
 



 
 

 

 
ค ำน ำ 

  

    เอกสาร คู่มือปฏิบัติการนิเทศฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการนิเทศ
ของ ศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นางวิริยะสมร  บัวทอง  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  ช านาญ
การพิเศษ  ซึ่งรับผิดชอบโครงการและแผนงาน  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  กิจกรรม PLC งานวิจัย  กิจกรรมโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมโรงเรียนสุจริต  และรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี  ศิลปะ  และ
นาฏศิลป์ 
    การนิเทศภาระงานที่รับผิดชอบงานในหน้าที่  ข้าพเจ้าได้ด าเนินงานตามแนวทางการ
นิเทศ  แบบ “เข้ำใจ เข้ำถึง พึ่งได้  ใฝ่พัฒนำ” บนพื้นฐานความเป็นเป็นกัลยาณมิตรเพ่ือเป็น
การวางแผนตามกรอบและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบาย  ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อ
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับปรับปรุง  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ   

    ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการนิเทศ 
        ของศึกษานิเทศก์  หรือบุคลากรอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี  
  
   
                                                              วิริยะสมร  บัวทอง 
                ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 
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สำรบัญ 

  
เรื่อง  หน้ำ  

ค าน า     

ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
โครงสร้างการบริหารงาน 
บทที่ ๑    บทน า  

 ๓ 
 ๕ 
 ๖ 

  หลักการและเหตุผล   ๖ 
  วัตถุประสงค์   ๗  
  เป้าหมาย   ๗  
บทที่ ๒  ปฏิทินการนิเทศ   ๘  
  ปฏิทินการนิเทศสถานศึกษาในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์   ๘  
บทที่ ๓  กระบวนการนิเทศ  

โมเดลกระบวนการนิเทศ 
 ๙  
 ๑๐ 

บทที่ ๔  รูปแบบการนิเทศ   ๑๑ 
  ๑. การนิเทศรายบุคคล   ๑๑ 
     ๑.๑ การเยี่ยมชั้นเรียน   ๑๑  
     ๑.๒ การสาธิตการสอน   ๑๒  
     ๑.๓ การให้ค าปรึกษาแนะน า/ เสนอแนะ (Coaching)   ๑๓  
     ๑.๔ เทคนิคการให้ค าปรึกษา  ๑๔  
  ๒. การนิเทศรายกลุ่ม  ๑๕  
แบบบันทึกการนิเทศ  
เครื่องมือนิเทศ 
แบบสรุปคะแนนการนิเทศ 
ค าสั่งมอบหมายงาน 

๑๖ 
๑๗ 
๑๘  
๒๑ 

ประวัติผู้จัดท า  ๓๒  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูม ิ 
 

“สร้างคนดี  มีปัญญา  พ่ึงพาตนเอง” 
 

พันธกิจ (Mission) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูม ิ 
 

๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ค่ำนิยมองค์กรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ  
 

“มุ่งผลสัมฤทธิ์  แนวคิดใหม่  บริการด้วยใจ  โปร่งใสสะอาด” 
 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร   
เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันน าไปสู่
คุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) ของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

“สร้างแรงบันดาลใจ  ก้าวไกลด้วยปัญญา  พัฒนาผู้เรียนสู่คนดี  ด้วยวิถีการพึ่งพาตนเอง” 
 

พันธกิจ (Mission) ของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม และด ารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชัยภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนเพ่ือให้เกิด
การปรับปรุง พัฒนา ภายใต้การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
 
 



๔ 
 

 

 
ค่ำนิยมองค์กรของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 
“ประสานสัมพันธ์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งคุณภาพการสอนสู่ผู้เรียน” 
 
ขอบข่ำยของงำน  
 
 งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกระบวนการนิเทศ ติดตาม ศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ และสถานศึกษาในสังกัด 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 
 รวบรวม จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ตามสภาพปัญหา ความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

๑. จัดท าเกณฑ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เครื่องมือ และวิธีการนิเทศ การตรวจสอบการจัดการศึกษา   
ของสถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาประเมินตนเอง และตรวจสอบตามเกณฑ์ การตรวจสอบการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 ๓.  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดการ
วิจัยพัฒนารูปแบบ/วิธีการที่เหมาะสม 
 ๔.  ด าเนินการ พิจารณา คัดเลือกรูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการด าเนินการนิเทศท่ีดี หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

๕. สรุป อภิปรายผลจากการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดควรพัฒนา เพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางาน
ต่อไป 
 ๖. เผยแพร่ผลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงาน   
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                        
 
 
 

 
     
 

 งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 งานส่งเสรมิพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรู ้
       

 งานส่งเสรมิการวดัและประเมินผลการศึกษา 
 งานส่งเสรมิและพัฒนาเครื่องมือวดัและประเมินผล

การศึกษา 
 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การวัดและ 
       ประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 
 งานส่งเสรมิ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 

และ เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

 งานส่งเสรมิและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ 

 งานส่งเสรมิสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นท่ี
การศึกษาสถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 

 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สถานศึกษา 

 งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

 งาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบ การประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

 งานตรวจสอบคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 งานส่งเสรมิและประสานงานการประกันคณุภาพภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
 งานการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย มาตรฐานและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 
 งานพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศ 
 งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ

การศึกษา 
 งานรายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศการศึกษา 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 

งานธุรการ 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู้ 

 

กลุ่มงานส่งเสรมิพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

นิเทศการศึกษา 

กลุ่มงานนิเทศตดิตามและประเมนิผล
ระบบบรหิารและการจัดการศึกษา 

กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 



๖ 
 

 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

  
หลักกำรและเหตุผล 

   
  “ภารกิจหลัก” ของศึกษานิเทศก์ คือ การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานหลายด้าน และบุคลากรหลาย
ฝ่าย โดยผู้นิเทศต้องท าหน้าที่ใน ๔ บทบาทส าคัญ บทบาทแรกได้แก่ การเป็นผู้ประสาน (Coordinator) 
เช่น ประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด กับโรงเรียน ประสานให้ครูแต่ละระดับให้ความช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ประสานชุมชน ผู้ปกครองกับครู เป็นต้น บทบาทท่ีสอง คือ การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) 
โดยเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าแก่ครู และผู้รับการนิเทศท่ัวไป บทบาทท่ีสามคือ การเป็นผู้น ากลุ่ม 
(Group Leader) คือต้องรู้วิธีที่จะท างานร่วมกับกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จ และ บทบาทท่ีสี่คือ การเป็นผู้
ประเมิน (Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประเมิน
คุณภาพผู้เรียนในสมรรถนะต่างๆ เป็นต้น   

ความส าเร็จของการปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษานั้น ศึกษานิเทศก์ต้องใช้บทบาทท้ัง ๔ 
ด้านนี้ เป็นส าคัญ แตจ่ะเลือกใช้บทบาทใดเป็นหลักในการนิเทศนั้นอาจขึ้นอยู่กับเรื่องที่นิเทศ
สถานการณ์ ความจ าเป็น รวมทั้งความถนัด ของผู้นิเทศเองด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการปฏิบัติการ
นิเทศอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องจึงจะท าให้ “ภารกิจหลัก” นี้ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์และสง่างาม  
   การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การขับเคลื่อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แยกตามภาระงาน
ที่รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามวิสัยทัศน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่  คือ  “สร้ำงคนดี  มีปัญญำ  
พึ่งพำตนเอง” ซึ่งมีจุดเน้นตามภารกิจที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
   ๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกระบวนการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรท้องถิ่น  และกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  
วิจัย  ส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  และกำรประกันคุณภำพภำยในสถานศึกษา 
ตรวจสอบคุณภำพภำยในสถานศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
   ๓. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  และด าเนินงานยกระดับคุณภำพกำรศึกษำร่วมกับศูนย์วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   ๔. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
และรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
    ๔.๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 



 
 

 

    ๔.๒ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    ๔.๓ โรงเรียนสุจริต 
   ๕. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบใน สหวิทยำเขตดอกกระเจียว  ได้แก่  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  
โรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม  โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 
 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย  จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  
           ๒. เพ่ือรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย  จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
           ๓. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรม  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ  เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
          ๔.  เพ่ือสร้างรูปแบบการนิเทศ  ที่ได้มาตรฐานตามแนวทางการนิเทศ  แบบ “เข้ำใจ เข้ำถึง  
พึ่งได้  ใฝ่พัฒนำ” บนพื้นฐานความเป็นเป็นกัลยาณมิตร 
 
เป้ำหมำย  
         ๑. ด้ำนปริมำณ  
        ๑.๑ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จ านวน ๓๗  แห่ง (นิเทศเดือนละ ๑  ครั้ง/ โรงเรียน)  
   ๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินงาน ในระดับ “ดี” ขึ้นไป เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐   
           ๒. ด้ำนคุณภำพ  
           ๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  
   ๒.๒ โรงเรียนได้รูปแบบการนิเทศภายในตามแนวทางการนิเทศแบบ “เข้ำใจ  เข้ำถึง  
พึ่งได้  ใฝ่พัฒนำ” 
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บทท่ี ๒  
ปฏิทินกำรนิเทศ 

  
กำรนิเทศปกต ิ
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ก าหนดให้มีการนิเทศตามโครงการ  
การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศปกติ) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาทั้งภาครัฐ 
และเอกชนในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ที่มีความต่อเนื่อง ทั่วถึง และสม่ าเสมอตามนโยบาย 
หรือประเด็นการนิเทศ  ทีส่ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ก าหนด  ส าหรับสถานศึกษา
ภาครัฐ  ให้นิเทศอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้  ศึกษานิเทศก์อาจนิเทศมากกว่าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
ก าหนดได้หากสถานศึกษามีความต้องการหรือความจ าเป็นให้มีการนิเทศเพ่ิมเติม  
  
ปฏิทินปฏิบัติกำรนิเทศสถำนศึกษำในควำมรับผดิชอบของศึกษำนิเทศก์  
           กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ชัยภูมิ  ได้ก าหนดปฏิทินการนิเทศ  ให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาในความรับผิดชอบ   
ซึ่งการนิเทศข้ึนอยู่กับภารกิจงานที่รับผิดชอบ  ซึ่งงานที่จะต้องออกนิเทศมีดังนี้คือ 
   ๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกระบวนการเรียนรู้  ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักสูตรท้องถิ่น  และกระบวนการเรียนรู้ 
   ๒. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  
วิจัย  ส่งเสริมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  และกำรประกันคุณภำพภำยในสถานศึกษา 
ตรวจสอบคุณภำพภำยในสถานศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
   ๓. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ศึกษาค้นคว้า  
วิเคราะห์  วิจัย  การพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  และด าเนินงานยกระดับคุณภำพกำรศึกษำร่วมกับศูนย์วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ  
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
   ๔. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  ศึกษาค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
และรายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม 
    ๔.๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
    ๔.๒ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
    ๔.๓ โรงเรียนสุจริต 
   ๕. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีรับผิดชอบใน สหวิทยำเขตดอกกระเจียว  ได้แก่  โรงเรียนเทพสถิตวิทยา  
โรงเรียนบางอ าพันธ์วิทยาคม  โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 

 



 
 

 

บทท่ี ๓ 
กระบวนกำรนิเทศ 

    
  แนวทางการนิเทศช่วยเหลือการท างานของครูในการจัดการเรียนการสอนนั้น กลุ่มนิเทศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เน้นให้ใช้กระบวนการท างานตามศาสตร์พระราชา คือ 
“เข้ำใจ เข้ำถึง พึ่งได้  ใฝ่พัฒนำ” บนพื้นฐานความเป็นเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน แต่เน้นเนื้อหา  
ทักษะ  ฐานการคิดอันเป็นสากล  อันประกอบไปด้วย  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถใน
การคิด  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  โดยมีจุดหมายร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันคือ  คุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน   
โดยบริหารจัดการนิเทศด้วยโมเดล  เข้าใจ  เข้าถึง  พ่ึงได้  ใฝ่พัฒนา  มีสาระส าคัญ ดังนี้   
  ประกำรที่ ๑ เข้ำใจ ด่านแรกในการด าเนินการนิเทศ โดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องท า
ความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของผู้รับการนิเทศร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหา เป้าหมายของการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ก าหนดกิจกรรมการนิเทศร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากท่ีสุด   
  ประกำรที่ ๒ เข้ำถึง ด่านต่อมา ในการด าเนินการนิเทศ โดยผู้นิเทศจะต้องเข้าถึงข้อมูล 
ของผู้ที่รับการ นิเทศอย่างแท้จริง เช่น อาจมีการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของครู สาธิตหรือให้
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมให้กับครู รับฟังเหตุผล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
ในขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศเองก็ต้องท าความ เข้าถึงความต้องการของผู้นิเทศด้วยเช่นกัน เพ่ือให้การ
นิเทศแต่ละครั้งเกิดประโยชน์สูงสุด   
  ประกำรที่ ๓ พึ่งได้  ด่านนี้หลังจากมีการสังเกตการณ์สอนภายในชั้นเรียนเกิดข้ึน หากครู 
ผู้สอนมีประเด็นที่แก้ไขปัญหาไม่ได้  ศึกษานิเทศก์จะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับคณะครู   
  ประกำรที่ ๔ ใฝ่พัฒนำ เป็นก้าวที่สี่หลังจากท่ีผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจ  
และเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นนี้ ผู้นิเทศจะต้อง
สะท้อนภาพการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนของครูและร่วมออกแบบ หรือปรับปรุงสื่อ/ กิจรรมการ
จัดการเรียนการสอน จากนั้น อาจกลับมาสังเกตการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนอีกครั้ง หลังจากนั้น 
ก็ร่วมสะท้อนภาพ ชื่นชม และให้ข้อเสนอแนะส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์อีกครั้ง ดังแผนภาพการนิเทศ ดังนี้  
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บทท่ี ๔ 
รูปแบบกำรนิเทศ 

  
รูปแบบกำรนิเทศ  
  

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ก าหนดให้มีการนิเทศติดตามโครงการ “การนิเทศพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (นิเทศปกติ) โดยศึกษานิเทศก์สามารถเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศตามดุลยพินิจ ของตน
อย่างอิสระ รูปแบบการนิเทศที่ศึกษานิเทศก์นิยมใช้ มีดังนี้  
   ๑. กำรนิเทศรำยบุคคล 
   การแนะน าเป็นรายบุคคล (Individual Conference) การพบปะกันระหว่างครู และศึกษานิเทศก์  
เป็นวิธีหนึ่งที่ให้โอกาสศึกษานิเทศก์ได้ท างานเป็นรายบุคคลกับครูในเรื่องปัญหาทางวิชาการของแต่ละคน เป็นวิธีการ 
ทีท่ั้งสองคนได้ท างานร่วมกัน กิจกรรมการนิเทศรายบุคคล ได้แก่  
    ๑.๑ กำรเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตกำรสอน  
    วิธีการนิเทศการศึกษาวิธีหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการไปเยี่ยมชั้นเรียนในขณะที่ครูก าลังสอน  
การไปเยี่ยมชั้นจะท าให้เห็นสภาพที่เป็นจริงตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่ครูประสบอยู่เพ่ือร่วมมือกับครูหาทางปรับปรุง 
แก้ไขให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การไปเยี่ยมชั้นเรียนควรจะไปต่อเมื่อได้สร้างความสัมพันธ์กับครู 
เป็นอย่างดีแล้วเพราะครูจะได้ไม่มองศึกษานิเทศก์ด้วยความหวาดกลัวระแวงสงสัย คิดว่าศึกษานิเทศก์จะมาจับผิด  
การไป เยี่ยมชั้นเรียน หากศึกษานิเทศก์ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ครูทราบว่า การมานั้นไม่ใช่มาเพ่ือจับผิด หรือเพ่ือ 
รายงานการ ปฏิบัติงานของครู แต่มาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือครูเป็นพี่เลี้ยงครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ควร เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชั้นเรียน ตลอดจน 
ได้แสดงความคิดเห็น และปรึกษาหารือในรายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับศึกษานิเทศก์นั้นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
เยี่ยมชั้นเรียนที่ดีดังนี้ 
    ๑) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปสังเกตการสอนของครูในชั้นเรียน ไม่ใช่ไปจับผิด พึงให้ครูยอมรับว่า  
ศึกษานิเทศก์มาเพ่ือช่วยเหลือครู  

๒) ศึกษานิเทศก์ควรจะเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลังเล็กน้อยก่อนที่ครูจะเริ่มบทเรียน  
ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะแอบเดินย่อง ๆ เข้าไปหลังชั้นเพ่ือสังเกตการสอนของครู  
    ๓) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องเรียน ซึ่งสามารถมองเห็นชั้นเรียนได้ท่ัวถึง นั่งฟัง  
อย่างเงียบ ๆ ด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความสนใจยิ่งและดูจนจบชั่วโมง  
                     ๔) ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะเข้าร่วมบทเรียนเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับเชิญจากครูและ นักเรียน 
ให้เข้าร่วมด้วยเท่านั้น  
                     ๕) ศึกษานิเทศก์ควรจะต้องมีบันทึกเก่ียวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ค าแนะน า ปรึกษา
แก่ครูภายหลัง  
                     ๖) ศึกษานิเทศก์ควรจะไปเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือสังเกตการสอนมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคเรียน\  
เพ่ือจะได้สังเกตดูความเจริญงอกงามของครูในด้านการสอน และดูผลงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์เองต่อครูผู้สอน                 
หลังจากได้มีการเยี่ยมชั้นเรียนแล้ว ศึกษานิเทศก์ควรจะได้พบปะกับครูเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงความ คิดเห็นให้ครูฟัง  



๒ 
 

 

เปิดโอกาสให้ครูชี้แจงเหตุผลในการกระท าของครู แล้วร่วมกันปรึกษาหารือความคิดที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า เหมาะสมกว่า 
การให้ค าปรึกษาแนะน าชี้แจงนั้น ไม่ควรให้เนิ่นนานนัก ควรจะเป็นภายในวันเดียวกัน หรือถ้าเป็นไปได้ ภายหลังจาก 
ที่ครูนั้นสอนเสร็จก็จะดียิ่งขึ้น เพราะทั้งสองฝ่ายผ่านเหตุการณ์นั้นมาใหม่ ๆ วิธีการที่ดี ศึกษานิเทศก์ไม่ควรพูดถึงเฉพาะ
ข้อบกพร่องของครูแต่อย่างเดียว หากมีข้อใดควรชมก็หยิบยกข้ึนมาชม พร้อมทั้งให้ก าลังใจที่จะท าเช่นนั้น อีกในการ
สอนครั้งต่อไป  ข้อควรระวังส าหรับศึกษานิเทศก์ในการไปเยี่ยมชั้นเรียนก็คือ อย่าไปเยี่ยมชั้นเรียนมากจนเกินไปจะท า 
ให้ความส าคัญของการเยี่ยมชั้นเรียนลดน้อยลงไปและจะท าให้ครูเบื่อหน่าย ผลที่สุดครูก็จะหลบหลีกแทนที่จะให้ความ 
ร่วมมือ 
   ๑.๒ กำรสำธิตกำรสอน  
   การสาธิตการสอน คือการแสดงวิธีการเป็นตัวอย่างให้ดู ผู้แสดงอาจจะเป็นศึกษานิเทศก์เอง หรือ
วิทยากรที่ได้รับเชิญ ผู้ชมการสาธิต คือครูซึ่งจัดได้เป็นกลุ่มโดยทางโรงเรียนเป็นผู้จัดไว้ หรือในการประชุมอ่ืน ๆ อาจ 
น าวิธีการสาธิตไปใช้ได้ การสาธิตการสอนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ครูได้เห็นตัวอย่างที่ดีและถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการสอน  
วิชาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีและศรัทธาต่องานของศึกษานิเทศก์ด้วยการสาธิตการสอนไม่จ าเป็น 
ว่าศึกษานิเทศก์จะต้องท าการสาธิตเอง อาจให้ครูหรือผู้อ่ืนที่เชี่ยวชาญท าการสาธิตแทนก็ได้ นอกจากนี้อาจใช้
ภาพยนตร์ที่ แสดงการสอนหรือการทดลองแทนก็ได้เช่นกัน การสาธิตการสอนควรมีจุดประสงค์ดังนี้  
   ๑) ส่งเสริมความเจริญงอกงามทางวิชาชีพแก่ครู การสาธิตการสอนควรส่งเสริมความต้องการ  
และความกระตือรือร้นของครูต่อการใช้ความคิดที่เขามีไว้ในใจในระหว่างการสังเกตของเขา การสาธิตจะมีประโยชน์  
ต่อเมื่อสนองความต้องการ ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวครูและแก่ความต้องการของนักเรียนในการแก้ปัญหา การสาธิต 
การสอนเป็นการแสดงวิธีสอนใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน มันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สังเกตและผู้สาธิต  
ทั้ง ก่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีด้วย  
   ๒) ช่วยแก้ปัญหาครู เป็นการช่วยสาธิตให้ดู  เพ่ือช่วยเหลือครูเมื่อแก้ปัญหาเองไม่ได้ ศึกษานิเทศก์จะ
ช่วยสาธิตให้ดู การสาธิตจึงเป็นการเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือครู นักเรียนในการ
แก้ปัญหา หากมีปัญหาเกิดข้ึนในช่วงการสาธิต ศึกษานิเทศก์จะต้องเป็นฝ่ายช่วยเหลือครูจะจับตาดูผู้ สาธิตการสอน 
แก้ไขปัญหาซึ่งครูสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเมื่อเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นกับตนเอง  
   ๓) เป็นการผสมผสานทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการศึกษาเข้าด้วยกัน วิธีการผสมผสานทฤษฎี  
และแนวปฏิบัติเข้าด้วยกันได้อย่างดี ได้แก่ การสาธิตการสอน เป็นการแปลทฤษฎีออกมาเป็นแนวปฏิบัติโดยผ่าน 
ทางการสาธิตการสอน  
   ๔) ช่วยในการอบรมครู การสาธิตการสอนจะช่วยให้ครูได้รับความรู้เพิ่มเติมจากบทเรียนที่ท า  
การสาธิต ครูได้ศึกษาและเข้าใจในเนื้อหาวิชาใหม่ ๆ อยู่เสมอ การสาธิตการสอนจะช่วยให้ครูสามารถเข้าใจถึง 
กระบวนการและการน าไปใช้กับสถานการณ์ของตนเองได้  
   หลักเกณฑ์ท่ีจะช่วยให้การสาธิตการสอนได้รับผลส าเร็จตามความมุ่งหมายของการนิเทศได้ควรมี 
ลักษณะดังนี้  
   ๑) จะต้องวางแผนการสาธิตการสอนไว้เป็นอย่างดี ควรมีการวางแผนการสาธิตการสอนไว้เพ่ือ 
ประโยชน์แก่กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง การสาธิตการสอนไม่ใช่เป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้สังเกตการสอนเท่านั้นหากยังต้อง 
สนอง ต่อความต้องการและปัญหาของเขาด้วย การสาธิตการสอนควรมีการตระเตรียมการสาธิตไว้ล่วงหน้า เวลา 
ของการสาธิต ก็ควรก าหนดไว้ล่วงหน้าด้วย 
   ๒) การสาธิตการสอนควรเป็นไปโดยธรรมชาติ ในระหว่างการสาธิตการสอนข้อเรียกร้องใด ๆ  
ของเด็ก ควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก การสาธิตการสอนจะได้ผลมากที่สุดเมื่อด าเนินการในห้องเรียนใน
ระหว่างการ สาธิตไม่ควรมีการจัดนิทรรศการใด ๆ ในห้องเรียน การสอนควรเป็นการนัดกันมาก่อนระหว่างผู้สาธิต 



 
 

 

การสอนกับเด็ก กลุ่มที่จะใช้สาธิตการสอน ครูประจ าชั้นควรตระเตรียมเด็กไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความประหลาดใจ 
   ๓) การสาธิตการสอนควรสัมพันธ์กับเทคนิคการนิเทศการศึกษาอ่ืน ๆ การสาธิตการสอนและการ 
สังเกตการสอนเป็นของคู่กัน การสาธิตการสอนเป็นการสาธิตให้ผู้ที่จะไปสอนได้สังเกตดูเพ่ือจะได้น าวิธีการไปสอนต่อ 
ควรจะใช้หลักการอ่ืน ๆ เข้าช่วยในการสาธิตการสอนด้วย  
   ๔) การสาธิตการสอนควรเน้นในรายละเอียดต่าง ๆ ในบทเรียน บทเรียนจะประสบผลส าเร็จหากได้ 
มีการเตรียมเทคนิคเฉพาะส าหรับสาธิตการสอนบทเรียนนั้น ๆ ควรมีการอภิปรายกันหลังจากการสาธิตการสอนแล้ว 
   ๕) ควรคัดเลือกผู้สาธิตการสอนเป็นอย่างดี การเลือกผู้สาธิตการสอนที่ดีมีความจ าเป็นพอ ๆ กับการ 
เลือกสถานการณ์ที่เหมาะสมและการวางแผนที่ดี ครูที่จะสาธิตการสอนจะต้องมาด้วยความสมัครใจผู้สาธิตการสอน 
จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม มีประสบการณ์อย่างดี และมีบุคลิกภาพส่วนตัวที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จ ผู้สาธิตการสอน 
อาจวางแผนบทเรียนให้สนองต่อความต้องการของเด็กและผู้สังเกต  
   ๖) มีการประเมินผลการสาธิตการสอน ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้องประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการสาธิตแล้ว 
ควรจัดการประชุมหลังจากการสาธิตการสอนแล้วในเวลาที่เหมาะสม อภิปรายและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการ 
สาธิตการสอน นอกจากนี้อาจจะตรวจสอบดูว่าการสาธิตการสอนได้ช่วยจูงใจผู้เรียนแค่ไหน ผู้สาธิตมีความม่ันใจต่อ 
ผลงานมากน้อยเพียงใด  
  ๑.๓ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ/เสนอแนะ (Coaching)                              
   ควำมหมำย  การให้ค าปรึกษาแนะน าเป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ  คือการ
นิเทศแบบ เสนอแนะ Coaching Technique (Modern Business : Reports : ๑๙๗๗) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากเทคนิคการนิเทศแบบเสนอแนะ  Coaching 
Technique เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากผู้ 
ช านาญ(Coach) ในลักษณะที่ได้รับค าแนะน าหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน          

   วัตถุประสงค์  เพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
ความสามารถที่จะรับผิดชอบในหน้าที่สูงขึ้น (เช่น ในกรณีแต่งตั้งให้เป็นผู้นิเทศ) หรือเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 
มากขึ้น  
   ขั้นตอนกำรนิเทศแบบโค้ชชิ่ง  การนิเทศแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า/เสนอแนะ (Coaching)  
มี ๔ ขั้นตอน เขียนเป็น สัญลักษณ์  คือ CQCD มีรำยละเอียด ดังนี้  
  C - Compliment หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ที่ท าหน้าที่เป็น Coach และผู้ให้ค าแนะน า 
ซึ่งเป็นสัมพันธภาพที่สร้างความไว้วางใจ ความสบายใจ ยินดีร่วมในแนวทางของ Coaching Techniques นับเป็น
บทบาทส าคัญของ Coach ที่จะต้องด าเนินการ ดังนั้นควรด าเนินการ ดังนี้  
   ๑. ศึกษาข้อมูลของผู้ที่รับการแนะน า เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น ความชอบ อัธยาศัย  จุดอ่อน  
จุดที่ต้องปรับปรุง ข้อมูลต่าง ๆ ควรบันทึก ไว้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสม  
   ๒. น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชย หรือการสร้าง บรรยากาศ  
เพ่ือการเชื่อมโยงไปสู่ขั้นต่อไป  
  Q - Question หมายถึง การถามเน้นการถามในเชิงขอความคิดเห็นไม่ให้ผู้ตอบ จนมุมหรือเกิดความไม่สบาย
ใจที่จะตอบค าถาม ซึ่งผู้เป็น Coach อาจจะใช้ความเหมาะสมของผู้รับค าแนะน าและ สภาพปัญหา เช่น   
    - คุณคิดว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้าง 
    - คุณคิดว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่แก้ปัญหานี้   
    - คุณคิดว่าถ้าใช้วิธีการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น  
     - ทุกอย่างจะต้องมีข้อดีและข้อจ ากัด   คุณคิดว่าวิธีนี้อะไรคือข้อดี อะไรคือข้อจ ากัด  



๔ 
 

 

- คุณคิดว่าข้อจ ากัดนั้น ๆ จะมีทางแก้ไขหรือควรท าอย่างไรหรือ จะหา ทางออกอย่างไร ใน  
สภาวะหรือในสภาพเช่นนี้  

- คุณคิดว่าถ้าคุณจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้างที่เราควรท า  
- ที่คุณคิดว่า “ไม่ด/ียังไม่ดี คืออะไรบ้าง” “คุณคิดว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องการเสริม  

เพ่ิมเติม”  
C - Correct หมายถึง การเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนนี้ผู้เป็น Coach ควรให้  

ความส าคัญในขั้นตอนที่สืบเนื่องจากขั้น Question  น าค าตอบของผู้รับค าแนะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในส่วนที่ยัง 
บกพร่อง  และสังเคราะห์เป็นแนวการปฏิบัติหรือการพัฒนางานในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  และในขั้นตอนนี้ 
ควรก าหนดบทบาทในการปฏิบัติแต่ละเรื่องชัดเจน  

D - Demonstrate หมายถึง การน าข้อเสนอหรือแนวทางที่ตกลงกันไว้ในขั้นตอนของ    
C - Correct หรือแผนการใช้นวัตกรรม ซึ่งผู้รับค าแนะน าเป็นผู้ปฏิบัติผู้เป็น Coach เป็นผู้  

แนะน าอย่างใกล้ชิด บางครั้ง Coach อาจต้องสาธิต  
                    การนิเทศแบบ Coaching Techniques ประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี ก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยดังนี้  
           ๑) ผู้เป็นCoach ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นผู้ที่ผู้รับค าแนะนา่ยอมรับ            
    ๒) มีความเหมาะสมกับการสอนแนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ใช้ได้กับบุคคลทุกกลุ่ม  ทั้ง  
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ พัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครู  

   ๑.๔ เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ  
           การให้ค าปรึกษา เป็นการนิเทศตัวต่อตัวระหว่างศึกษานิเทศก์กับครูผู้สอน มี ๓ ลักษณะ ดังนี้  

        ๑) การให้ค าปรึกษาทางตรง (directive counseling) มีล าดับขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้  
  (๑) ขอให้ครูให้ข้อมูลให้กระจ่างที่จ าเป็นต้องแก้  
  (๒) ผู้นิเทศสรุปปัญหา - สาเหตุ ครูเห็นด้วยหรือไม่  
  (๓) ผู้นิเทศเสนอวิธีแก้ - ทางเลือกให้พิจารณา  
  (๔) ให้ครูแสดงความคิดเห็น พิจารณาทางเลือก  
  (๕) ก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจน  
  (๖) ให้ครูตกลงแนวปฏิบัติ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ  
  (๗) ติดตามประเมินผล  

        ๒) การให้ค าปรึกษาทางอ้อม (non-directive counseling)  
  (๑) ฟังปัญหาครูอย่างตั้งใจ  
  (๒) ผู้นิเทศพูดทบทวนปัญหาเป็นระยะเมื่อครูพูดจบ  
  (๓) ผู้นิเทศซักถามครูรู้ปัญหาให้ลึก  
  (๔) ให้ครูคิดหาทางแก้ปัญหา กระตุ้นทางเลือกหลายทาง  
  (๕) ครูพิจารณาทางเลือกท่ีดีที่สุด  
  (๖) ให้ครูวางแผนด าเนินการแก้ปัญหา ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ และทรัพยากร  
  (๗) ผู้นิเทศทบทวนแผนงานที่ครูวางไว้ สร้างข้อตกลงในการปฏิบัติ 

         ๓) การให้ค าปรึกษาแบบผสมผสาน  



 
 

 

                      เป็นการให้ค าปรึกษาลักษณะปัญหาและลักษณะบุคคลผสมผสานตามสถานการณ์  ผู้นิเทศ รู้จักรับ
ฟัง ช่วยให้ครูสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้เอง ครูมีความภูมิใจ มั่นใจตนเอง แต่ครูต้องการค าแนะน า ความรู้ 
ประสบการณ์จากผู้นิเทศ ผู้นิเทศจึงใช้แบบผสมผสาน  
  ๒. กำรนิเทศรำยกลุ่ม  
    ในการนิเทศการศึกษานั้น บางครั้งจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่ครูคราวละมากๆ เนื่องจากมีข้อจ ากัด ด้าน
เวลา งบประมาณ จ านวนผู้นิเทศที่ไม่เพียงพอ หรือความเร่งด่วนของการด าเนินงาน ดังนั้น ศึกษานิเทศก์จึง จ าเป็นต้อง
ใช้การนิเทศรายกลุ่ม กิจกรรมการนิเทศรายกลุ่มท่ีใช้อยู่เสมอ ได้แก่  
       ๒.๑ การประชุม การอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
                           เป็นนิเทศรายกลุ่มที่ศึกษานิเทศก์ใช้กันมากที่สุด มีข้อควรค านึง ดังนี้  
                       ๑) กำรอบรม ข้อควรค านึง คือ  
                               เตรียมการให้พร้อมตั้งแต่ก าหนดการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สถานที่ สิ่งอ านวยบริการ บรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม ระหว่างอบรม สร้างความประทับใจ รักษาเวลา ให้ข้อมูลที่รวดเร็วเที่ยงตรง ประเมินผลการ อบรม  
    ๒) กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร มีสิ่งที่ต้องค านึง คือ  
                               (๑) เตรียมการให้พร้อมทุกด้าน  
                               (๒) ชักจูงผู้ร่วมให้สนใจประชุมอย่างต่อเนื่อง  
                               (๓) กระตุ้นส่งเสริมผู้เข้าร่วมแสดงศักยภาพ  
                               (๔) ตาราง/ก าหนดการยืดหยุ่นตามสภาพกิจกรรม  
                               (๕) สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง  
                      ๒.๒ การประชุมปรึกษากับคณะครู  
                      ๒.๓ การสนทนาทางวิชาการ  
 กำรน ำกำรนเิทศเพื่อกำรพัฒนำไปใช้  
  การนิเทศการศึกษา เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีคุณภาพและได้ปริมาณที่น่าพอใจ ดังนั้น การเลือกใช้รูปแบบการนิเทศ กระบวนการนิเทศแต่ละครั้งจึงมี 
ความส าคัญมาก ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องยึดหลักการนิเทศอันจะน าไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้    

๑. เลือกวิธีการในระดับเข้าสู่การนิเทศที่ดีที่สุด  
๒. น าวิธีการที่เลือกไปใช้  
๓. สนับสนุนการพัฒนาของครูในขณะที่เพ่ิมทางเลือกและหน้าที่ในการตัดสินใจให้แก่ครูทีละน้อย  

  

  

  

 

 

 

 



๖ 
 

 

แบบบันทึกกำรนิเทศ 
ภาคเรียนท่ี.........ปีการศึกษา.............. 

ชั้นเรียนที่รับการนิเทศ.............................................................
โรงเรียน.............................................................................  

วัน/เดือน/ปี................................................................. 
 

ประเด็น/หัวเรื่องที่นิเทศ/ติดตำม กำรปฏิบัติของผู้รับกำรนิเทศ ผู้รับกำรนิเทศ/ผู้นิเทศ 

๑.ทำงด้ำนกำยภำพ(กำรบริกำรจัดกำร) 
๑.๑................................................................. 
๑.๒................................................................. 
๑.๓................................................................. 
๑.๔................................................................. 
๑.๔................................................................. 
๑.๔................................................................. 
๑.๔.............................................................. ... 
๑.๔................................................................. 

  

๒.ด้ำนกระบวนกำร(คุณภำพครู) 
ขั้นวำงแผน 
๒.๑................................................................. 
๒.๒................................................................. 
ขั้นด ำเนินงำน 
๒.๓................................................................. 
๒.๔................................................................. 
ขั้นสรุป 
๒.๕................................................................. 
๒.๖................................................................. 

  

๓.ด้ำนผลผลิต(คุณภำพผู้เรียน) 
๓.๑................................................................. 
๓.๒................................................................. 
๓.๓................................................................. 
๓.๔................................................................. 
๓.๕................................................................. 
๓.๖................................................................. 
 

  



 
 

 

 

เครื่องมือนิเทศ ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ  

 
โรงเรียน..........................................................ขนาดโรงเรียน.........................................สหวิทยาเขต................. 

 
ค ำชี้แจง  
 

๑.เครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา ฉบับนี้เป็นเครื่องมือส าหรับ 
คณะกรรมการนิเทศที่ได้รับแต่งตั้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ใช้ส าหรับนิเทศ ติดตาม  
ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในสังกัด เครื่องมือฉบับนี้ มีจ านวน ๔ ด้าน               
ซึ่งประกอบด้วย 

๑.๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัด 
การศึกษา ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑) ศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
๒) จัดท าแผนพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
๓) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔) การประเมิน ก ากับ ติดตาม 
๕) การสร้างเครือข่ายวิชาการ 
๖) การนิเทศภายในสถานศึกษา 

๑.๒ ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจ 
เยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑) มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๒) มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วน ทุกชั้น ทุกคน หรือจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
๓) มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ปฏิบัติได้ 
๔) วิเคราะห์ผลสอบ O-NET หาจุดเด่น จุดด้วย 
๕) มีการส ารวจ จัดท า สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แหล่ง 

เรียนรู้และจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖) จัดกิจกรรมสอน เสริม ซ่อม วัดผล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

และทุกระดับชั้น และ ตามแนวข้อสอบของแบบทดสอบขั้นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทึ่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  

๗) การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
๑.๓ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล 

การจัดการศึกษา ๒ ข้อ ดังนี้ 
 ๑) ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)  
     - ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.๓ (รวมทุกวิชา) 
     - ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.๖ (รวมทุกวิชา) 

      ๒) ผลการประเมิน O-NET  
       - ผลการประเมิน O-NET ม.๓ (รวมทุกวิชา) 



๘ 
 

 

    - ผลการประเมิน O-NET ม.๖ (รวมทุกวิชา) 
๑.๑ ด้ำนปัจจัยส่งเสริมจำกภำยนอก มีประเด็นในการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา ๖ ข้อ ดังนี้ 
๑. ด้านนโยบาย 
๒. ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
๓. สิ่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงส าหรับ 

นักเรียน 
๑. การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีระดับคุณภาพ ๕ ระดับ        

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑.๑ ประเด็นรายด้าน มีเกณฑ์ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ ได้แก่ 

ระดับคุณภาพ  ๕  หมายถึง  ดีเยี่ยม 
ระดับคุณภาพ  ๔  หมายถึง  ดีมาก 
ระดับคุณภาพ  ๓  หมายถึง  ดี 
ระดับคุณภาพ  ๒  หมายถึง  พอใช้ 
ระดับคุณภาพ  ๑  หมายถึง  ปรับปรุง 

      ๒.๒ การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปผลในภาพรวม มีเกณฑ์การ
ตัดสิน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภำพ 
ระดับคะแนน ๔.๐๑ – ๕.00 ดีเยี่ยม 
ระดับคะแนน ๓.๐๑ – ๔.00 ดีมาก 
ระดับคะแนน ๒.๐๑ – ๓.๐๐ ดี 
ระดับคะแนน ๑.๐๑ – ๒.๐๐ พอใช้ 
ระดับคะแนน ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ปรับปรุง 

๑. โปรดขีด / ในช่อง    หน้าข้อความตามประเด็นการประเมิน และหน้าข้อความของระดับคุณภาพ  
ในแต่ละด้าน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในด้านนั้น ๆ 

๒. ลงชื่อผู้ประเมิน และวัน เดือน ปี ที่นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

แบบสรุปคะแนนนิเทศ ติดตำม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ  

 
โรงเรียน........................................................ขนาดโรงเรียน.................................สหวิทยาเขต...... ..................... 

 
 

ที ่
 

ประเด็น ระดับคุณภำพ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร      
๑.๑ ศึกษา สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 

     

๑.๒ จัดท าแผนพัฒนาเพ่ิมผลสัมฤทธิ์      
๑.๓ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
๑.๔ การประเมิน ก ากับ ติดตาม      
๑.๕ การสร้างเครือข่ายวิชาการ      
๑.๖ การนิเทศภายในสถานศึกษา      

๒ ด้ำนกระบวนกำรพัฒนำจัดกำรเรียนกำรสอน      
๒.๑ มีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตาม   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

๒.๒ มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วน      
ทุกชั้น ทุกคน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียน 

     

๒.๓ มีแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน     
ปฏิบัติได้ 

     

๒.๔ วิเคราะห์ผลสอบ O-NET หาจุดเด่น จุดด้อย      
๒.๕ มีการส ารวจ จัดท า สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้
และจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

     

 ๒.๖ จัดกิจกรรมสอน เสริม ซ่อม วัดผล ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ทุกระดับชั้น และ ตามแนวข้อสอบของ
แบบทดสอบขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีทึ่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

     

 ๒.๗ การจัดท าวิจัยในชั้นเรียน      
๓ ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน      

๓.๑ ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้            
(ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้)  

     



๑๐ 
 

 

      ๓.๑.๑ ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.๓ 
(รวมทุกวิชา) 

     

      ๓.๑.๓ ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ ม.๖           
(รวมทุกวิชา) 

     

๓.๒ ผลการประเมิน O-NET       
      ๓.๒.๑ ผลการประเมิน O-NET ม.๓        
(รวมทุกวิชา) 

     

      ๓.๒.๒ ผลการประเมิน O-NET ม.๖        
(รวมทุกวิชา) 

     

๔ ด้ำนปัจจัยส่งเสริมจำกภำยนอก      
๔.๑ ด้านนโยบาย      
๔.๒ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

     

 ๔.๓ ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงส าหรับนักเรียน 

     

คะแนนรวม      
คะแนนเฉลี่ย  

ลงชื่อ....................................................................(กรรมการ) 
                                       (..................................................................) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 
 

 ๑.๑ ประวัติส่วนตัว 
  ชื่อ  นางวิริยะสมร นามสกุล  บัวทอง 

 เกิดวันที่  ๒๑  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๑๐     อายุ  ๕๓  ป ี
 เชื่อชาติ   ไทย สัญชาติ  ไทย    
 ชื่อบิดา   นายทวี   ทวีชาติ อาชีพ  ข้าราชการบ านาญ (เสียชีวิต) 
 ชื่อมารดา   นางส าลี  ทวีชาติ อาชีพ  ค้าขาย  (เสียชีวิต) 
 ภูมิล าเนา   เลขที่  ๕๘๘/๒   หมู่  ๙  บ้านหนองบัวระเหวต าบล  หนองบัวระเหว   
               อ าเภอหนองบัวระเหว  จังหวัดชัยภูม ิ
 เริ่มรับราชการเมื่อ   ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๓๔  ต าแหน่ง  อาจารย์  ๑  ระดับ  ๓ 
 โรงเรียน  บ้านโป่งนกพิทยา  สปอ.เทพสถิต  จังหวัด  ชัยภูมิ 
 

 ๑.๒  ประวัติกำรศึกษำ   
  ระดับปริญญำตรี  เอกการประถมศึกษา  วิทยาลัยครูนครราชสีมา 
  ระดับปริญญำโท  เอกหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

๑.๓   สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน 
           ต ำแหน่งงำน  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ  รับเงินเดือน  ๕๒,๓๑๐ ในระดับ  คศ. ๓ 
          สถำนที่ท ำงำน ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

 

๑.๔  ผลงำนทำงด้ำนวิชำกำร 
  ๑) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบของเดวีส์และรูปแบบที่เน้นทักษะกระบวนการที่ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์บายศรี  ความคิดสร้างสรรค์  และเจตคติต่อการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  ๑ 
  ๒)  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  เรื่อง  หัตถศิลป์ไทย  กลุ่มสาระเพ่ิมเติม  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
  ๓)  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความเชื่อมั่นในตนเอง  การคิดวิเคราะห์  และเจตคติทางการเรียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีคอน
สตรัคติวิสต์ 
  ๔)  หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
  ๕)  หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒ 
  ๖)  หนังสือเรียนการออกแบบและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
  ๗)  ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดท าหลักสูตรการสอนปัญญาประดิษฐ์
โยโปรแกรม CiRA Core ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาระที่ 4 เทคโนโลยี ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่  4  ถึง  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

 

 

 


