓	ด้ำน	คือ	ระดับควำมส�ำเร็จ	สภำพควำมส�ำเร็จ	และตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ

				 	 Input	คอื	ชดุกำรเรยีนรู้	เรือ่ง	กำรนเิทศภำยในกำรใช้หลกัสตูรสถำนศกึษำทีม่ปีระสทิธภิำพตำมเกณฑ์	

๘๐/๘๐	ประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยอยู่ในระดับดี	ไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ	๘๐	ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	ทักษะ

กำรนิเทศแบบ	Coaching	และกำรใช้ระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่น้อยกว่ำ	ร้อยละ	๘๐

													 Process	คือ	ครูผู ้นิเทศภำยในมีแผนกำรนิเทศภำยในและออกแบบกิจกรรมกำรนิเทศภำยใน

ที่สอดคล้องเหมำะสมกับผู้รับกำรนิเทศอยู่ในระดับดี	ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	๘๐	ครูผู ้นิเทศภำยในได้รับ	ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรนิเทศผ่ำนระบบเครือข่ำยตรงตำมควำมต้องกำรจ�ำเป็น	ทันต่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรนิเทศ 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	๘๐	และครูผู้นิเทศภำยในทุกคน	ได้รับกำรชี้แนะและปรับปรุงกำรนิเทศจำกศึกษำนิเทศก์
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													 Output	คือ	ครูผู ้นิเทศภำยในมีควำมรู ้	ทักษะ	สำมำรถนิเทศภำยในได้ในระดับดี	 ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ	๘๐

		 	 Impact	คือ	ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญอยู่ในระดับดี	ไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ	๘๐	และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน	(NT,	O-NET,	LAS	และผลกำรประเมินระดับสถำนศึกษำ) 

เฉลี่ยสูงกว่ำเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่น้อยกว่ำร้อยละ	๕

									 ๔.		 สรุปขั้นตอนกำรพัฒนำงำน

	 	 ๔.๑	 ศึกษำแนวคิด	ทฤษฎีหลักที่เกี่ยวข้องกับปัญหำกำรปฏิบัติงำนให้เข้ำใจก่อน

	 	 ๔.๒	 พิจำรณำก�ำหนดตัวแปรหรือลักษณะตัวแปรที่ได้จำกกำรศึกษำแนวคิด	ทฤษฎีมำแล้ว

	 	 ๔.๓	 พิจำรณำก�ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรหรือลักษณะตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยแสดงให้ 

เห็นว่ำ		ตัวใดเป็นแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ	และตัวแปรใดเป็นตัวแปรที่เป็นผลที่เกิดขึ้นหรือตัวแปรตำม

	 	 ๔.๔		 น�ำเสนอควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยเขียนเป็นรูปแบบ	หรือแผนภูมิที่เหมำะสม

	 ๕.		 สรุปกำรน�ำเสนอกรอบแนวคิดตำมควำมเข้ำใจที่ได้จำกกำรเรียนรู้ว่ำมี	๔	ลักษณะ	คือ

	 	 ๕.๑	 กำรน�ำเสนอเชิงบรรยำย	 เป ็นกำรพรรณนำด้วยประโยคข้อควำมต่อเนื่องเพื่อแสดง 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร	๒	ชุด	คือ	ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ	กับตัวแปรตำมหรือตัวแปรผล	

	 	 ๕.๒	 กำรน�ำเสนอเชิงภำพ	เป็นกำรน�ำเสนอด้วยแผนภำพจำกกำรกลั่นกรองควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติ

งำนเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำอย่ำงชัดเจน	และน�ำเสนอเฉพำะตัวแปรหลัก	ไม่จ�ำเป็นต้องมี

รำยละเอียดของตัวแปรในแผนภำพ

	 	 ๕.๓	 กำรน�ำเสนอแบบจ�ำลองคณิตศำสตร์	เป็นกำรน�ำเสนอด้วยสมกำรทำงคณิตศำสตร์เพื่อให้เห็น

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร	๒	ชุดได้ชัดเจน	และช่วยให้สำมำรถเลือกใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำง 

เหมำะสม

	 	 ๕.๔	 กำรน�ำเสนอแบบผสม	เป็นกำรน�ำเสนอผสมกันทั้ง	๓	แบบหรือ	๒	แบบตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น	

	 ๖.	 วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำงำนมีควำมสอดคล้อง	และครอบคลุมกรอบแนวคิด
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แนวค�ำตอบตอนที่ ๓ สร้ำงรูปแบบ เทคนิควิธีพัฒนำงำน

แบบบันทึกที่ ๓.๑

	 ๑.	 วัตถุประสงค์มีควำมสอดคล้องกับนวัตกรรม

	 ๒.		 ชุดกำรเรียนรู้	 เรื่อง	กำรนิเทศภำยในกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ	ใช้แนวคิด	หลักกำร	ทฤษฏี	ใน 

กำรสร้ำง	ดังนี้

			 	 ๒.๑		 หลักกำรจัดท�ำชุดกำรเรียนรู้ของ	กิดำนันท์	มลิทอง	ชัยยงค์	พรหมวงค์	และโนลส์	

			 	 ๒.๒		 แนวกำรนิเทศภำยในของกลิกแมน	(Glickman)		แฮริส	(	Harris)	และสงัด	อุทรำนันท์			

			 	 ๒.๓		 แนวกำรนิเทศทำงไกลของ	(Glickman)	และสงัด	อุทรำนันท์			

	 ๓.		 หลักกำร	แนวคิด	ทฤษฏีที่ผู้นิเทศน�ำมำใช้ในกำรสร้ำงชุดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวมีควำมครอบคลุม	ช่วยให้

นวัตกรรมมีคุณภำพ	เพรำะตรงตำมผลสรุปที่ได้จำกกำวิเครำะห์บริบท	และครอบคลุมวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำง		

	 ๔.		 กำรสร้ำงนวตักรรมกำรนิเทศ	จ�ำเป็นตอ้งมหีลกักำร	แนวคิด	ทฤษฏรีองรบั	เพรำะกำรสร้ำงและพฒันำ

นวัตกรรมนั้นต้องมีหลักกำรที่ใช้อ้ำงอิงได้ว่ำถูกต้อง	เหมำะสมตำมหลักวิชำ	น่ำเชื่อถือว่ำจะสำมำรถใช้พัฒนำงำน 

กำรนิเทศกำรศึกษำให้บังเกิดผลดีได้

	 ๕.		 ชุดกำรเรียนรู้	เรื่อง	กำรนิเทศภำยในกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ	มีองค์ประกอบ	ดังนี้		

  หน่วยที ่๑ กำรนเิทศภำยใน ประกอบด้วยเนือ้หำย่อย	ได้แก่	หลกักำรนเิทศภำยใน	กระบวนกำรนเิทศ

ภำยใน	กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศภำยใน	กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน	และกำรประเมินผลกำรนิเทศ

   หน่วยที ่๒ กำรน�ำหลกัสตูรสถำนศกึษำไปใช้จดักำรเรยีนรูใ้นห้องเรยีน	ประกอบด้วยเนือ้หำย่อย	ได้แก่	

กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้	กำรสร้ำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้	กำรวัดประเมินผล

กำรเรียนรู้

  หน่วยที่ ๓ กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศ	โดยใช้ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศ	ประกอบด้วยเนื้อหำ

ย่อย	ได้แก่	บทบำทของผู้นิเทศ	ผู้รับกำรนิเทศ	กำรสื่อสำรด้วยเทคโนฯ	เทคนิคกำรสื่อสำรด้วยเทคโนโลยี	กำรสร้ำง

เครือข่ำย	องค์ประกอบของเครือข่ำย

	 แต่ละหน่วย		ประกอบด้วย

	 	 	 ค�ำชี้แจงกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้	

	 	 	 หน่วยที่	

	 	 	 ชื่อหน่วย

	 	 	 หลักกำรเหตุผล

	 	 	 แนวคิด	

	 	 	 วัตถุประสงค์

	 	 	 เนื้อหำ

	 	 	 กิจกรรม

	 	 	 สื่อ/อุปกรณ์

	 	 	 กำรวัดและประเมินผล

						 	 	 เอกสำรเสริมควำมรู้

องค์ประกอบดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมแล้ว
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				 ๖.		 กำรสร้ำงและพัฒนำชุดกำรเรียนรู้	เรื่อง	กำรนิเทศภำยในกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ	มีกระบวนกำร

สร้ำง	ดังนี้		

	 	 ๖.๑	 ศึกษำแนวคิด	ทฤษฏี	และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	 	 ๖.๒	 สร้ำงชุดกำรเรียนรู้	และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 ๖.๓	 ศึกษำประสิทธิภำพของชุดกำรเรียนรู้	และคุณภำพของเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล		

	 จุดเด่นอะไรบ้ำงที่ควรน�ำไปใช้	มีอะไรบ้ำงที่ต้องเพิ่มเติม	

	 ๗.		 วิธีกำรหำประสิทธิภำพ/ตรวจสอบคุณภำพนวัตกรรม	และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวมข้อมูล	
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   ๖. การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การนิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา มี
กระบวนการสร้าง ดังนี้   

๖.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๖.๒ สร้างชุดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๖.๓ ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ และคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จุดเด่นอะไรบ้างที่ควรนําไปใช้ มีอะไรบ้างที่ต้องเพ่ิมเติม  

๗. วิธีการหาประสิทธิภาพ/ตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูล  

 

ชนิดของเครื่องมือ  
ที่ใช้ในการศึกษา 

วิธีการหาประสิทธิภาพ /
ตรวจสอบคุณภาพ 

ความถูกต้องตาม     
หลักวิชาการ/เหตุผล 

ส่วนที่ต้องปรบัปรุง
และแนวทางปรับปรุง 

๑. ชุดการเรียนรู้     
เรื่อง นิเทศภายใน
การใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

๑. ใหผู้้เช่ียวชาญ จํานวน ๗ คน
ตรวจสอบคุณภาพเบ้ืองต้น
เกี่ยวกับความถูกต้องตามหลัก
วิชา ความเหมาะสมสอดคล้อง 
กับโครงสร้าง เนื้อหาและ
วัตถุประสงค์  
๒. นําไปทดลองใช้กับครูที่ 
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหา
ประสิทธิภาพ 

๒.๑ทดลองใช้กับกลุ่มขนาดเล็ก
กับครูจํานวน ๓ คน ได้ค่า  
E๑/E๒ เท่ากับ ๗๙.๕๔/๗๘.๒๓ 
๒.๒ ทดลองใช้กับกลุ่มขนาด
กลางกับครูจํานวน ๑๐ คน ได้
ค่า E๑/E๒ เท่ากบั ๘๕.๒๔/
๘๒.๑๖ 

  ถูกต้อง      
  ไม่ถูกต้อง        
เหตุผล……………….…………………
………………………………………………
……………………………………………… 

 

๒. แบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจ 

๑. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

โดยผู้เช่ียวชาญ ๗ คน ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้อง แต่ละขอ้
อยู่ระหว่าง  ๐.๗๑–๑.๐๐ 
๒. ทดลองใช้กบัครูที่ไม่ใช่กลุม่
ตัวอย่าง ๓๐ คน หาค่าความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง ๐.๔๐ 
- ๐.๘๐ ค่าอํานาจจําแนก (r) 
อยู่ระหว่าง ๐.๒๐ – ๐.๗๐ คา่
ความเชื่อมั่นสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๕   

  ถูกต้อง       
  ไม่ถูกต้อง   
เหตุผล………………….………………
………………………………………………
……………………………………..……… 
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๓. แบบบันทึกและ
สังเกตพฤติกรรม
การนิเทศของครูผู้
นิเทศภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

๑. หาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างจุดประสงค์ของ
แบบเก็บข้อมูลแต่ละข้อกับ
แบบเก็บข้อมูลทุกฉบับโดย
ผู้เช่ียวชาญ ๗ คน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องแต่ละข้ออยู่
ระหว่าง  ๐.๗๑ – ๑.๐๐         
๒. แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการนิเทศภายในของ
ครูผู้นิเทศ หาค่าความเชื่อมั่น
โดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๙๒  

  ถูกต้อง       
  ไม่ถูกต้อง    
เหตุผล……………………….…………
…………….……………………………… 

 

๔. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ครูผู้นิเทศภายใน  
ที่มีต่อการใช้ชุด
การเรียนรู้ 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูผู้นิเทศภายในที่มีต่อการ
ใช้ชุดการเรียนรู้ หาค่าความ
เช่ือมั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ ๐.๙๖ 

  ถูกต้อง 
  ไม่ถูกต้อง  
เหตุผล…………………….……………
………………………………………………
……………………………………………… 

 

๕. แบบบันทึกและ
สังเกตพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้
ของครูที่ได้รับการ
นิเทศจากครูผู้
นิเทศภายใน 
 
 

แบบสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนที่ได้รบัการนิเทศ
ภายใน หาค่าความเชื่อมั่นโดย
วิธีหาสัมประสิทธ์ิอัลฟา มีค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 
๐.๙๔ 

  ถูกต้อง      
  ไม่ถูกต้อง  
เหตุผล…………………………………
…………….………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 

 

๖. แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการนเิทศ
ของคูผู้นิเทศ
ภายใน 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของครูผู้สอนทีม่ีต่อการนิเทศ
ของครูผู้นิเทศภายใน หาค่า
ความเชื่อมั่นโดยวิธีหา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา มีค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓  

  ถูกต้อง      
   ไม่ถูกต้อง  
เหตุผล…………………………………
…………….………………………………
……………………………………………… 
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แนวค�ำตอบตอนที่ ๔ ปฏิบัติกำรนิเทศ ติดตำม 

แบบบันทึกที่ ๔.๑

	 ๑.	 เรื่องที่นิเทศ	คือ		กำรนิเทศกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ

	 	 เป้ำหมำยที่นิเทศ	คือ	ครูผู้นิเทศ	๑๒	คน	จำกโรงเรียน	๒๐	แห่ง

	 	 ขั้นตอนส�ำคัญ	เทคนิค	กิจกรรม	วิธีกำรนิเทศ	สื่อ	เครื่องมือที่ใช้ในกำรนิเทศ
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แนวคําตอบตอนท่ี ๔ ปฏิบตัิการนิเทศ ตดิตาม  
แบบบันทึกที ่๔.๑ 

 

๑. เรื่องที่นิเทศ คอื  การนิเทศการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
 เป้าหมายที่นิเทศ คือ ครูผู้นิเทศ ๑๒ คน จากโรงเรียน ๒๐ แห่ง 
 ขั้นตอนสําคัญ เทคนิค กิจกรรม วิธีการนิเทศ สื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ 
 

ขั้นตอนสําคัญ เทคนิค กิจกรรม วิธีการนิเทศ สื่อ เครื่องมือนิเทศ 
ขั้นที่ ๑ วางแผน - กําหนดกลุ่มเป้าหมายครูผู้นเิทศภายใน 

- จัดเตรียมชุดการเรียนรู้และเครื่องมือ 
- 

ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้  - จัดประชุมช้ีแจงครูผู้นิเทศครั้งที่ ๑ ช้ีแจงชุด 
การเรียนรู้และการนําไปใช้ ทดสอบก่อนศึกษา 
ทําข้อตกลง 
- ครผูู้นิเทศศึกษาชุดนิเทศ ศึกษานิเทศก์  
ให้คําปรึกษาผา่นระบบเครือข่าย ICT 
- จัดประชุมครผูู้นิทศฯครั้งที่ ๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แผนการนิเทศ เสริมความรู้ ทดสอบหลักการ
ศึกษา  ศึกษานิเทศก์จัดทําแผนการนิเทศ 

ชุดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบ 
เว็บบอร์ด 
 
ชุดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบ 
สื่อเอกสารเสริมความรู้ 

ขั้นที ่๓ ปฏิบัติการ
นิเทศ 

- ครผูู้นิเทศภายในดําเนินการนิเทศตามแผน 
- ศึกษานิเทศกน์ิเทศ ติดตาม ให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือและนิเทศผ่านระบบเครือข่าย ICT 
- รวบรวมข้อมลู สรุปรายงานผล 

แบบบันทึกการนิเทศ 
แบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 

ขั้นที่ ๔ สร้างขวัญ
กําลังใจ 

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นําเสนอผลงาน 
ครูผู้นิเทศและครูผู้รับการนิเทศ 

แบบสรุปผลงาน 

๒. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นต่อแผนการนิเทศของนางนารี รักนิเทศ  
 ๒.๑ กิจกรรมการนิเทศมีความชัดเจน ต่อเน่ือง สอดคล้องเหมาะสมกับการนํา

นวัตกรรมไปใช้ 
 ๒.๒ กิจกรรมการนิเทศมีความเหมาะสม สอดคล้องกับผู้รับการนิเทศพอสมควร 

ศึกษานิเทศก์ควรนิเทศ ติดตามดูพฤติกรรมการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในทุกคน และสะท้อนคิดจาก
พฤติกรรมการนิเทศที่พบ อย่างน้อยคนละไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 

๒.๓ สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรมการนิเทศท่ีนําไปใช้ สนับสนุนครูผู้นิเทศให้มีความรู้         
ความเข้าใจในการนิเทศภายใน และความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน       
ที่กําหนดไว้ 
 

 
 
 
 

	 ๒.	 วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นต่อแผนกำรนิเทศของนำงนำรี	รักนิเทศ	

	 	 ๒.๑	 กิจกรรมกำรนิเทศมีควำมชัดเจน	ต่อเนื่อง	สอดคล้องเหมำะสมกับกำรน�ำนวัตกรรมไปใช้

	 	 ๒.๒	 กิจกรรมกำรนิเทศมีควำมเหมำะสม	สอดคล้องกับผู้รับกำรนิเทศพอสมควร	ศึกษำนิเทศก์

ควรนิเทศ	ติดตำมดูพฤติกรรมกำรนิเทศของครูผู้นิเทศภำยในทุกคน	และสะท้อนคิดจำกพฤติกรรมกำรนิเทศที่พบ 

อย่ำงน้อยคนละไม่น้อยกว่ำ	๒	ครั้ง

	 	 ๒.๓	 สื่อ	เครื่องมือ	นวัตกรรมกำรนิเทศที่น�ำไปใช้	สนับสนุนครูผู้นิเทศให้มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจในกำร

นิเทศภำยใน	และควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักสูตร	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงำนที่ก�ำหนดไว้
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แนวค�ำตอบตอนที่ ๕ ถำมหำผลส�ำเร็จของงำน

แบบบันทึกที่ ๕.๑

 ๑.	 จำกกรณศีกึษำ	ค�ำตอบหรอืข้อสรปุ	ทีน่�ำเสนอในรำยงำนผลกำรใช้ชดุกำรเรยีนรู	้เรือ่ง	กำรนเิทศภำยใน

กำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ	ตอบวัตถุประสงค์	และสอดคล้องกับตัวแปร/สมมุติฐำนที่ก�ำหนดไว้	ดังนี้
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แนวคําตอบตอนท่ี ๕ ถามหาผลสําเร็จของงาน 
แบบบันทึกที ่๕.๑ 

 ๑. จากกรณีศึกษา คําตอบหรือข้อสรุป ที่นําเสนอในรายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การ
นิเทศภายในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตอบวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับตัวแปร/สมมุติฐานที่
กําหนดไว้ ดังนี้ 
 

คําตอบหรือขอ้สรุปที่ได้จากการใช้ชุดฯ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
ข้อสรุป 
๑. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ เรื่อง 
การนิเทศภายในการใช้หลักสตูร
สถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กําหนด 
๘๐/๘๐ โดยมีประสิทธิภาพ ๘๕.๒๔ /
๘๒.๑๖ 

 
๒. พฤติกรรมการนิเทศภายในของครูผู้
นิเทศภายในหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ย ระดับดีมาก ( X  = ๔.๑๑  S.D. 
= ๐.๓๒) 

 
 
 
 
 
 

๓. ผลการนิเทศของครูผู้นิเทศภายในที่มี
ต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนที่ได้รบัการนิเทศภายในมี
คุณภาพอยู่ในระดับดี  ( X  = ๓.๙๒  S.D. 
= ๐.๔๔) 
 
 
 

๔. ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการ
นิเทศของครูผู้นิเทศภายใน มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = ๔.๒๔  S.D. 
= ๐.๒๘) 

 

ข้อสรุปข้อ ๑ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ ๑ 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
        สอดคลอ้ง           ไมส่อดคล้อง  
เหตุผล    ข้อสรุปกับวัตถุประสงค์สอดคล้องตรงกันในเรื่อง
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้เรื่องการนิเทศภายในและเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ๘๐/๘๐ 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูศ้ึกษา     ไม่ม ี
 

ข้อสรุปข้อ ๒ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ  ๒.๒ 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
        สอดคลอ้ง          ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล    ข้อสรุปตรงตามวัตถุที่กําหนดไว้ 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผูศ้ึกษา ควรนําเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ 
ข้อมูลเรียงลําดับตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ผู้อ่านจะได้ไม่
สับสน คือ ต้องตอบคําถามข้อ ๒.๑ ก่อน (๒.๑ ความรู้ ความ
เข้าใจของครูผู้นิเทศภายใน) ซึ่งตกหล่นไปและนําข้อย่อยของ
วัตถุประสงค์มากําหนดเป็นหัวข้อหลัก ควรให้สอดคล้องกัน 
 

ข้อสรุปข้อ ๓ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ๔ 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
         สอดคล้อง           ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล   ข้อสรุปตรงตามวัตถุที่กําหนดไว้ 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูศ้ึกษา  ควรนําเสนอสรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเรียงลําดับตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
ผู้อ่านจะได้ไม่สับสน 
 

ข้อสรุปข้อ ๔ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ๕ 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
         สอดคล้อง           ไม่สอดคล้อง  
เหตุผล  ข้อสรปุตรงตามวัตถุที่กําหนดไว้ 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูศ้ึกษา  ควรนําเสนอสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเรยีงลําดบัตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ผู้อ่านจะได้ไม่สับสน 
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ข้อสังเกตอื่น ๆ ที่พบ

	 ยังตรวจสอบไม่ครบตำมวัตถุประสงค์	ยังไม่มีผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์	

	 ข้อ	๒.๑	ควำมรู้	ควำมเข้ำใจของครูผู้นิเทศภำยใน	เกี่ยวกับกำรนิเทศภำยในกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำ	ซึ่ง

ในเอกสำรสรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปรำกฏข้อสรุปเรื่องนี้แต่ในตำรำงไม่ได้น�ำมำบันทึกไว้

	 ข้อ	๓.	ควำมพึงพอใจของครูผู้นิเทศภำยในที่มีต่อกำรใช้ชุดกำรเรียนรู้

 ๒.		 ส่วนทีย่งัไม่สอดคล้อง	หรอืไม่ครอบคลมุวตัถปุระสงค์	ตวัแปร	สมมตุฐิำนทีก่�ำหนดไว้			ควรจะปรบัปรงุ

แก้ไข	ดังนี้
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คําตอบหรือขอ้สรุปที่ได้จากการใช้ชุดฯ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
๕. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศ
ภายในมีผลการเรียน จําแนกเป็นรายชั้น
เรียน/รายสาระการเรียนรู้ มคีะแนนเฉลี่ย
รายช้ันและรายวิชา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยรายชั้น รายวิชา อยู่ระหว่าง 
ร้อยละ ๗๒.๒๖ ถึงร้อยละ ๗๘.๕๓ 

ข้อสรุปข้อ ๕ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ๖ 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
        สอดคล้อง          ไมส่อดคล้อง  
เหตุผล    ข้อสรุปตรงตามวัตถุที่กําหนดไว้ 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผูศ้ึกษา  ควรมีการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อให้เห็นความก้าวหน้า หรือ
ประสิทธิผลของการสอนของครู 

 

ข้อสังเกตอื่น ๆ ที่พบ 
ยังตรวจสอบไม่ครบตามวัตถุประสงค์ ยังไม่มีผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์  
ข้อ ๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจของครูผู้นิเทศภายใน เกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา ซึ่งในเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏข้อสรุปเรื่องนี้แต่ในตารางไม่ได้นํามาบันทึกไว้ 
ข้อ ๓. ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในท่ีมีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 ๒.  ส่วนที่ยังไม่สอดคล้อง หรือไม่ครอบคลมุวัตถุประสงค์ ตัวแปร สมมติุฐานที่กําหนดไว้   
ควรจะปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

รายการทีค่วรปรับปรุงแก้ไข แนวทาง/วิธีการปรบัปรุงแก้ไข 
๑. ผลการดําเนินการเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อ ๒.๑ 

ตอบคําถามให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในการ
พัฒนางาน 

๒. ผลการดําเนินการเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อ ๓ 

ตอบคําถามให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในการ
พัฒนางาน 

๓. การนําเสนอสรุปข้อค้นพบคําตอบ
ตามวัตถุประสงค์ให้เรียงลําดับให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ควรนําเสนอข้อสรุปข้อค้นพบเรียงลําดับข้อตามวัตถุประสงค์
ให้สัมพันธ์กันทุกบท 
 

  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ถ้ามีการศึกษาประสิทธิผลของการนิเทศ คือ ผลที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู
ผู้รับการนิเทศภายในด้วย จะทําให้เห็นจุดเน้นของการพัฒนาการนิเทศที่ชัดเจนขึ้น เหมาะสมกับหน้าที่
การงานของศึกษานิเทศก ์
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คําตอบหรือขอ้สรุปที่ได้จากการใช้ชุดฯ ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
๕. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่
ครูผู้สอนได้รับการนิเทศจากครูผู้นิเทศ
ภายในมีผลการเรียน จําแนกเป็นรายชั้น
เรียน/รายสาระการเรียนรู้ มคีะแนนเฉลี่ย
รายชั้นและรายวิชา อยู่ในระดับดีขึ้นไป
คะแนนเฉลี่ยรายชั้น รายวิชา อยู่ระหว่าง 
ร้อยละ ๗๒.๒๖ ถึงร้อยละ ๗๘.๕๓ 

ข้อสรุปข้อ ๕ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อใด  ๖ 
ความสอดคล้องกับตัวแปรท่ีกําหนดหรือสมมุติฐานที่ต้ังไว้ 
        สอดคล้อง          ไมส่อดคล้อง  
เหตุผล    ข้อสรุปตรงตามวัตถุที่กําหนดไว้ 
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผูศ้ึกษา  ควรมีการเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อให้เห็นความก้าวหน้า หรือ
ประสิทธิผลของการสอนของครู 

 

ข้อสังเกตอื่น ๆ ที่พบ 
ยังตรวจสอบไม่ครบตามวัตถุประสงค์ ยังไม่มีผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์  
ข้อ ๒.๑ ความรู้ ความเข้าใจของครูผู้นิเทศภายใน เกี่ยวกับการนิเทศภายในการใช้หลักสูตร

สถานศึกษา ซึ่งในเอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏข้อสรุปเรื่องนี้แต่ในตารางไม่ได้นํามาบันทึกไว้ 
ข้อ ๓. ความพึงพอใจของครูผู้นิเทศภายในท่ีมีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ 

 ๒.  ส่วนที่ยังไม่สอดคล้อง หรือไม่ครอบคลมุวัตถุประสงค์ ตัวแปร สมมติุฐานที่กําหนดไว้   
ควรจะปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

รายการทีค่วรปรับปรุงแก้ไข แนวทาง/วิธีการปรบัปรุงแก้ไข 
๑. ผลการดําเนินการเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อ ๒.๑ 

ตอบคําถามให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในการ
พัฒนางาน 

๒. ผลการดําเนินการเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อ ๓ 

ตอบคําถามให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในการ
พัฒนางาน 

๓. การนําเสนอสรุปข้อค้นพบคําตอบ
ตามวัตถุประสงค์ให้เรียงลําดับให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ควรนําเสนอข้อสรุปข้อค้นพบเรียงลําดับข้อตามวัตถุประสงค์
ให้สัมพันธ์กันทุกบท 
 

  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ถ้ามีการศึกษาประสิทธิผลของการนิเทศ คือ ผลที่สามารถพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู
ผู้รับการนิเทศภายในด้วย จะทําให้เห็นจุดเน้นของการพัฒนาการนิเทศที่ชัดเจนขึ้น เหมาะสมกับหน้าที่
การงานของศึกษานิเทศก ์
 
 
 
 
 
 



	 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

	 ถ้ำมีกำรศึกษำประสิทธิผลของกำรนิเทศ	คือ	ผลที่สำมำรถพัฒนำพฤติกรรมกำรสอนของครูผู้รับกำรนิเทศ

ภำยในด้วย	จะท�ำให้เห็นจุดเน้นของกำรพัฒนำกำรนิเทศที่ชัดเจนขึ้น	เหมำะสมกับหน้ำที่กำรงำนของศึกษำนิเทศก์
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	 ๓.		 ผลส�ำเร็จของกำรใช้นวัตกรรมกับผลกำรวิจัยทั่วไป	มีทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่ำงกัน

 ส่วนที่เหมือนกัน คือ	ผลส�ำเร็จของงำนกำรใช้นวัตกรรมกับผลกำรวิจัยทั่วไปต้องตอบค�ำถำมตรงตำม

วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้หรือตอบข้อสงสัยที่ต้องกำรค้นหำค�ำตอบ	คล้ำยกับกำรวิจัยเชิงทดลอง

 ส่วนที่ต่ำงกัน	คือ	ผลส�ำเร็จของงำนกำรใช้นวัตกรรมเป็นกำรค้นหำค�ำตอบที่เกี่ยวกับกำรทดลองใช้เทคนิค

วิธีกำร	รูปแบบ	สิ่งประดิษฐ์	เพื่อศึกษำประสิทธิภำพหรือประสิทธิผลของสิ่งที่พัฒนำขึ้นที่มีผลต่อเป้ำหมำยของ 

กำรใช้นวัตกรรม	ส่วนผลกำรวิจัยทั่วไป	ยกเว้น	กำรวิจัยเชิงทดลอง	ศึกษำสิ่งที่มีในสภำวะปกติโดยไม่มีกำรทดลองใช้

เทคนิควิธีกำร	รูปแบบ	สิ่งประดิษฐ์

 ๔.	 ขั้นตอนกระบวนกำรของกำรด�ำเนินกำรค้นหำค�ำตอบ	ข้อสรุป	ควำมส�ำเร็จของงำน	
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 . ผลสาเร็จของการใชนวัตกรรมกับผลการวิจัท่ัวป มีท้ังสวนท่ีเหมือนกันและตางกัน 
 วนอนกัน ือ ผลสาเร็จของงานการใชนวัตกรรมกับผลการวิจัท่ัวปตองตอบาาม
ตรงตามวัตประสงท่ีกาหนดวหรือตอบขอสงสัท่ีตองการนหาาตอบ ลากับการวิจัเชิงทดลอง 
 วนตากัน ือ ผลสาเร็จของงานการใชนวัตกรรมเปนการนหาาตอบท่ีเก่ีวกับการ
ทดลองใชเทนิวิธีการ รปแบบ สิ่งประดิษ เพ่ือศึกษาประสิทธิาพหรือประสิทธิผลของสิ่งท่ีพัฒนาข้ึน
ท่ีมีผลตอเปาหมาของการใชนวัตกรรม สวนผลการวิจัท่ัวปกเวนการวิจัเชิงทดลอง ศึกษาสิ่งท่ีมีใน
สาวะปกติดมมีการทดลองใชเทนิวิธีการ รปแบบ สิ่งประดิษ 

 . ข้ันตอนกระบวนการของการดาเนินการนหาาตอบ ขอสรป วามสาเร็จของงาน  
 

ข้ันตอนกระบวนการ วการานนานนตะข้ันตอน 
๑. ตรวจสอบทบทวน
วามกตอง รบวน 
สมบรของขอมล 

 
 
 

. จัดกระทาขอมลและ
วิเราะหขอมล  

 
. สรปผลการวิเราะห
ขอมล  
 
. อิปราผลจากขอ
นพบและให
ขอเสนอแนะ 

๑. ทบทวนเรื่องมือท่ีนาปใชในการดาเนินการเก็บรวบรวมขอมลวา
กตอง รบวน สมบรเพีงใด สามารนาปใชเก็บรวบรวมมาวิเราะห
เพ่ือนหาาตอบวามสาเร็จของงานตามวัตประสง ตัวแปร หรือ
สมม ติานท่ีกาหนดวหรือม มีสวนใดท่ีตองปรับปรงเ พ่ิมเติมหรือ
ดาเนินการดวิธีอ่ืน  เพ่ือใหเกิดวามกตอง สมบร 

 
. จัดกระทาขอมลและวิเราะหขอมลตามแนวทาง วิธีการและเกท่ี
กาหนด ใหสอดลองตรงกับวัตประสงของการดาเนินการ 
   
. วิ เราะหขอมล ขอนพบวามสาเร็จของงานเรีงลา ดับตาม
วัตประสงแตละขอ ตามแนวทางวิธีการและสิติท่ีกาหนดใหใช 
 
. ขอนพบมีวามสาเร็จหรือมสาเร็จมีเหตปจจัสนับสนน ตอตาน
อะรบาง ดเรีนรหรือมีบทเรีนอะรบางจากการทางานนี้ 
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แนวค�ำตอบตอนที่ ๖ ปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แบบบันทึกที่ ๖.๑

 ๑.	 วัตถุประสงค์	เป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 ๑.๑	 เพื่อสร้ำงควำมภำคภูมิใจในควำมส�ำเร็จของกำรปฏิบัติงำน
	 	 ๑.๒	 เพื่อค้นหำแนวคิดในกำรพัฒนำงำนร่วมกัน	และส่งเสริมให้งำนมีคุณภำพสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
	 	 ๑.๓		 เพื่อส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด	(Leap	Frog)	
	 ๒.	 แนวคิดที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 ๒.๑	 กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	ท�ำให้ได้รับควำมรู้ประสบกำรณ์ใน	
กำรจัดเรียนรู้เพิ่มขึ้น
	 	 ๒.๒	 ผูท้ีจ่ะมำแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	ควรเชือ่มัน่ว่ำกำรปฏบิตังิำนย่อมมคีวำมส�ำเรจ็เสมอ	อำจเป็น
ควำมส�ำเร็จที่เป็นกระบวนกำรปฏิบัติ	และผลกำรนิเทศตำมเป้ำหมำย
	 	 ๒.๓	 กำรน�ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำสู่กำรปฏิบัติต้องน�ำมำประยุกต์ให้เหมำะกับ
บริบทงำนของตนเอง
	 	 ๒.๔	 ศึกษำนิเทศก์ทุกคนย่อมมีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำงำนทุกคน	ซึ่งอำจมำกหรือน้อยต่ำงกัน
	 	 ๒.๕	 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ส�ำเร็จ	มักเป็นกำรร่วมมือกันในแนวระนำบมำกกว่ำกำรสั่งกำร
	 ๓.		 เทคนิคกิจกรรม	วิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่น่ำสนใจ
	 	 ๓.๑		 ควรจัดประชุมเสนอเรื่องเล่ำเร้ำพลัง	(Story	telling)
	 	 ๓.๒		 กำรจัดสนทนำกลุ่มเฉพำะ	(Focus	Group	Discussion)
	 	 ๓.๓	 กำรจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติกำร	(Community	of	practice)
	 	 ๓.๔		 กำรจัดเป็นชุมชน/สังคมออนไลน์
	 	 ๓.๕		 กำรจัดตั้งชมรมครูผู้นิเทศ
	 	 ๓.๖		 กำรจัดสัมมนำน�ำเสนอผลงำน
	 ๔.		 ขั้นตอนในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 ๔.๑	 วำงแผนจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กลุ่มเป้ำหมำย	ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ	กิจกรรมระยะ
เวลำ	และกำรประเมินผล
	 	 ๔.๒	 เลือกกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้ำหมำย	และวัตถุประสงค์
	 	 ๔.๓		 ด�ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมกิจกรรมและช่องทำงที่เลือก
	 	 ๔.๔		 ประเมินควำมเหมำะสมของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
	 	 ๔.๕		 สรุปแนวทำงที่จะน�ำไปพัฒนำงำนของตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
	 ๕.		 แนวคิดหรือข้อคิดส�ำคัญที่สรุปได้จำกกรณีศึกษำของนำงนำรี	รักนิเทศ
	 	 ๕.๑		 กำรเชือ่มัน่ว่ำงำนทีด่�ำเนนิกำรมำนัน้ประสบควำมส�ำเรจ็	เมือ่น�ำมำแลกเปลีย่นกนัย่อมก่อให้เกดิ
คุณค่ำในกำรท�ำงำนยิ่งขึ้น
	 	 ๕.๒		 มีกำรใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลำกหลำย	สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงำน
	 	 ๕.๓		 มีกำรวำงแผนและกำรท�ำงำนอย่ำงเป็นระบบตั้งแต่กำรวำงแผนที่จะจัดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรสรุปเป็นเอกสำร
	 	 ๕.๔		 มีกำรใช้สื่อสังคมออนไลน์	ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำมำรถท�ำได้ง่ำย	ประหยัด	และเข้ำถึง 
กลุ่มเป้ำหมำยได้เร็วและจ�ำนวนมำก
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แนวค�ำตอบตอนที่ ๗ : สร้ำงเครือข่ำย ขยำยผล ต่อยอด

แบบบันทึกที่ ๗.๑

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของเครือข่ำย
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แนวาบนท่ี ๗  สรางเรา าผล  
แบบบันทึกท่ี ๗.๑ 

การิรารงสรางของรือขา 

งประกบ 
ผลการพิจารณา 

แนวทางการปรับปรุง เหมาะสม มเหมาะสม 

รสง       

ามา      

องบ      

บทบาทของสมาชิก      

กิจกรรม      

การสื่อสาร      

ิเหนและเสนแนะนการปรับปรุงรงสรางเพ่ิมเิม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงเพิ่มเติม
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คณะที่ปรึกษา

๑.	 นำยชินภัทร		ภูมิรัตน	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๒.	 นำงเบญจลักษณ์		น�้ำฟ้ำ	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๓.	 นำงสำววีณำ		อัครธรรม	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ

คณะท�างาน

๑.	 นำยสมชำย	มิตรมูลพิทักษ์	 ประธำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพ	

		 	 กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

๒.	 นำยสมควร	วรสันต์	 หัวหน้ำศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัดคุณภำพกำรศึกษำ	ฯ

๓.	 นำยทองสุข	รวยสูงเนิน										 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๔.	 นำงสำวประภำพรรณ	เส็งวงศ์				 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๕.	 นำงสำววันทนำ	เลิศสินไทย	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๖.	 นำงสำวนงลักษณ์	เวศม์รัชสกุล	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๗.	 นำงฉวี	ณ	ตะกั่วทุ่ง	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๘.	 นำงสำววิริยะ	บุณยะนิวำสน์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๙.	 นำงสำวรัชนี		วิเศษมงคล	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๑๐.	 นำงจันทร์เพ็ญ		พรมจันทร์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	

๑๑.	 นำยประกอบ	มณีโรจน์		 ศึกษำนิเทศก์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ																				

			 	 สงขลำ	เขต	๒

๑๒.	 นำงมำลี		สืบกระแส	 ศึกษำนิเทศก์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี	เขต	๑

๑๓.	 นำยเกรียงศักดิ์	สุวรรณวัจน์			 ศกึษำนเิทศก์ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำพษิณโุลก	เขต	๑

๑๔.	 นำงสิร์รำนี	วสุภัทร	 ศึกษำนิเทศก์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี

๑๕.	 นำงวิไลวรรณ		เหมือนชำติ	 ศึกษำนิเทศก์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ	เขต	๓๓

๑๖.	 นำงสำวรัตนทิพย์	เอื้อชัยสิทธิ์	 ศึกษำนิเทศก์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี	เขต	๑		

	 	 ช่วยรำชกำรศนูย์พฒันำกำรนเิทศและเร่งรดัคณุภำพกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

๑๗.	 นำงสำวอมรทิพย์		เจริญผล	 ศกึษำนเิทศก์ส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำกรงุเทพมหำนคร	

	 	 ช่วยรำชกำรศนูย์พฒันำกำรนเิทศและเร่งรดัคณุภำพกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน

                             คณะท�างาน



คู่มือพัฒนาการนิเทศสู่วิธีปฏิบัติที่ดี

256 คณะท�างาน

คณะบรรณาธิการ

๑.	 นำยทองสุข	รวยสูงเนิน										 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๒.	 นำงสำวประภำพรรณ	เส็งวงศ์				 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๓.	 นำงสำววันทนำ	เลิศสินไทย	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๔.	 นำงสำวนงลักษณ์	เวศม์รัชสกุล	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๕.	 นำงสำววิริยะ	บุญยะนิวำสน์	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ

๖.	 นำงสำวอมรทิพย์	เจริญผล	 ศึกษำนิเทศก์ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

	 	 กรุงเทพมหำนคร	ช่วยรำชกำรศูนย์พัฒนำกำรนิเทศและเร่งรัด	

																																																		 คุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 นำงสำวอมรทิพย์		เจริญผล

ผู้เรียบเรียงต้นฉบับ

 นำงสำวอมรทิพย์		เจริญผล				
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