
แผนการนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการศึกษา 
แบบบูรณาการ (PIDRE  Model) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดแมฮ่่องสอน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 

 

ค ำน ำ 
              การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษา โดยยึดหลักการพ้ืนฐานในการการกระตุ้นเตือน การ
ประสานงาน การให้ค าปรึกษา ชี้แนะชี้น า เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ครู และผู้บริหาร การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการประชาธิปไตย ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง
ความร่วมมือร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร  การเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและ
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครูพยายามคิดหาวิธีท างานแบบใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ มุ่งส่งเสริมการสร้างขวัญ
และก าลังใจ เน้นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูมีความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ ปรับปรุงระบบการบริหาร การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนที่มีความความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
              การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของหน่ วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของศึกษานิเทศก์ จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพัฒนา ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บนฐานข้อมูลการประเมิน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ได้แสวงหาแนวทางและรูปแบบในการช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ ที่หลากหลาย ทั้งกระบวนการ
ส่งเสริมการนิเทศภายในที่เป็นระบบ การนิเทศจากภายนอก การตรวจราชการ การติดตามประเมินผล เพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเปาาหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
             แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ฉบับนี้ เป็นแผนปฏิบัติการของศึกษานิเทศก์ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กระบวนการการนิเทศ ติดตาม และตรวจ
ราชการตามหลัก ธรรมาภิบาล และประสานงาน แบบบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อ
น าไปปฏิบัติการจริงศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบประจ าอ าเภอจะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของอ าเภอที่
รับผิดชอบ เมื่อการนิเทศ ติดตาม และตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ว ศึกษานิเทศก์แต่
ละอ าเภอจะต้องรายงานผล ให้ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดต่อไป  
 
                                                                           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 



ข 
 

สารบัญ 
                                    

หน้า  
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
ส่วนที่ ๑ บทน า  
 - หลักการและเหตุผล ๑ 
 - นโยบายด้านการศึกษาของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ๓ 
 - หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการนิเทศ   

- กระบวนการนิเทศ 
- เทคนิคการนิเทศ 

๘ 
๒๕ 
๓๑ 

ส่วนที่ ๒ สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 - สถานการณ์ด้านผลการทดสอบในแต่ละระดับการศึกษาโดยภาพรวม 

- สถานการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๔๐ 
๕๐ 

 - สรุปความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษา                             
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

  
 ๕๐ 

 - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ๕๐ 
ส่วนที่ ๓ ทิศทางการพัฒนา  
 - นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

- วิสัยทัศน์/กลยุทธ์/เป้าประสงค์ตัวชี้วัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- ขอบเขตการด าเนินงาน 

๕๓ 
๕๘ 
๖๒ 

 - ภารกิจ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ๗๖ 
 - การแบ่งกลุ่มงานภายในของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๗๙ 
 - ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน ๘๑ 
 - ภาระงาน/บทบาทหน้าท่ี ของกลุ่มงานภายในของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ๘๙ 
ส่วนที่ ๔ การน าแผนสู่การปฏิบัติ    
 - แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

- โครงการตามงบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ประเด็นนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
- ปฏิทินการนิเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๙๐ 
๙๐ 
๙๒ 
๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

สารบัญ 
 
 
ภาคผนวก 

หน้า 
๑๐๓ 

 ค าส่ัง ประกาศ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประกาศนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา ๒๕๖๕  
- ค าส่ัง ศธจ.มส.ท่ี ๒๙๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
- โครงการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปี 

๒๕๖๕ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
คณะผู้จัดท า 

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน  สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของ
ประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต  ประเทศต่าง ๆ                        
ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถ             
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารง
รักษาอัตลักษณ์ของประเทศในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์  และแรงกดดัน
ภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมไทยเป็นสังคม
คุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชา
สามารถในศาสตร์หลากหลายแขนง และหนึ่งในนั้นคือความรอบรู้ในด้านการพัฒนาการศึกษา โดยเมื่อ                  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน ๘ พระราชกระแส โดยส่งมอบให้
องคมนตรีมามอบให้กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยใน ๘ พระราชกระแส นั้น ได้แบ่งเป็น ๒ 
เรื่องคือ เรื่องของนักเรียน กับเรื่องของคร ู

ส่วนที่ ๑ ในเรื่องของนักเรียน มีดังนี้  
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่

จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพื่อให้คนเองได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๕๕) 

“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (๖ มิ.ย.๕๕) 

“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มีความสามัคคี รู้จัก
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค.๕๕) 

“ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๕๕) 
 
 



๒ 
 

ส่วนที่ ๒ ในเรื่องของครู มีดังนี้ 
“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่พอและครูย้าย

บ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ              
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่
จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก 
ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพัน และคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ ายไปย้ายมา”               
(๑๑ มิ.ย.๕๕) 

“ต้องปรับปรุงครู…ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (๖ มิ.ย.๕๕) 
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือน

สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๔ ก.ค.๕๕) 

“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชาก็
ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๕๕) 

จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงเป็นทั้งครูและผู้บริหารการศึกษาที่เข้าใจปัญหาและหัวใจในการจัด
การศึกษาอย่างลึกซึ้งในทุกระดับ ซึ่งพระองค์ได้ทรงชี้น าแนวคิด ตลอดจนเยียวยาช่วยเหลือปัญหาในด้าน
การศึกษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อวงการการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง. 
อีกทั้งพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ ๑๐ ด้ำนกำรศึกษำ ในภำพรวม มีดังนี้ 

๑. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ ๙ เรื่อง การสร้างคนดี 
๒. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง                                   

มีอาชีพมีงานท า ฯลฯ 
๓. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude) 
๔. การศึกษาในภาพรวมท าอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบันและ

ประวัติศาสตร์ 
ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- 

บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒๐)  หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา ๕๔  ระบุไว้ว่า    

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
         รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 



๓ 
 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริม              
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน     
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย                   
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ     
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม            
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม  

รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตนให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
   และหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ ๒๕๘  จ. ด้ำนกำรศึกษำ ข้อที่ (๔) ได้ก ำหนดไว้ว่ำ 

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนั ดและ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที ่
           อีกทั้งยังเป็นการด าเนินการเพ่ือสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
          และเพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  (Vision) คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”  และตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสองพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์    
 
 
 



๔ 
 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 
ภาพการศึกษา เพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล            

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญ ดังค ากล่าวตอนหนึ่งว่า 
“กำรศึกษำเป็นหัวใจของชำติ เป็นอนำคตของประเทศ กำรศึกษำ  เป็นบ่อเกิดของปัญญำ                

แต่ยังคงเป็นปัญหำส ำคัญส ำหรับคนไทย หำกกำรศึกษำไม่สร้ำงคน ครอบครัวไม่มีเวลำ ขำดควำมอบอุ่น 
ครูไม่มีก ำลังใจในกำรสอน ไม่มีประสิทธิภำพ เรำก็จะได้นักเรียน นักศึกษำ หรือผู้ที่จบไปเป็นคนที่คิดไม่ทัน 
ไม่ มี วิสัยทัศน์  รับ มือกับ  ภัยคุกคำมทั้ งรูปแบบเก่ ำและใหม่ไม่ ได้  ก้ ำวไม่ทันตำมวิวัฒนำกำร                        
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยจะไปอยู่ตรงไหน ต้องกลำยเป็น ประเทศด้อยพัฒนำในโลกใบนี้             
อยู่ตลอดไป ถอยหลังไปเรื่อยๆ เพรำะ ควำมขัดแย้ง ควำมเห็นแก่ตัว ไม่สุจริต แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ผมคิดว่ำ 
ทุกคนน่ำจะคิดใคร่ครวญเรื่องนี้ให้ดี มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน” โดยมีประเด็นหลักๆ ทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
4. พัฒนาครู 
5. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร   เ รื่ อ ง  น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยกหลักการและเหตุผลที่ว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษา ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
“TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” เป็นรูปแบบการท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง โดย  
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T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส)  
R ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ)  
U ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว)  
S ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา)  
T ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี)  
รูปแบบการท างาน “TRUST” คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” 

หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการมาโดย
ตลอด   ซึ่ง “TRUST” จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้ งในเชิงกระบวนการท างานและ 
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจของตน  
ด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความ  
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Participation) ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเป็นพ้ืนที่ของทุกคน มีความเป็น  
อันหนึ่งอันเดียวระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
การมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับ  
พลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อมด้าน 
เทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) คือ การเข้าถึงสิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน 
การศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) คือ 
แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย และจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทุกประการ เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง  

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ นำงสำวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร            
มีดังนี้  

ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน  
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
บริบทสังคมไทย ๓  

ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการ เรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 



๖ 
 

 ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  (NDLP) และ
การ ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วย ดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง  
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ  
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี  
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน  
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และ ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง  
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง 
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

 ข้อ ๗ การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็น การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพใน สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้๔  

ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

ข้อ ๙ การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
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ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน  
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ  
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทาง การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิด ความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ เตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของ สถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
โอกาสในการศึกษาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

วำระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้  
วำระที่ ๑ เรื่องควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ๕  

วำระที่ ๒ หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

วำระที่ ๓ Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง  

วำระที่ ๔ ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความ เป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน  

วำระที่ ๕ พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและ รายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

 



๘ 
 

วำระท่ี ๖ กำรศึกษำตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วง วัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย  

วำระท่ี ๗ กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในยุค ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยยก
หลักการและเหตุผลที่ว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรนิเทศ 

ปัจจุบัน งานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ 
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู  และผู้เกี่ยวข้องบางคน   
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถจะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้
นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ และน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ดังนั้น
เรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ 
กระบวนการ  และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น   จึงขอน าเอาความรู้เบื้องต้นของการนิเทศการศึกษามา
กล่าวถึงในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ควำมหมำยของกำรนิเทศ (Supervision)    

    ค าว่า  กำรนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุง ดังนั้น     
การนิเทศการศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะใน
โรงเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายค าว่า การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี้ 

   สเปียร์ส (Spears) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เป็นกระบวน
กระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพ่ือช่วยให้ครูได้ช่วยตนเองได้ 



๙ 
 

   กูด  (Good)  ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศ
ที่จะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครู   หรือผู้อ่ืนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอน
ของตนให้ดีขึ้น  ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ  ช่วยพัฒนาความสามารถของครู 

  แฮร์ริส  (Harris)  ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า   หมายถึงสิ่งที่บุคลากรใน
โรงเรียนกระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะคงไว้  หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการ
ด าเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน  มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอนเป็นส าคัญ 

  มำคส์  และสทูปส์  (Marks  and  Stoops)  ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาว่า  คุณค่าของการ
นิเทศการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และส่งผลสะท้อน
ไปถึงการพัฒนานักเรียนด้วย 

  ชำญชัย  อำจิณสมำจำร  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  การนิเทศการศึกษา  คือกระบวนการสร้างสรรค์ 
ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน า  และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน   เพ่ือการ
ปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค์ 

   สันต์  ธรรมบ ำรุง  ได้ให้ความหมายว่า  การนิเทศการศึกษา  หมายถึงการช่วยเหลือ  การแนะน า
การชี้แจงการบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  ในการที่จะส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอน
ให้ดีขึ้น 

   ดังนั้น  จึงอำจสรุปควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ   หมายถึง  กระบวนการพัฒนาครู  
เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้     เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

   การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือ  ครู   ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย  ได้แก่    การเคารพซึ่งกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

   การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุง                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะส าเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์ผู้ท างานร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์น ามาใช้ในการนิเทศ
การศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องท าด้วยตนเอง  เพ่ือให้เกิดความงอกงามข้ึน เมื่อได้เรียนรู้และมี
ความเจริญงอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การ
นิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่า ครูยังท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญงอก
งามให้แก่ผู้ เรียน  หากแต่ให้ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์ของการให้การศึกษา                   
การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและ
ผู้เรียนในขณะที่เรียน  ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตการนิเทศ
การศึกษาทั้งสิ้น 
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ควำมจ ำเป็นในกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษามีดังนี้ 
๑) สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมด้วยการนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
๒) ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็

เกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา  การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๓) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องได้รับ

การชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง 
๔) การศึกษาของประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแล

ด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 
๕) การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ครูที่มี

ความสามารถต่าง ๆ กัน 
๖) การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการ

ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ท างานในสถานการณ์จริง 
๗) การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
๘ ) การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ 
ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้มีหน้าที่นิเทศจึงควรจะต้องจัดด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือ            

ครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ครูก้าวทันโลกที่ก าลังเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
ควำมมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ 

ดร.สงัด  อุทรำนันท์  (๒๕๓๐)  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่า  มีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญ ๔ ประการ  ดังนี้ 

                ๑)  เพ่ือพัฒนาคน 
                ๒)  เพ่ือพัฒนางาน 
                ๓)  เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ 
                ๔)  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน  หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือให้ครูและบุคลากร   ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน  หมายถึง  การนิเทศการศึกษา  มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนซึ่ง
เป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเหตุนี้การนิเทศที่ จัดขึ้นจึงมี
จุดมุ่งหมายที่จะ “พัฒนางาน”  คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 



๑๑ 
 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์  หมายถึง  การนิเทศการศึกษา  เป็นการสร้างการ
ประสานสัมพันธ์  ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน  รับผิดชอบร่วมกันมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอย
จับผิด 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ   หมายถึง  การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุ่งให้ก าลังใจ
แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ  เนื่องจาก
ขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน หากนิเทศไม่ได้สร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว  การนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบผลส าเร็จได้ยาก 
ผู้ท ำหน้ำที่นิเทศกำรศึกษำ 

บุคคลที่ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา  ไม่จ าเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์แต่ผู้เดียว  ใครก็ได้ที่ท าหน้าที่
ช่วยเหลือ  แนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเน้นในเรื่องของ
กระบวนการเรียนการสอน  ในปัจจุบันบุคคลผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาได้มีหลายกลุ่ม  ดังนี้ 

๑. ศึกษานเิทศก์ คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยต าแหน่ง 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. ครอูาจให้ความช่วยเหลือแนะน าเก่ียวกับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพ่ือนครูด้วยกัน 
๔. ผู้เชี่ยวชาญ คือบุคคลที่สถานศึกษาเชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อช่วยเหลือแนะน าและให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ 
๕. ผู้บริหารการศึกษา 

หน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์ 
แฮริส  (Harris)  ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้ 
๑) หน้าที่ทางการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าที่หลัก ศึกษานิเทศก์จะต้องท างานที่เกี่ยวกับ

การสอนโดยตรง  นั่นคือช่วยเหลือ  แนะน า  เกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีให้กับครูรวมตลอดถึงการวัดและ
ประเมินผลด้วย 

๒) หน้าที่จัดบริการ (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการบริการให้แก่
นักเรียนโดยตรง  ได้แก่  หน่วยสุขภาพพลานามัย  การแนะแนว  บริการจิตบ าบัด  และสันทนาการเป็นต้น 

๓) หน้าที่จัดอ านวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการจัดด าเนินงานใน
ด้านธุรการทั่วไป  เกี่ยวข้องกับคณะบุคคล  เป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับการเรียนการสอน 

๔) หน้าที่การนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ยวกับการนิเทศการติดต่อ ประสานงานเป็น
งานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน  ศึกษานิเทศก์จะท างานร่วมกับครู 

๕) หน้าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป็นหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารใน
โรงเรียนทั่ว ๆ ไป  ที่ศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียนได้ 

 
 



๑๒ 
 

วไรรัตน์  บุญสวัสดิ์  ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ว่ามีดังนี้ 
๑) ช่วยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
๒) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
๓) ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น 
๔) เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนได้ช่วยเหลือเพ่ือนครู 
๕) ส่งเสริมให้คณะครูมีความสนใจในอุปกรณ์การสอน 
๖) ช่วยเหลือครูในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้ดีขึ้น 
๗) ช่วยเหลือครูในการประเมินผลผู้เรียน 
๘ ) ส่งเสริม ยั่วยุให้ครูรู้จักประเมินผลโครงการการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของตน 
๙) ช่วยให้ครูประสบผลส าเร็จและมีความรู้สึกมั่นคง 
อำคม  จันทสุนทร  ได้สรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศการศึกษาไว้เป็น ๒ ประเด็นคือ  
๑) บทบาทในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยคิดของผู้บริหารการศึกษา หมายถึงเป็นผู้ช่วยในการวางแผน

ด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้งช่วยเหลือในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
๒) บทบาทในฐานะที่เป็นผู้ท าให้สถานการณ์การเรียนการสอนที่ครูจัดอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้นิเทศการศึกษาในบทบาทนี้จะพยายามมีกิจกรรมให้ครูได้เรียนรู้  และปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนให้
บังเกิดผลดียิ่งขึ้นเหมือนเป็นครูของครู 

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ใช้ ทฤษฎีระบบ (System Theory) และกระบวนการ PDCA  มาใช้ในการ
ด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือการให้กระบวนการท างานแบบการบูรณาการการนิเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
๑. ทฤษฎีระบบ (System Theory) ประกอบไปด้วย 
         ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆที่พบ ไม่ว่าจะเป็น ด้านนโยบายการตรวจ
ราชการ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศการศึกษา ครูผู้สอน ด้านผู้เรียน 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  การประเมินคุณภาพจากภายนอก และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 
         กระบวนกำร (Process) วิธีการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ผลงานหรือผลผลิต และในระบบการศึกษาได้แก่ 
การประชุม วางแผน ก าหนดบทบาทรูปแบบการนิเทศ วิธีการสอนต่าง ๆ เป็นต้น 
         ผลงำน (Output) หรือ ผลิตผล (Product)  ได้แก่ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะ
ต่าง ๆ -นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติไทย ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือนักเรียนที่
มีความรู้ ความสามารถที่จะด ารงชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ความส าเร็จของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และตัวครูผู้สอนเองเป็นต้น ดังแผนภาพ 
 



๑๓ 
 

๒. กระบวนกำร  PDCA หรือที่เรียกว่ำวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮำร์ต 
(Shewhart Cycle) คือ  วงจรกำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย 
        Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการนิเทศอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่
ต้องการนิเทศ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ 
การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน การจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย 
ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและงบประมาณ
ที่จะใช้ 
        Do (ปฏิบัติตามแผน)  หมายถึง การด าเนินการตามแผน ที่ได้วางกรอบไว้ ในส่วนนี้คือการ ด าเนินการ
นิเทศตามปฏิทินที่ได้วางไว้ 
 Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนการนิเทศ ประกอบด้วย การประเมิน 
การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 
โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ท าได้เอง ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง และให้ครูผู้สอนหรือ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาร่วมประเมิน 
 Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมา
วิเคราะห์ว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์
รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการและรายงานผล โดยมี การปฏิบัติงานตาม
แผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

 



๑๔ 
 

แผนภำพแสดง ข้ันตอนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           

ปัจจัยน ำเข้ำ 

 (Input) 

กระบวนกำร 

(Process) 
ผลผลิต 

 (Output) 

ให้ผลย้อนกลับ 

(Feedback) 

- ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- สภาพบริบท สิง่แวดล้อมและชมุชน 

- กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- ความส าคญัของการนิเทศการศกึษา 

- หนว่ยงานทางการศกึษา 

- รูปแบบการนิเทศ 

- ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

- นโยบายการตรวจราชการ 

- ครูมีทกัษะการจดัการเรียนการสอนท่ีมี

ประสทิธิภาพ สอดคล้องกบันโยบายของ ศธ. 

- หนว่ยงานทางการศกึษามีสว่นร่วมในการจดั

การศกึษาทกุระดบัในจ .แมฮ่่องสอน 

- ผู้บริหาร-ครูมีขวญัและก าลงัใจในการบริหาร

และการจดัการเรียนการสอน 

การวางแผนการ

นิเทศ 

การประเมินขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงาน 

การปฏิบตัิตาม

แผนท่ีวางไว้ 

การวเิคราะห์

ขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงานเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไข/

รายงานผล 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 
- ผู้ เรียนเป็นคนดี มีวินยั ภมิูใจในชาติไทย ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้ เรียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูขึน้ 

-  ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
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แนวทำงกำรนิเทศเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน PIDRE+๓R 
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แนวทำงกำร Coaching เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตำมรูปแบบ PIDRE+๓R Model ลงสู่กำรปฏิบัติ 

มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังนี้  
ขั้นที่ ๑ วำงแผนกำรนิเทศ (Planning-P) เป็น ขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท าการ

ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 

ขั้นที่ ๒ ให้ควำมรู้ในสิ่งที่จะท ำ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่
ว่าจะเป็น เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจ าเป็น
จะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติงำน (Doing -D) ปฏิบัติการCoaching ประกอบด้วยงานใน ๓ ลักษณะคือ 
          ๓.๑ การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้ความสามารถที่
ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ ๒ 
          ๓.๒ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้งาน
ส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
          ๓.๓ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ  อุปกรณ์ 
ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 

ขั้นที่ ๔ กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ (Reinforcing-R)   ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจเพ่ือให้ผู้รับ
การนิเทศมี ความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กันกับ
ผู้ที่รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป แล้วก็ได้ 

ขั้นที่ ๕ ประเมินผลผลิตของกำรด ำเนินงำน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง ไร หลังจากการประเมินผลการนิ เทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
         ส าหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจหรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับ
กรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ ได้ผลและถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้                
หากจะได้ด าเนินการ นิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีกการด าเนินการนิเทศ
ตามวัฏจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่า จะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือพัฒนาผู้รับ
การนิเทศให้เป็นไปตามต้อง หากบรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้วต้องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือว่า
การ นิเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว ครั้นต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่ก็จะต้องด าเนินการ ตั้งแ ต่
เริ่มแรกอีกดังแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของกระบวนการนิเทศการศึกษาใน ภาพดังต่อไปนี้ 
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ดังนั้น วางแผนการท างาน ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า  หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศควบคู่
ไปด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจระหว่างการท างานและหลังการท างานผ่านไปแล้ว 
และในขั้นสุดท้ายก็ท าการประเมินผล   ท าในลักษณะเช่นนี้   จนกระทั่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  หาก
บรรลุผลแล้วต้องการจะหยุดก็ถือว่าการนิเทศสิ้นสุดลงแล้ว ดังนี้เป็นต้น 

Review (R๑) การทบทวนขั้นตอนต่างๆในกระบวนการนิเทศทุกครั้ง อย่างสม่ าเสมอ มุ่งหาจุดที่ยังมี
ข้อบกพร่อง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง จุดเด่นต่างๆเพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศในครั้งต่อไป 

Reflective (R๒) การสะท้อนคิด น าประเด็นที่ได้จากการบันทึกการสังเกตการณ์สอน และประเด็นที่
เป็นข้อสงสัยแล้วใช้ค าถามในการกระตุ้นตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศเกิดการสะท้อนคิดในการเรียน
การสอนของตนเอง โดยสะท้อนถึงจุดที่ตนเองต้องพัฒนาและเห็นถึงจุดที่ตนเองท าได้  
          การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพุทธิปัญญา เจตคติและพฤติกรรม            
ผู้เรียนรู้การสะท้อนคิดจะมีมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์มีความ
มุ่งมั่นในการกระท า สามารถพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีจุดยืนที่กล้าหาญ มีจิตใจที่เข้มแข็ง (สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์. ๒๕๕๔, หน้า ๖๘ ; 
Chris &Sue. ๒๐๐๔, p.๖๑) 

Reactivate (R๓) ในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศจะต้องกระตุ้น ใช้เทคนิคต่างๆให้ผู้รับการนิเทศ             
มีความกระชุ่มกระชวย มีอารมณ์ร่วมในกิจกรรมการนิเทศ ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ ท า
ให้ดูมีชีวิตชีวา ผู้รับการนิเทศเกดิความประทับใจ การนิเทศจึงจะประสบความส าเร็จ และได้รับความร่วมมือ 
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แนวทำงกำร Coaching เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตำมรูปแบบ PIDRE+๓R Model  

 

 

 

 

ขั้นที่ ๑ วำงแผนกำร
นิเทศ  
(Planning-P)  
เป็น ข้ันท่ีผู้บริหารผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ
จะท าการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อ ให้
ได้มาซึ่งปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นที่
จะต้องมีการนเิทศ 
รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับการนิเทศท่ีจะ
จัดขึ้นอีกด้วย 
 

ขั้นที่ ๒ ให้ควำมรู้ในสิ่ง
ที่จะท ำ  
(Informing-I) 
เป็นขั้นตอนของการให้
ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่ง
ทีจ่ะด าเนินงานว่า
จะต้องอาศัย ความรู้
ความสามารถอย่างไร
บ้าง จะมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการอยา่งไร และ
จะท าอย่างไรจึงจะท าให้
ได้ผลงานออกมาอย่างมี
คุณภาพ ข้ันนี้จ าเป็นทุก
ครั้งส าหรับการเริ่มการ
นิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่ว่า
จะเป็น เรื่องใดก็ตาม 
และก็มีความจ าเป็น
ส าหรับงานนิเทศทีย่ังไม่
ได้ผล หรือไดผ้ลไม่ถึงขั้น
ที่พอใจซึ่งจ าเป็นจะต้อง
ท าการทบทวนให้ความรู้
ในการ ปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 

ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติงำน  
(Doing -D)  
ปฏิบัติการCoaching 
ประกอบด้วยงานใน ๓ 
ลักษณะคือ 
๓.๑ การปฏิบตัิงานของผู้รับ
นิเทศเป็นข้ันท่ีผู้รับการ
นิเทศลงมือปฏิบตัิงานตาม 
ความรู้ความสามารถท่ีได้รับ
มาจากด าเนินการในข้ันท่ี ๒ 
๓.๒ การปฏิบตัิงานของผู้ให้
การนิเทศ ข้ันนี้ผู้ให้การ
นิเทศจะท าการนเิทศและ
ควบคุมคุณภาพให้งาน
ส าเรจ็ออกมาทันตาม 
ก าหนดเวลาและมี
คุณภาพสูง 
๓.๓ การปฏิบตัิงานของ
ผู้สนับสนุนการนเิทศ 
ผู้บริหารก็จะให้บริการ
สนับสนุนในเรื่อง
วัสด ุ อุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ได้ผล 

ขั้นที่ ๔ กำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจ  
(Reinforcing-R)    
ขั้นนี้เป็นขั้นของการ
เสรมิก าลังใจเพื่อให้
ผู้รับการนิเทศมี ความ
มั่นใจและบังเกดิความ
พึงพอใจ   ในการ
ปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ 
กันกับผู้ที่รับการนเิทศ
ก าลังปฏิบัติงานหรือ
การปฏิบัติงานไดเ้สรจ็
สิ้นลงไป แล้วก็ได ้
 

ขั้นที่ ๕ ประเมิน
ผลผลิตของกำร
ด ำเนินงำน 
(Evaluating-E) 
เป็นขั้นท่ีผู้นิเทศท าการ
ประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งผ่านไป
แล้วว่าเป็นอย่าง ไร 
หลังจากการประเมินผล
การนิเทศหากพบว่ามี
ปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใด ท่ีท า
ให้การด าเนินงานไม่
ได้ผลกส็มควรจะต้องท า
การปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง
การปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้
ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง  
 

Review (R๑) Reflective (R๒) Reactivate (R๓) 
การทบทวนขั้นตอนต่างๆในระหวา่ง
กระบวนการนิเทศทุกครั้ง  

กระตุ้นผู้รับการนิเทศ ให้เกิดการสะท้อนคิด ใช้
ค าถาม โดยสะท้อนถึงจุดที่ตนเองต้องพฒันาและ
เห็นถึงจุดที่ตนเองท าได้ 

ในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศจะต้องกระตุ้น โดยใช้
เทคนิคต่างๆให้ผู้รับการนิเทศมีความกระตือรือร้น 

P 
Planning 

 

I 
Informing 

 

D  
I Doing  

R 
Reinforcing 

E 
Evaluating 
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รูปแบบและวิธีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลแบบเชิงบูรณำกำร  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการนิเทศการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
รูปแบบท่ี ๑ กำรนิเทศทำงไกล 
 การนิเทศทางไกล  หมายถึง  การให้ความรู้ ค าแนะน าอันจะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศ โดยที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง แต่อาศัยสื่อต่าง ๆ ถ่ายทอดสาระในการ
นิเทศ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และแก้ปัญหาในด้านระบบบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้าน
งบประมาณ ประกอบด้วย ๒ วิธีคือ 
 ๑. การให้บริการ เป็นการให้บริการด้านการจัดการศึกษา จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เช่น การให้บริการข่าวสารเว็บเพ็จ/เฟ็ชบุ๊ค/ไลน์ / Internet /Social Network อ่ืนๆและ 
สื่อข้อมูล off-line เอกสารทางวิชาการ เอกสารเสริมความรู้ต่างๆ ฯลฯเป็นต้น 
 ๒. การส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สอนได้รับความรู้ในการผลิต
และการใช้สื่อการเรียนการสอน จัดให้มีการประกวดสื่อ ตลอดจนเผยแพร่ส่งเสริมให้ใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอนอย่างจริงจัง 
รูปแบบท่ี ๒ กำรนิเทศทำงตรง 
 การนิเทศทางตรง  หมายถึง  การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า อันจะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้นิเทศ
กับผู้รับการนิเทศ โดยที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง โดยยึดหลักการและกรอบการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๕ วิธี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง หมายถึง การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาหารือ การแนะน าเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การพัฒนา
หลักสูตร  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
การวัดประเมินผล ฯลฯ  เป็นการให้ความช่วยเหลือครู โดยตรงทั้งที่เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 ๒. การฝึกอบรมครู  หมายถึง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โดยการฝึกอบรมการ
ประชุมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  
 ๓. การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  ผู้นิเทศร่วมกับคณะครู โรงเรียน ในการพัฒนาหลักสูตรระดับต่างๆ 
เช่น หลักสูตรสถานศึกษา สาระหลักสูตรท้องถิ่น การจัดท าสาระการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดท าแผนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 ๔. การพัฒนากลุ่ม  หมายถึง  ผู้นิเทศมีบทบาทส าคัญ ในการส่งเสริมให้ครูรวมกลุ่มกันพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง โดยมุ่งหวังให้ครูตนแบบ ครูแกนน า ครูรางวัลเกียรติยศสาขาต่าง ๆ จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ เช่นการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าชุดการสอน 
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น โดยมีศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทีมงานหรือพ่ีเลี้ยง 
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 ๕. การวิจัยการปฏิบัติการ  หมายถึง  ผู้นิเทศส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร เรียนรู้และใช้การวิจัยในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และสามารถจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและ
โรงเรียนได ้
รูปแบบท่ี ๓  กำรนิเทศเชิงบูรณำกำร 
 การนิเทศเชิงบูรณาการ  หมายถึง  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ ศึกษาธิการจังหวัด รอง
ศึกษาธิการจังหวัด คณะศึกษานิเทศก์และผู้ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในแต่ละสังกัดร่วมบูรณาการการนิเทศ 
โดยใช้เทคนิควิธีการหลายๆ อย่างไม่วาสจะเป็น รูปแบบที่ ๑ การนิเทศทางไกล หรือ รูปแบบที่ ๒ การนิเทศ
ทางตรง ผสมผสานเข้าด้วยกันโดยเน้นการนิเทศเป็นทีม โดยมีเป้าหมาย ที่กระจายอยู่ทั้ง ๗ อ าเภอ การ
เดินทางไปนิเทศแต่ละครั้งจะไปเป็นทีมหรือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเคลื่อนที่ จึง
เรียก รูปแบบที่ ๓ ว่า  “กำรนิเทศเชิงบูรณำกำร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕ : รูปแบบและวิธีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลแบบบูรณำกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศทางไกล 

การนิเทศเชิงบูรณาการ 
การนิเทศทางตรง 
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กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)             
ได้ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติของศึกษำนิเทศก์ (๒๕๔๘) ดังนี้ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๑.  การนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการ
เรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๒. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๓. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้สนใจทั่วไป 

๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและ
พัฒนางานทางวิชาการ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมกำรคุรุสภำ  (๒๕๔๙)  ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์   ดังนี้               

ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๓) มุ่งม่ัน พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘ ) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
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ประเภทของงำนนิเทศกำรศึกษำ 
การนิเทศการศึกษา  อาจแบ่งออกตามวิธีปฏิบัติงานเป็น  ๔  ประเภท 
๑) กำรนิเทศเพื่อกำรแก้ไข (Correction) เป็นการนิเทศท่ีเกิดจากการพบข้อผิดพลาดและบกพร่องก็

ให้หาทางช่วยแก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ 
 ๒) กำรนิเทศเพื่อป้องกัน  (Preventive) เป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาจัดด าเนินงาน

เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
๓) กำรนิเทศเพื่อก่อ  (Construction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะกระท าในทางที่

เหมาะสมเพ่ือความเจริญเติบโตในอนาคต  เช่น  การใช้ระเบียบวิธีสอนที่ดีเป็นประจ า  ช่วยให้ก าลังใจช่วย
กระตุ้นให้ครูท างานด้วยความกระฉับกระเฉง 

๔) กำรนิเทศเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ (Creation) เป็นการนิเทศท่ีพยายามจะคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ 
ให้เกิดมีขึ้นในโรงเรียน 
หลักส ำคัญของกำรนิเทศกำรศึกษำ 

บริกส์  และจัสท์แมน  (Briggs  and  Justman) ได้เสนอหลักการนิเทศส าหรับผู้บริหารไว้ดังนี้ 
๑) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 
๒) การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
๓) การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศ

ออกเป็นรายบุคคล 
๔) การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์              

ส่วนบุคคล 
๕) การนิเทศการศึกษา จะต้องค านึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล 
๖) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถตาม

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
๗) การนิเทศการศึกษาจะต้องเก่ียวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ 
๘ ) การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังประสบอยู่ 
๙) การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 
๑๐) การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็นของครู

ให้ถูกต้อง 
๑๑) การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ 
๑๒) การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือ และกลวิธีง่าย ๆ 
๑๓) การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 
๑๔) การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง 
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เบอร์ตัน  และบรุคเนอร์ (Burton  and  Brueckner) ได้สรุปหลักการนิเทศการศึกษาไว้ ๔ ประการ 
คือ 

๑) การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา การนิเทศการศึกษาที่ดีควรจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  และนโยบายที่วางไว้  ควรเป็นไปตามความจริงและกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

๒) การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างมีระเบียบมีการ
ปรับปรุงและประเมินผล  การนิเทศควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล  และการสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ที่เชื่อถือได้ 

๓) การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาจะต้องเคารพในความแตกต่างของ
บุคคล  เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงาน  และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน
นั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

๔) การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นการแสวงหา
ความสามารถพิเศษของบุคคล  แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 

ไวลส์  (Wiles)  ได้เสนอแนะหลักการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑) ให้ความส าคัญกับครูทุกคนและท าให้เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขา 
๒) แผนงานหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นผลจากการท างานเป็นทีม 
๓) หาโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นกันเองกับครูโดยสม่ าเสมอ 
๔) เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม 
๕) เป็นมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 
๖) ปรึกษากับหมู่คณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันจะพึงมี 
๗) พิจารณาสภาพที่เป็นปัญหาของสมาชิก อาจจะซักถามสัมภาษณ์หรือให้คณะครูเสนอปัญหาที่อยู่ใน

ความสนใจร่วมกัน 
๘) หากศึกษานิเทศก์กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมู่คณะย่อมจะเป็นเช่นกัน 
๙) บทบาทการน าของศึกษานิเทศก์คือ การประสานงานและการช่วยเหลือทางวิชาการ 
๑๐) ฟังมากกว่าพูด 
๑๑) การปฏิบัติงานเริ่มด้วยปัญหาของสมาชิก 
๑๒) วางแผนปฏิบัติงานของหมู่คณะไว้ 
๑๓) ต าแหน่งหน้าที่มิได้ท าให้ศึกษานิเทศก์ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเป็นมิตรไมตรีกับหมู่

คณะต้องชะงักงัน 
๑๔) พยายามใช้ประสบการณ์ด้านความสามารถต่าง ๆ ของครูอาวุโสให้เกิดประโยชน์ในการนิเทศมาก

ที่สุด 
๑๕) ตัดสินใจแน่วแน่ทันต่อเหตุการณ์ 
๑๖) เอาใจใส่รู้งานในหน้าที่ดี 
๑๗) ส ารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
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๑๘) สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
๑๙) มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่หมู่คณะ 
๒๐) สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
มำร์ค  และคณะ  (Marks)  ได้ให้หลักเบื้องต้นของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑) การนิเทศการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
๒) การนิเทศการศึกษา ต้องถือหลักว่าเป็นการบริการ ซึ่งครูเป็นผู้ใช้บริการ 
๓) การนิเทศการศึกษา ควรสอดคล้องกับความต้องการของครู 
๔) การนิเทศการศึกษา ควรเป็นการสร้างสรรค์ทัศนคติ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับ                    

ผู้รับการนิเทศ 
๕) การนิเทศการศึกษา ควรเน้นให้เห็นความส าคัญของงานวิจัย และพยายามหาทางให้ครูศึกษา

งานวิจัย  แล้วน ามาปฏิบัติตามนั้น 
๖) การนิเทศการศึกษา ควรยึดหลักการประเมินผลการนิเทศท้ังผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
วินัย  เกษมเศรษฐ์  ได้กล่าวไว้ว่า  การนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ 

ดังนี้ 
๑) หลักสภาพผู้น า (Leadership) คือการใช้อิทธิพลของบุคคลที่จะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
๒) หลักความร่วมมือ (Cooperation) คือการกระท าร่วมกัน และรวมพลังทั้งหมดเพ่ือแก้ปัญหา

ด้วยกัน  โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากหลายฝ่ายและท า
หน้าที่และความรับผิดชอบชัดแจ้งในการจัดองค์การ การประเมินผลตลอดจนการประสานงาน 

๓) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือการนิเทศการศึกษาจะต้องค านึงถึงตัวบุคคลที่ร่วมงาน
ด้วยการเห็นใจ  จะท าให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

๔) หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือการนิเทศการศึกษา จะต้องท าให้ครูเกิดพลังที่จะคิดเริ่มสิ่ง
ใหม่ ๆ แปลก ๆ หรือท างานด้วยตนเองได้ 

๕) หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซึ่งรวมสิ่งกระจัดกระจายให้สมบูรณ์มองเห็นได้ 
๖) หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจัยที่ส าคัญในชุมชน และการปรับปรุงปัจจัย

เหล่านั้น  เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
๗) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผลในอนาคตการ

ก าหนดจุดประสงค์ท่ีต้องการล่วงหน้า  การพัฒนาทางเลือกเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์และการเลือกทาง
ปฏิบัติให้เหมาะสมที่สุด 

๘ ) หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ และพร้อมอยู่เสมอ
ที่จะสนองความต้องการสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

๙) หลักวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึงคุณภาพที่เป็นผลจากหลักฐานตามสภาพความจริงมากกว่า
ความเห็นบุคคล 
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๑๐) หลักการประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการหาความจริงโดยการวัดที่แน่นอน                          
และหลายอย่าง 

วิจิตร   วรุตบำงกูร  และคณะ  ได้เสนอแนะหลักส าคัญในการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑) หาทางให้ครูรู้จักช่วยและพ่ึงตัวเอง ไม่ใช่คอยจะอาศัยและหวังพ่ึงศึกษานิเทศก์หรือคนอื่น

ตลอดเวลา 
๒) ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถท่ีจะวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ 
๓) ต้องทราบความต้องการของครู แล้ววางแผนการนิเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น ๆ 
๔) ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของครู และท าความเข้าใจกับปัญหานั้น ๆ แล้วพิจารณาหาทางช่วยแก้ไข 
๕) ชักจูงให้ครูช่วยกันแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 
๖) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความคิดและลงมือกระท าเอง

ให้มากที่สุด 
๗) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของครู แล้วน ามาพิจารณาร่วมกัน 
๘ ) ช่วยจัดหาแหล่งวิทยากร อุปกรณ์การสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ครู 
๙) ช่วยจัดหาเอกสาร หนังสือ และต าราต่าง ๆ ให้แก่ครู 
๑๐) ช่วยให้ครูรู้จักจัดหาหรือจัดท าวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลนด้วยตนเองโดยใช้วัสดุ                               

ในท้องถิ่นทีม่ีอยู่ 
๑๑) หาทางให้สถานศึกษา ชุมนุมชน และหน่วยงานที่ใกล้เคียง มีความสัมพันธ์กันและช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน 
๑๒) ต้องยอมรับนับถือบุคลากรที่ร่วมงานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีความส าคัญ

ในสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 
๑๓) ช่วยให้ครูได้แถลงกิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนทราบโดยสม่ าเสมอ 
๑๔) ต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ                           

ของกันและกัน 
๑๕) ช่วยประสานงานระหว่างสถานศึกษากับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๖) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาท าการวิเคราะห์และวิจัย 
๑๗) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือจะได้ด าเนินการ                       

ให้บรรลุเป้าหมาย 
กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ 

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ  หมายถึงการด าเนินการในการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จ 
          แฮริส  (Harris)  ได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 

๑) ขั้นวำงแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้าการก าหนด
ตารางงาน  การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน  และการวางโปรแกรมงาน 
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๒) ขั้นกำรจัดโครงกำร (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอ านาจตาม
หน้าที่  โครงสร้างขององค์การ  และการพัฒนานโยบาย  

๓) ขั้นกำรน ำเข้ำสู่กำรปฏิบัติ (Leading) ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การเร้าจูงใจให้มี
ก าลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆการสาธิต การจูงใจ  และให้ค าแนะน า  การสื่อสาร การกระตุ้น ส่งเสริมก าลังใจ  
การแนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และให้ความสะดวกในการท างาน 

๔) ขั้นกำรควบคุม (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การลงโทษ การให้โอกาสการ
ต าหนิ  การไล่ออก  และการบังคับให้กระท าตาม 

๕) ขั้นประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน  กิจกรรมที่ส าคัญ  คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด  และวัดผลด้วยการ
ประเมินอย่างมีแบบแผน  มีความเท่ียงตรง  ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยด้วย 

 จะเห็นว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นการท างานอย่างมีแบบแผน  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
งานการเรียนการสอนของครู เพ่ือจะได้ทราบปัญหา ระบุปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงก่อนหลังแล้วจึง
วางแผนที่จะด าเนินการโดยหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ต่อจากนั้นก็ด าเนินการตามแนวขั้นตอน
ตามล าดับจนถึงข้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงน าผลการปฏิบัติไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
กระบวนกำรนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)  
 การน าวงจรเดมมิง (Demming circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า P-D-C-A  
มาใช้ในการด าเนินการนิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ ๔ ขั้นตอน คือ 
 ๑. การวางแผน (P-Planning) 
 ๒. การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
 ๓. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
 ๔. การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 

สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 

(Plan) 

การปรบัปรุงแก้ไข 

(Act) 
การปฏบิตัติามแผน 

(Do) 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 

(Check) 



27 
 

จำกแผนภูมิกระบวนกำร PDCA แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมส ำคัญ ดังนี้ 
 ๑. กำรวำงแผน (P-Plan) 
  ๑.๑ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๑.๒ การก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 
  ๑.๓ การจัดท าแผนการนิเทศ 
  ๑.๔ การจัดท าโครงการนิเทศ 
 ๒. กำรปฏิบัติงำนตำมแผน (D-Do) 
  ๒.๑ การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 
  ๒.๒ การก ากับติดตาม 
  ๒.๓ การควบคุมคุณภาพ 
  ๒.๔ การรายงานความก้าวหน้า 
  ๒.๕ การประเมินความส าเร็จเป็นระยะ ๆ 
 ๓. กำรตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
  ๓.๑ ก าหนดกรอบการประเมิน ๓.๒ จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 
  ๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูล  ๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๕ สรุปผลการประเมิน 
 ๔. กำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน (A-Act) 
  ๔.๑ จัดท ารายงานผลการนิเทศ  ๔.๒ น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
  ๔.๓ พัฒนาต่อเนื่อง 

กระบวนกำรนิเทศแบบ pidre 
               กระบวนการนิเทศการศึกษาส าหรับสังคมไทย  จากประสบการณ์ของ ดร. สงัด อุทรานันท์ ที่ได้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางการนิเทศการศึกษาของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรเป็นเวลาหลายปี ได้น าเอาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาของ
ต่างประเทศมา ใช้ ได้พบว่าสภาพพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเข้าใจในแนวคิดทางการนิเทศสมัยใหม่ของ บุคลากรใน
ประเทศไทยยังไม่ดีพอจึงท าให้การด าเนินงานส่งเสริมการนิเทศการศึกษา ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
สถานศึกษาต่าง ๆ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
             สำเหตุที่กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถำนศึกษำต่ำงๆ ให้กำรนิเทศกำรศึกษำด้วย
ตนเองไม่บรรลุผลส ำเร็จนั้นพอสรุปได้ดังนี้ 
              (๑) ค านิยามของค าว่า “การนิเทศ” ที่ใช้กันในประเทศไทยนั้นยังไม่ชัดเจนพียงพอที่จะชี้แนะ
น าไปสู่ภาคปฏิบัติ ได้ ดังนั้นจึงท าให้ขาดกรอบความคิดท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูก ต้อง 
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              (๒) ผู้บริหารโรงเรียนหรือหัวหน้าสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการ นิเทศการศึกษา 
โดยคิดว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานของศึกษานิเทศก์โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่ได้ให้ความสนใจแก่              
การจัดการนิเทศการศึกษาอย่างจริง จัง 
              (๓) ขาดการเสริมแรงในการท างานผู้บริหาร สาเหตุข้อนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความคงทนถาวร
ของพฤติกรรมที่ได้รับการ เปลี่ยนแปลงจากการนิเทศ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม               
ผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศต่างก็ต้องใช้ความมานะพยายามเป็นอย่างมาก ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารก็ย่อมจะหมดก าลังใจในที่สุด 
             จำกจุดอ่อนดังกล่ำวมำแล้ว ดร.สงัด อุทรำนันท์ จึงได้พยำยำมพัฒนำกระบวนกำรนิเทศ
กำรศึกษำซึ่งสะท้อนแนวทำงในกำรปฏิบัติ โดยกำรกระท ำต่อไปนี้ 
             (๑)  เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ่งต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนท าเป็น
ระบบ มีความต่อเนื่อง และไม่มีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเมื่อใดก็ถือว่าได้หยุดการนิเทศเม่ือนั้น 
             (๒) ให้ผู้บริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการจัดนิเทศการศึกษา ว่าเป็นงาน
ของผู้บริหารโดยตรง ซึ่งเรียกชื่อย่อของกระบวนการนิเทศการศึกษาว่า “PIDRE” 
   (๓ )  จากการวิจัยในต่างประเทศ เช่น ฟาวเลอร์-ฟินน์ (Fowler Finn, ๑๙๘๐ ) และเฮดเลย์ 
(Hadley,๑๙๘๒)  ได้พบว่าการให้แรงเสริมก าลังใจจะมีส่วนท าให้การนิเทศประสบผลส าเร็จสูงกว่า ไม่มีการ
เสริมแรง หากจะพิจารณาสภาพการท างานในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความผูกพันฉันท์มิตรสูง
กว่าสังคมตะวันตกก็ย่อมจะมีความต้องการแรงเสริม ก าลังใจในการท างานเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นจึงเห็นว่าการ
เสริมก าลังใจของผู้บริหารจะท าให้ผู้รับการนิเทศรวมทั้ง ผู้ให้การนิเทศมีก าลังใจในปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการ
เสริมแรงหรือการส่งเสริมก าลังใจ(Reinforcement) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศการศึกษาส าหรับ
การศึกษาสังคมไทย 
ส ำหรับกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำดังท่ีกล่ำวมำแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ (สงัด อุทรานันท์, ๒๕๒๗) 

ขั้นที่ ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P) 
ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) 
ขั้นที่ ๓ ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) 
ขั้นที่ ๔ สร้างเสริมก าลังใจ (Reinforcing-R) 
ขั้นที่ ๕ ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E)    
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           จำกรูปแบบกระบวนกำรนิเทศที่เสนอมำนี้ แสดงให้เห็นว่ำกำรนิเทศจะประสบผลส ำเร็จได้จ ำเป็น
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็น ขั้นตอนและต่อเนื่องกันดังนี้คือ 
 ขั้นที่ ๑ วำงแผนกำรนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท าการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 
 ขั้นที่ ๒ ให้ควำมรู้ในสิ่งที่จะท ำ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่
ว่าจะเป็น เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจ าเป็น
จะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติงำน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน ๓ ลักษณะคือ 
  ๓ .๑ การปฏิบัติงานของผู้รับนิ เทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิ เทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้
ความสามารถที่ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ ๒ 
  ๓.๒ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้
งานส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
  ๓.๓ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ  
อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
 ขั้นที่ ๔ กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้ เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของ
ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมี ความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กันกับผู้ที่รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป แล้วก็ได้ 
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 ขั้นที่ ๕ ประเมินผลผลิตของกำรด ำเนินงำน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผล
การด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง ไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้ง หนึ่งส าหรับกรณีที่ผลงาน ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจ หรือ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับกรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ ได้ผลและ ถ้าหากการ
ประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะได้ด าเนินการ นิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดย
ไม่ต้องใหค้วามรู้ในเรื่องนั้นอีก 
           การด าเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่า จะบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือพัฒนาผู้รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้อง การ หากบรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว
ต้องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือว่าการ นิเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว ครั้นต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือ
ตั้งเป้าหมายใหม่ก็จะต้องด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มแรกอีกดังแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของกระบวนการนิเทศ
การศึกษาใน ภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ดังนั้น วางแผนการท างาน ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า  หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศ
ควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจระหว่างการท างานและหลังการท า งานผ่าน
ไปแล้ว และในขั้นสุดท้ายก็ท าการประเมินผล ท าในลักษณะเช่นนี้  จนกระทั่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
หากบรรลุผลแล้วต้องการจะหยุดก็ถือว่าการนิเทศสิ้นสุดลงแล้ว ดังนี้เป็นต้น 
อ้ำงอิงบทควำมนี้  อัญชลี ธรรมะวิธีกุล:http://panchalee.wordpress.com/๒๐๐๙/๐๓/๓๐/process/ 
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เทคนิคกำรนิเทศ 
  เทคนิคกำรนิเทศ หมายถึง วิธีการน ากิจกรรมต่าง ๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ ในที่นี้จะขอน าเสนอเทคนิคท่ีใช้ได้ผลดี ๓ เทคนิค คือ 

๑. เทคนิคกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
   การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การน ากระบวนการวิจัยมาเป็นเทคนิคหนึ่งในการนิเทศการศึกษา จ าเป็นที่ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการท าวิจัย และสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
   ๑) การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา ผู้นิเทศจะท างานร่วมกับครูโดยตรง ดังนั้นจึงต้อง
วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ(ครู)จุดเด่น จุดควรพัฒนาร่วมกับครู วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา ลักษณะปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยมองในด้านของความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
   ๒) การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุของปัญหา ผู้นิเทศจะร่วมกับผู้รับการ
นิเทศก าหนดวิธีและแนวทางการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหานั้น ๆ  คิด พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นวิธีการ/
กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ เช่น เอกสาร คู่มือ ชุดพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนั้น ๆ ตลอดทั้งมีการหาคุณภาพของสื่อท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือให้มีความเชื่อถือได้ 
   ๓) การด าเนินการนิเทศ โดยน าวิธีการ/กิจกรรมที่เป็นสื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ในการ
นิเทศ ในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
โดยใช้สถิติท่ีเหมาะสมหรือการอธิบายในเชิงคุณภาพ (พรรณนา) 
   ๔) การสรุปผลและเขียนรายงานโดยการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกประเด็น แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
และมีคุณภาพจากนั้นเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายโดยก าหนดกรอบการเขียนที่
สอดคล้องกับการด าเนินงานวิจัย อาจจะเป็น ๓ บท ๔ บท หรือ ๕ บท แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ให้มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว 
   ๕) การเผยแพร่ หลังจากที่ได้มีการสรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้นิเทศควร
จะได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องและมีความสนใจน าไปใช้หรือต่อยอดต่อไป               
การเผยแพร่อาจท าได้หลายวิธี เช่น เวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด การเผยแพร่ใน
ลักษณะของบทความทางวิชาการ การเผยแพร่ทาง Internet เป็นต้น 
  ๒. เทคนิคกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร 
          รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : กรอบความคิดพ้ืนฐาน 
  กรอบความคิดพ้ืนฐานของกัลยาณมิตรนิเทศ  คือ หลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร  ๗  ประการ 
ในที่นี้มุ่งเอาประเภทครู หรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญ ได้แก่ 
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  ๑. ปิโย น่ารักในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
  ๒. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้และ
ปลอดภัย 
  ๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้ และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยความซาบซึ้งภูมิใจ 
  ๔. วตตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให้ค าแนะน า 
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
  ๕. วจนกขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ 
อดทน ฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียว 
  ๖. คมภีรญจ กถ กตตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน ให้เข้าใจและให้
เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป 
  ๗. โน จฎฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อม
เสีย (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ๒๕๒๘) 
  จะเห็นได้ว่า กัลยาณมิตรธรรม ๗ นี้ มุ่งเน้น ความปลอดโปร่งใจ ไม่บีบคั้น เน้นความมีน้ าใจ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความเข้าใจ กระจ่างแจ้ง แนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
  สมุน  อมรวิวัฒน์ (๒๕๓๗) ได้เสนองานทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการกัลยาณมิตร : ฝึกจิตให้มี
น้ าใจ ในที่ประชุมส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๗” สรุปได้ว่า 
กระบวนการกัลยาณมิตร คือ กระบวนการประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือจุดหมาย ๒ ประการ คือ ๑) ชี้
ทางบรรเทาทุกข์ ๒) ชี้สุขเกษมศานต์ โดยทุกคนต่างมีเมตตาธรรม พร้อมจะชี้แนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
กระบวนการกัลยาณมิตร ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้โดยการจัดขั้นตอนตามหลักอริยสัจ ๔  ดังนี้ 
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มรรค 

นิโรธ 

สมุทัย 

ทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิขั้นตอนกำรสอนตำมกระบวนกำรกัลยำณมิตร 

  หากพิจารณาแผนภูมิข้างต้น กระบวนการนิเทศโดยชี้ทางบรรเทาทุกข์ มีขั้นตอนคือ ๑) การสร้าง
ความไว้วางใจ ๒) การก าหนดปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ๓) การศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ร่วมกันถึงเหตุ
ปัจจัยแห่งปัญหา ๔) การจัดล าดับความเข้มหรือระดับความซับซ้อนของปัญหา 
  กำรชี้สุขเกษมศำนต์  มีขั้นตอนต่อมาคือ ๑ ) การก าหนดจุดหมายของการแก้ปัญหา หรือ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ ๒) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้หรือทางเลือก ๓) การจัดล าดับวัตถุประสงค์และ
วิธีการ ๔) การก าหนดวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมหลาย ๆ วิธี 
  แผนภูมิขั้นตอนชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์นี้ นักการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งน า ไปใช้ใน
กิจกรรมการแนะแนว และการให้ค าปรึกษา (Guidance and Counseling) แก่นักเรียนและนิสิต นักศึกษา 
อย่างไรก็ตามหากจะน าขั้นตอนดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและการพัฒนาครูก็ย่อมจะประยุกต์ใช้ได้ดี 

๓. เทคนิคกำรสอนแนะ (Coaching Techniques)  
    เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะน า

หรือเรียนรู้จากผู้ช านาญการ (Coach) ในลักษณะที่ได้รับค าแนะน าหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน 
ในการน าเทคนิคนี้ไปใช้ผู้นิเทศควรมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

8. การปฏิบตัิเพื่อแก้ปัญหา 

ตามแนวทางที่ถกูต้อง 

 
7. การจดัล าดบัจดุหมายของ

ภาวะพ้นปัญหา 

 
6. การร่วมกนัคดิวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของการแก้ปัญหา 
5. การก าหนดจดุหมายหรือสภาวะพ้น

ปัญหา 
4. การจดัล าดบัความเข้มระดบัของปัญหา 

3. การร่วมกนัคดิวเิคราะห์เหตผุลของปัญหา 

2. การก าหนดและจดัประเด็นปัญหา 

                                   1. การสร้างความไว้วางใจ ตามหลกักลัยาณมิตรธรรม 7 
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๓.๑ สร้างความไว้วางใจกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น โดยการศึกษาข้อมูลของผู้รับ
การนิเทศ เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น อัธยาศัย การให้ค าชมเชย การสร้างบรรยากาศที่ดี 

๓.๒ ใช้ค าถามทีเ่ป็นเชิงของความคิดเห็น ไม่ท าให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจในการตอบ 
๓.๓ เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๓.๔ น าข้อเสนอหรือแนวทางที่ร่วมกันคิดให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติ โดยผู้นิเทศคอยให้ค าแนะน าอย่าง

ใกล้ชิด หรืออาจต้องสาธิตให้ดูการนิเทศสอนงาน 
การพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้  (Learning Organization) บุคลากรใน

สถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนิเทศสอนงาน เป็นเทคนิคหนึ่งที่
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ครูมี
ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน และสถานศึกษาที่มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 
     เทคนิคการนิเทศสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนงานครู โดยผู้สอนงาน (Coach) อาจเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นิเทศภายในที่สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ใน
สถานศึกษาเดียวกัน การนิเทศสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual Performance) 
และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) 
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ า ผู้เรียนออกกลางคัน สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนงาน (Coach) และ            
ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) อย่างไรก็ตามการที่จะ Coaching ได้ดีนั้น ต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอนงานและผู้ถูก
สอนงาน 
         กล่ำวโดยสรุป  Coaching คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้นิเทศภายใน เป็นผู้สอนงาน (Coach) 
ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู ซึ่งเป็นผู้ถูกสอน ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศสอนงานจะต้องเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 
ควำมหมำยของกำรนิเทศสอนงำน  
          Coaching  หมายถึง การสอนงานครู ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือครู 
ทั้งนี้  ผู้นิเทศสอนงาน Coach โดยปกติ Coach สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศภายใน               
ส่วนผู้ถูกสอนงานโดยปกติจะเป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษา เรียกผู้ถูกสอนว่า “Coachee”การสอนงานจัดได้ว่า
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้นิเทศใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาครู ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและครู 
ทั้งนี้การนิเทศการสอนงานจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู ( Individual Performance) ใน
ปัจจุบันแม้การสอนงานยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู เพ่ือให้ครูมีพัฒนาการของ
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ความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นต่อไป เพ่ือ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันน ามาซึ่งต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
            นอกจากนั้น การนิเทศสอนงาน ยังถือได้ว่า เป็นรูปแบบของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศ และครู หรือเรียกว่า การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) 
ที่ผู้นิเทศใช้ในการชี้แจง ท าความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู ให้เตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา และเป็นช่องทางในการศึกษาสภาพปัญหา และ
อุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นิเทศจะได้รับรู้ถึงเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานของสถานศึกษา จากการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา      
แนวคิดเกี่ยวกับกำรนิเทศสอนงำน  
         การนิเทศสอนงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากผู้นิเทศจะสอนงานแล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
หมดไป การนิเทศสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้ครูตระหนักว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ขณะเดียวกันผู้นิเทศสอนงานจะให้ข้อมูล ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครู
ยังขาดอยู่ ดังนั้น การนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้นิเทศ และความสามารถใน
การรับ (Receptiveness) ของครูเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการนิเทศสอนงานด้วย เช่น 
ความชัดเจนของตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Index) ความชัดเจนในเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
สภาพแวดล้อมการท างานดีด้วย การพูดคุยระหว่างการนิเทศสอนงาน จะช่วยให้ครูเข้าใจดีขึ้นว่า ผู้นิเทศมี
ความคาดหวังจากการนิเทศอย่างไร ท าให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึง
มาตรฐานและเกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จ ในขณะปฏิบัติงาน การนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะ
สัมพันธ์กับบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งทั้งสองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
บทบำทหน้ำที่ของผู้นิเทศสอนงำน  
         ผู้นิเทศสอนงาน (Coach) ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และเป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูล
ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่เก่ียวกับการจัดการศึกษา เพื่อที่จะได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาท าหน้าที่ ให้การฝึกอบรม พัฒนาครู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู เป็นผู้ให้
ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทดังกล่าวของผู้นิเทศสอนงาน จะแสดงบทบาทใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษา ซึ่งบางครั้งผู้นิเทศสอนงาน อาจ
แสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่ง หรือแสดงมากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่าบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles ) 
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คุณลักษณะของผู้นิเทศสอนงำน  
          ผู้นิเทศสอนงาน (Coach) แสดงบทบาทนิเทศสอนงาน ควรมีพ้ืนฐานลักษณะนิสัยที่ดี ดังต่อไปนี้  

๑. การยอมรับความจริง 
๒. เห็นอกเห็นใจ 
๓. มองโลกในแง่ดี 
๔. กระตือรือร้น 
๕. ให้โอกาส 
๖ .ยืดหยุ่น 
๗ .มั่นใจในตนเอง 
๘. กล้ารับผิดและรับชอบ 
๙. มีวิสัยทัศน์ 

         ผู้นิเทศสอนงาน ควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี คือ การไม่วางใจ ขี้ร าคาญ เอาแต่ใจ ถือตัว ชอบ
เปรียบเทียบ รอไม่ได้ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน 
แนวปฏิบัติกำรนิเทศสอนงำน  
      การนิเทศสอนงาน จะประสบผลส าเร็จได้ มีแนวปฏิบัติส าหรับผู้นิเทศสอนงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการสอนงาน 
2.  สภาพอารมณ์ปกติ พร้อมที่จะสอนงาน 
3. สุขภาพร่างกายดี 
4. วิธีการสอนงานมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และผู้รับการนิเทศ 
5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาขอบเขตของงานที่นิเทศ แผนผังโครงสร้าง วิสัยทัศน์ นโยบายของ

สถานศึกษา 
6. เตรียมความพร้อม สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศสอนงาน 
7. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของครูที่เป็นผู้ใหญ่ 

รูปแบบของกำรเรียนรู้ และกำรรับรู้ของผู้รับกำรนิเทศ 
          การรับรู้ของครูแต่ละคนจะมีขีดจ ากัดตามระยะเวลาที่ก าหนด ควรก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมไม่
มาก หรือน้อยเกินไป ย่อมจะท าให้ครูสามารถรับรู้และเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้นิเทศสอนงาน หรือถ่ายทอดได้ดีกว่า 
และที่เหมาะสมคือประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้ ควรจัดให้มี
เวลาพัก (Break) เพ่ือให้ครูมีโอกาสหยุดทบทวนความคิดและข้อมูลที่ผู้นิเทศได้สอนงานไปแล้ว 
          การศึกษาวิเคราะห์และเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการนิเทศสอนงานให้เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก เพ่ือให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนการให้ค าแนะน าถึงแหล่งข้อมูลที่น าใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการเปิดใจและเต็มใจที่จะตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่ครู ไม่แสดงสีหน้า
ร าคาญ หรือต่อว่าครู เมื่อครูพยายามคิดหาทางพัฒนา และปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการท างานให้รวดเร็ว 
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สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันรับผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาดี หรือไม่ดี
เพียงใด 
ปัจจัยท่ีท ำให้กำรนิเทศสอนงำนไม่บรรลุผลส ำเร็จ มีดังนี้ 
          ๑. การจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ที่ใช้ส าหรับสอนงาน ครู ไม่เหมาะสม เช่น กว้างหรือแคบเกินไป 
บรรยากาศในห้องประชุมดูเป็นทางการหรือเป็นกันเองเกินไป ห้องประชุมมีอากาศร้อน มีกลิ่นหรือเสียงรบกวน 
ท าลายสมาธิของผู้นิเทศและครู 
          ๒. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดหาและการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่มี
คุณภาพ ในการน าไปใช้สอนงาน หรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนงาน
ได ้
          ๓. งบประมาณ สถานศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนิเทศสอนงานได้โดยเฉพาะ 
          ๔. บุคลากร คือ ปัญหาที่เกิดจากผู้ท าหน้าที่นิเทศสอนงาน โดยมีสาเหตุจากผู้ท าหน้าที่นิเทศสอนงาน 
ดังนี้ 
                   ๔.๑ ขาดความรู้และไม่เข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนงาน 
                   ๔.๒ ขาดทักษะในการควบคุมเวลาในการสอนงาน 
                   ๔.๓ ขาดทักษะของการสื่อสาร และวิธีการถ่ายทอดให้ครูเข้าใจ 
                   ๔.๔ ผู้นิเทศสอนงานไม่มีความรู้ และประสบการณ์ หรือมีไม่ตรงกับสิ่งที่ครูต้องการ 
                   ๔.๕ ไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการสอนงาน 
                   ๔.๖ ท าตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครู 
                   ๔.๗ อารมณ์หงุดหงิด หรือแสดงความไม่พอใจ เมื่อครูมีค าถามหรือมีข้อสงสัย 
                   ๔.๘ ขาดความพร้อมในด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ในขณะที่เขียนสอนงาน 
          ๕. ครู  ครูผู้รับการนิ เทศสอนงาน พบว่า เป็นสาเหตุหนึ่ งที่ท าให้การนิ เทศสอนงานประสบ                
ความล้มเหลว คือครูมักจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ ไม่ยอมท าตามที่ผู้นิเทศสอนงานได้ให้การนิเทศไว้ ทั้งนี้                       
สืบเนื่องจาก ไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง กลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมที่             
จะรับฟัง หรือขาดความเคารพศรัทธาผู้นิเทศ และอาจมีผู้นิเทศ (Coach) มากเกินไป ท าให้มีหลายแนวทาง             
ท าให้ครูเกิดความสับสน 
          ๖. วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ไม่เอ้ือและไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษา 
แนวทำงกำรจัดระบบ Coaching ในสถำนศึกษำ 
         การจัดระบบ Coaching ในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมมีดังนี้ 
          ๑. ก าหนดระบบ Coaching เป็นนโยบายของสถานศึกษา 
          ๒. สร้างสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศของสถานศึกษาให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ท าหน้าที่นิเทศสอนงาน และครูผู้รับการนิเทศสอนงาน 
          ๓. ก าหนดใน Job Description ของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นิเทศภายในให้ท าหน้าที่เป็น Coach 



38 
 

          ๔. ก าหนดเรื่องการ Coaching  เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจ าปีของสถานศึกษา โดยมีการก าหนดและ
วัดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Index) 
          ๕. เชื่อมโยงผลการท า Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบจ่ายค่าตอบแทน 
          ๖. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning Culture) ดังนี้ 
                    ๖.๑ เรียนรู้โดยการลงมือท า (Learning by Doing) 
                    ๖.๒  เรียนรูโ้ดยการถ่ายทอด (Learning by Teaching) 
                    ๖.๓  เรียนรูโ้ดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning by Sharing) 
ประโยชน์กำรนิเทศสอนงำน (Coaching) 
          ประโยชน์การนิเทศสอนงาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อ ครู สถานศึกษา และผู้นิเทศมีดังต่อไปนี้ 
           ๑. ประโยชน์ต่อผู้นิเทศสอนงำน (Coach) 
                     ๑.๑ ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                     ๑.๒ ผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือครู ในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
                     ๑.๓ ผู้นิ เทศสามารถท าความเข้าใจเกี่ ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหา                 
การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมีทิศทางใน
การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                     ๑.๔ ผู้นิเทศสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู ซึ่งจะน าไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
                     ๑.๕ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
          ๒. ประโยชน์ต่อครูผู้รับกำรสอนงำน (Coachee) 
                     ๒.๑ การสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
                     ๒.๒ Coaching เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ครูท างาน ให้บรรลุ
เป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานที่ก าหนด 
                     ๒.๓  เข้าใจขอบเขต เป้าหมาย ของงาน และความต้องการที่ผู้นิเทศคาดหวัง 
                     ๒.๔ ได้รับรู้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และภารกิจที่สถานศึกษาก าลังด าเนินการในปัจจุบัน และจะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
                    ๒.๕ ได้รับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้นิเทศ และมีส่วน
ร่วมกับผู้นิเทศ ในการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
                    ๒.๖  มีโอกาสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสามารถน าไปพัฒนา และปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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           ๓. ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
                    ๓.๑ สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน (Organization Performance) เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
                    ๓.๒ สถานศึกษามีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ในยุคโลกาภิวัต น์ 
เนื่องจากการสอนงานท าให้ครูมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านการท างานตามนโยบาย กลยุทธ์ 
วิธีการท างาน และการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น 
                     ๓.๓ เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
 บทน ำ 

 
หลักกำรและเหตุผล 

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างคน  สร้างสังคม และสร้างชาติ เป็นกลไกหลักในการพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ ๒๑ เนื่องจากการศึกษามีบทบาทส าคัญในการสร้างความได้เปรียบของ
ประเทศเพ่ือการแข่งขันและยืนหยัดในเวทีโลกภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นพลวัต  ประเทศต่าง ๆ                        
ทั่วโลกจึงให้ความส าคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของตนให้สามารถ             
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับการธ ารง
รักษาอัตลักษณ์ของประเทศในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถของคนไทยให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ ภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระแสโลกาภิวัตน์  และแรงกดดัน
ภายในประเทศที่เป็นปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมไทยเป็นสังคม
คุณธรรม จริยธรรม และประเทศสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อ
ระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้ว ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชา
สามารถในศาสตร์หลากหลายแขนง และหนึ่งในนั้นคือความรอบรู้ในด้านการพัฒนาการศึกษา โดยเมื่อ                  
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ได้ทรงมีพระราชกระแสเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน ๘ พระราชกระแส โดยส่งมอบให้
องคมนตรีมามอบให้กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยใน ๘ พระราชกระแส นั้น ได้แบ่งเป็น ๒ 
เรื่องคือ เรื่องของนักเรียน กับเรื่องของคร ู

ส่วนที่ ๑ ในเรื่องของนักเรียน มีดังนี้  
“ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลัง มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่

จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพื่อให้คนเองได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตนเอง” (๑๑ มิ.ย.๕๕) 

“ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น ต้องอบรม
บ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน” (๖ มิ.ย.๕๕) 

“เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มีความสามัคคี รู้จัก
ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน” (๕ ก.ค.๕๕) 

“ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน” (๙ ก.ค.๕๕) 
 
 



๒ 
 

ส่วนที่ ๒ ในเรื่องของครู มีดังนี้ 
“เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่พอและครูย้าย

บ่อย ดังนั้นก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อน ให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่ต้องการ              
จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่เหมาะสมที่
จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือ มีความรัก ความเมตตาต่อเด็ก 
ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพัน และคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตน ไม่คิดย้ ายไปย้ายมา”               
(๑๑ มิ.ย.๕๕) 

“ต้องปรับปรุงครู…ครูจะอายุ ๔๐-๕๐ ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง” (๖ มิ.ย.๕๕) 
“ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือน

สูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้อง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (๔ ก.ค.๕๕) 

“ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมด แต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชาก็
ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม” (๕ ก.ค.๕๕) 

จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงเป็นทั้งครูและผู้บริหารการศึกษาที่เข้าใจปัญหาและหัวใจในการจัด
การศึกษาอย่างลึกซึ้งในทุกระดับ ซึ่งพระองค์ได้ทรงชี้น าแนวคิด ตลอดจนเยียวยาช่วยเหลือปัญหาในด้าน
การศึกษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อวงการการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง. 
อีกทั้งพระรำชกระแสของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ ๑๐ ด้ำนกำรศึกษำ ในภำพรวม มีดังนี้ 

๑. สืบสานพระราชปณิธานหรือพระราชกระแสรับสั่งรัชกาลที่ ๙ เรื่อง การสร้างคนดี 
๒. การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่เด็ก ทัศนคติท่ีถูกต้อง (อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง                                   

มีอาชีพมีงานท า ฯลฯ 
๓. เน้นการสร้างทัศนคติ (Attitude) 
๔. การศึกษาในภาพรวมท าอย่างไรให้เยาวชนมีความสนใจและเข้าใจเรื่องของสถาบันและ

ประวัติศาสตร์ 
ตามท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- 

บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒๐)  หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ 
มาตรา ๕๔  ระบุไว้ว่า    

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
         รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 



๓ 
 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง  ๆ รวมทั้งส่งเสริม              
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน     
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย                   
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ     
ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม            
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม  

รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของ
ตนให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาและเพ่ือ
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย  ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องก าหนดให้การบริหารจัดการกองทุนเป็นอิสระและ
ก าหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
   และหมวด ๑๖ กำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ ๒๕๘  จ. ด้ำนกำรศึกษำ ข้อที่ (๔) ได้ก ำหนดไว้ว่ำ 

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนั ดและ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและ
ระดับพ้ืนที ่
           อีกทั้งยังเป็นการด าเนินการเพ่ือสนอง ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 
น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ  
          และเพ่ือให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  (Vision) คือ “คนไทยทุกคนได้รับ
กำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑”  และตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสองพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์    
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นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ 
ภาพการศึกษา เพ่ืออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล            

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญ ดังค ากล่าวตอนหนึ่งว่า 
“กำรศึกษำเป็นหัวใจของชำติ เป็นอนำคตของประเทศ กำรศึกษำ  เป็นบ่อเกิดของปัญญำ                

แต่ยังคงเป็นปัญหำส ำคัญส ำหรับคนไทย หำกกำรศึกษำไม่สร้ำงคน ครอบครัวไม่มีเวลำ ขำดควำมอบอุ่น 
ครูไม่มีก ำลังใจในกำรสอน ไม่มีประสิทธิภำพ เรำก็จะได้นักเรียน นักศึกษำ หรือผู้ที่จบไปเป็นคนที่คิดไม่ทัน 
ไม่ มี วิสัยทัศน์  รับ มือกับ  ภัยคุกคำมทั้ งรูปแบบเก่ ำและใหม่ไม่ ได้  ก้ ำวไม่ทันตำมวิวัฒนำกำร                        
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยจะไปอยู่ตรงไหน ต้องกลำยเป็น ประเทศด้อยพัฒนำในโลกใบนี้             
อยู่ตลอดไป ถอยหลังไปเรื่อยๆ เพรำะ ควำมขัดแย้ง ควำมเห็นแก่ตัว ไม่สุจริต แบ่งฝักแบ่งฝ่ำย ผมคิดว่ำ 
ทุกคนน่ำจะคิดใคร่ครวญเรื่องนี้ให้ดี มำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน” โดยมีประเด็นหลักๆ ทำงกำรศึกษำ ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
4. พัฒนาครู 
5. ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 
6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 

นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร   เ รื่ อ ง  น โ ย บ า ย ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยยกหลักการและเหตุผลที่ว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

นโยบายการจัดการศึกษา ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
“TRUST” หมายถึง “ความไว้วางใจ” เป็นรูปแบบการท างานที่จะท าให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง 
ผู้เรียน และประชาชน กลับมาให้ ความไว้วางใจในการท างานของกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้ง โดย  
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T ย่อมาจาก Transparency (ความโปร่งใส)  
R ย่อมาจาก Responsibility (ความรับผิดชอบ)  
U ย่อมาจาก Unity (ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว)  
S ย่อมาจาก Student-Centricity (ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา)  
T ย่อมาจาก Technology (เทคโนโลยี)  
รูปแบบการท างาน “TRUST” คือการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบการท างาน “MOE ONE TEAM” 

หรือ “การท างานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการมาโดย
ตลอด   ซึ่ง “TRUST” จะเข้ามาเป็นส่วนเสริมในเรื่องความโปร่งใส ทั้ งในเชิงกระบวนการท างานและ 
กระบวนการตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ การสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจของตน  
ด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ ให้ความส าคัญกับการประสานความ  
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน (Participation) ผ่านกลไกการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานต่าง ๆ ที่ 
เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเป็นพ้ืนที่ของทุกคน มีความเป็น  
อันหนึ่งอันเดียวระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
การมีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับ  
พลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อมด้าน 
เทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง (Infrastructure) คือ การเข้าถึงสิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน 
การศึกษาอย่างทั่วถึง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) คือ 
แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัย และจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ทุกประการ เพ่ือเป็นการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประเด็นการ
พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
การพัฒนาเด็กตั้งแต่ ช่วงตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง  

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของ นำงสำวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร            
มีดังนี้  

ข้อ ๑ การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน  
ศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
บริบทสังคมไทย ๓  

ข้อ ๒ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้าน
การจัดการ เรียนรู้ ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความ
รับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
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 ข้อ ๓ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  (NDLP) และ
การ ส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วย ดิจิทัลแห่งชาติที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง  
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา  
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

ข้อ ๔ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มี ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการ  
จัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี  
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงาน  
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ข้อ ๕ การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้
และ ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผล การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  

ข้อ ๖ การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง 
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้าง  
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง 
การศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

 ข้อ ๗ การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ
เป็น การผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษา และการอาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐาน
อาชีพใน สาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได ้๔  

ข้อ ๘ การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง น าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  

ข้อ ๙ การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษา 
ระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วย  
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
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ข้อ ๑๐ การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด 
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน  
การจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  

ข้อ ๑๑ การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ  
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม 
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

ข้อ ๑๒ การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทาง การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบัน ได้ก่อให้เกิด ความนิยมในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 
(Online) มากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการ เตรียมผู้เรียนไทยให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
๒๑ ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหาความปลอดภัยของ สถานศึกษาและปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
โอกาสในการศึกษาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  

วำระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้  
วำระที่ ๑ เรื่องควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ จิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม ๕  

วำระที่ ๒ หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

วำระที่ ๓ Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศ ที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง  

วำระที่ ๔ ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความ เป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับ เทคโนโลยีปัจจุบัน  

วำระที่ ๕ พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและ รายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
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วำระท่ี ๖ กำรศึกษำตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วง วัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็ม
ตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงวัย  

วำระท่ี ๗ กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรี
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในยุค ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) โดยยก
หลักการและเหตุผลที่ว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักกำร แนวคิด ทฤษฎีกำรนิเทศ 

ปัจจุบัน งานในด้านการศึกษาได้เจริญก้าวหน้าไปมาก มีการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ ประการ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรู้ในสาขาวิชาการต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น แนวความคิดและแนวการเรียนการสอนใหม่ๆ 
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการศึกษา แต่ยังพบว่า ผู้บริหาร ครู  และผู้เกี่ยวข้องบางคน   
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ปัญหาดังกล่าวข้างต้นสามารถจะแก้ไขได้โดยอาศัยผู้
นิเทศ หรือศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีหน้าที่นิเทศการศึกษาให้ครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ และน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ดังนั้น
เรื่องการนิเทศการศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ศึกษานิเทศก์ควรจะได้ศึกษาและท าความเข้าใจในหลักการ 
กระบวนการ  และวิธีการของการนิเทศการศึกษาเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องของการนิเทศการศึกษาดีขึ้น   จึงขอน าเอาความรู้เบื้องต้นของการนิเทศการศึกษามา
กล่าวถึงในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ควำมหมำยของกำรนิเทศ (Supervision)    

    ค าว่า  กำรนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุง ดังนั้น     
การนิเทศการศึกษาก็น่าจะหมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุงเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะใน
โรงเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายค าว่า การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี้ 

   สเปียร์ส (Spears) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิด
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เป็นกระบวน
กระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพ่ือช่วยให้ครูได้ช่วยตนเองได้ 



๙ 
 

   กูด  (Good)  ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศ
ที่จะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครู   หรือผู้อ่ืนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอน
ของตนให้ดีขึ้น  ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านอาชีพ  ช่วยพัฒนาความสามารถของครู 

  แฮร์ริส  (Harris)  ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า   หมายถึงสิ่งที่บุคลากรใน
โรงเรียนกระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะคงไว้  หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการ
ด าเนินการเรียนการสอนในโรงเรียน  มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการสอนเป็นส าคัญ 

  มำคส์  และสทูปส์  (Marks  and  Stoops)  ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษาว่า  คุณค่าของการ
นิเทศการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  และส่งผลสะท้อน
ไปถึงการพัฒนานักเรียนด้วย 

  ชำญชัย  อำจิณสมำจำร  ได้ให้ค าจ ากัดความว่า  การนิเทศการศึกษา  คือกระบวนการสร้างสรรค์ 
ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน า  และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน   เพ่ือการ
ปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค์ 

   สันต์  ธรรมบ ำรุง  ได้ให้ความหมายว่า  การนิเทศการศึกษา  หมายถึงการช่วยเหลือ  การแนะน า
การชี้แจงการบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  ในการที่จะส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอน
ให้ดีขึ้น 

   ดังนั้น  จึงอำจสรุปควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ   หมายถึง  กระบวนการพัฒนาครู  
เพ่ือให้ครูปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้     เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

   การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกระบวนการในการแนะน าช่วยเหลือ  ครู   ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย  ได้แก่    การเคารพซึ่งกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

   การนิเทศการศึกษาจัดขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุง                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะส าเร็จได้ผลดีเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของ
ศึกษานิเทศก์ผู้ท างานร่วมกับครู ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์น ามาใช้ในการนิเทศ
การศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องท าด้วยตนเอง  เพ่ือให้เกิดความงอกงามข้ึน เมื่อได้เรียนรู้และมี
ความเจริญงอกงามแล้ว ย่อมจะได้รู้จักปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การ
นิเทศการศึกษามิใช่เน้นการปรับปรุงตัวครู โดยเห็นว่า ครูยังท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญงอก
งามให้แก่ผู้ เรียน  หากแต่ให้ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงค์ของการให้การศึกษา                   
การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์การสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดล้อมของครูและ
ผู้เรียนในขณะที่เรียน  ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ ในส่วนตัวครูและผู้เรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตการนิเทศ
การศึกษาทั้งสิ้น 

 
 
 



๑๐ 
 

ควำมจ ำเป็นในกำรนิเทศกำรศึกษำ 
ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษามีดังนี้ 
๑) สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมด้วยการนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
๒) ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็

เกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา  การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๓) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องได้รับ

การชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง 
๔) การศึกษาของประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแล

ด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 
๕) การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ครูที่มี

ความสามารถต่าง ๆ กัน 
๖) การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการ

ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ท างานในสถานการณ์จริง 
๗) การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม 
๘ ) การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีมีอยู่เสมอ 
ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น ผู้มีหน้าที่นิเทศจึงควรจะต้องจัดด าเนินการ เพ่ือช่วยเหลือ            

ครูให้มีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ครูก้าวทันโลกที่ก าลังเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่ 
ควำมมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ 

ดร.สงัด  อุทรำนันท์  (๒๕๓๐)  ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่า  มีจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญ ๔ ประการ  ดังนี้ 

                ๑)  เพ่ือพัฒนาคน 
                ๒)  เพ่ือพัฒนางาน 
                ๓)  เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ 
                ๔)  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน  หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครู
และบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือให้ครูและบุคลากร   ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนางาน  หมายถึง  การนิเทศการศึกษา  มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนซึ่ง
เป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเหตุนี้การนิเทศที่ จัดขึ้นจึงมี
จุดมุ่งหมายที่จะ “พัฒนางาน”  คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 



๑๑ 
 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์  หมายถึง  การนิเทศการศึกษา  เป็นการสร้างการ
ประสานสัมพันธ์  ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน  รับผิดชอบร่วมกันมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอย
จับผิด 

การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ   หมายถึง  การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุ่งให้ก าลังใจ
แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ  เนื่องจาก
ขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจท างาน หากนิเทศไม่ได้สร้างขวัญและก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานแล้ว  การนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบผลส าเร็จได้ยาก 
ผู้ท ำหน้ำที่นิเทศกำรศึกษำ 

บุคคลที่ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา  ไม่จ าเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์แต่ผู้เดียว  ใครก็ได้ที่ท าหน้าที่
ช่วยเหลือ  แนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเน้นในเรื่องของ
กระบวนการเรียนการสอน  ในปัจจุบันบุคคลผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาได้มีหลายกลุ่ม  ดังนี้ 

๑. ศึกษานเิทศก์ คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยต าแหน่ง 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. ครอูาจให้ความช่วยเหลือแนะน าเก่ียวกับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพ่ือนครูด้วยกัน 
๔. ผู้เชี่ยวชาญ คือบุคคลที่สถานศึกษาเชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อช่วยเหลือแนะน าและให้ความรู้

เกี่ยวกับการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ 
๕. ผู้บริหารการศึกษา 

หน้ำที่ของศึกษำนิเทศก์ 
แฮริส  (Harris)  ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ดังนี้ 
๑) หน้าที่ทางการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าที่หลัก ศึกษานิเทศก์จะต้องท างานที่เกี่ยวกับ

การสอนโดยตรง  นั่นคือช่วยเหลือ  แนะน า  เกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีให้กับครูรวมตลอดถึงการวัดและ
ประเมินผลด้วย 

๒) หน้าที่จัดบริการ (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการบริการให้แก่
นักเรียนโดยตรง  ได้แก่  หน่วยสุขภาพพลานามัย  การแนะแนว  บริการจิตบ าบัด  และสันทนาการเป็นต้น 

๓) หน้าที่จัดอ านวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการจัดด าเนินงานใน
ด้านธุรการทั่วไป  เกี่ยวข้องกับคณะบุคคล  เป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อมกับการเรียนการสอน 

๔) หน้าที่การนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ยวกับการนิเทศการติดต่อ ประสานงานเป็น
งานที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน  ศึกษานิเทศก์จะท างานร่วมกับครู 

๕) หน้าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป็นหน้าที่เก่ียวกับงานบริหารใน
โรงเรียนทั่ว ๆ ไป  ที่ศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียนได้ 

 
 



๑๒ 
 

วไรรัตน์  บุญสวัสดิ์  ได้กล่าวถึงภาระหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ว่ามีดังนี้ 
๑) ช่วยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
๒) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงหลักสูตร 
๓) ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น 
๔) เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนได้ช่วยเหลือเพ่ือนครู 
๕) ส่งเสริมให้คณะครูมีความสนใจในอุปกรณ์การสอน 
๖) ช่วยเหลือครูในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับผู้เรียนให้ดีขึ้น 
๗) ช่วยเหลือครูในการประเมินผลผู้เรียน 
๘ ) ส่งเสริม ยั่วยุให้ครูรู้จักประเมินผลโครงการการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของตน 
๙) ช่วยให้ครูประสบผลส าเร็จและมีความรู้สึกมั่นคง 
อำคม  จันทสุนทร  ได้สรุปบทบาทและหน้าที่ของผู้นิเทศการศึกษาไว้เป็น ๒ ประเด็นคือ  
๑) บทบาทในฐานะที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยคิดของผู้บริหารการศึกษา หมายถึงเป็นผู้ช่วยในการวางแผน

ด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้งช่วยเหลือในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
๒) บทบาทในฐานะที่เป็นผู้ท าให้สถานการณ์การเรียนการสอนที่ครูจัดอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้นิเทศการศึกษาในบทบาทนี้จะพยายามมีกิจกรรมให้ครูได้เรียนรู้  และปฏิบัติในด้านการเรียนการสอนให้
บังเกิดผลดียิ่งขึ้นเหมือนเป็นครูของครู 

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ใช้ ทฤษฎีระบบ (System Theory) และกระบวนการ PDCA  มาใช้ในการ
ด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือการให้กระบวนการท างานแบบการบูรณาการการนิเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
๑. ทฤษฎีระบบ (System Theory) ประกอบไปด้วย 
         ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆที่พบ ไม่ว่าจะเป็น ด้านนโยบายการตรวจ
ราชการ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศการศึกษา ครูผู้สอน ด้านผู้เรียน 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  การประเมินคุณภาพจากภายนอก และ
อ่ืนๆ เป็นต้น 
         กระบวนกำร (Process) วิธีการต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่ผลงานหรือผลผลิต และในระบบการศึกษาได้แก่ 
การประชุม วางแผน ก าหนดบทบาทรูปแบบการนิเทศ วิธีการสอนต่าง ๆ เป็นต้น 
         ผลงำน (Output) หรือ ผลิตผล (Product)  ได้แก่ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะ
ต่าง ๆ -นักเรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติไทย ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือนักเรียนที่
มีความรู้ ความสามารถที่จะด ารงชีวิตในอนาคตได้อย่างมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ความส าเร็จของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และตัวครูผู้สอนเองเป็นต้น ดังแผนภาพ 
 



๑๓ 
 

๒. กระบวนกำร  PDCA หรือที่เรียกว่ำวงจรเดมิง (อังกฤษ: Deming Cycle) หรือวงจรชูฮำร์ต 
(Shewhart Cycle) คือ  วงจรกำรควบคุมคุณภำพ ประกอบด้วย 
        Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการนิเทศอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อที่
ต้องการนิเทศ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนิเทศ 
การก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน การจัดอันดับความส าคัญของ เป้าหมาย 
ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและงบประมาณ
ที่จะใช้ 
        Do (ปฏิบัติตามแผน)  หมายถึง การด าเนินการตามแผน ที่ได้วางกรอบไว้ ในส่วนนี้คือการ ด าเนินการ
นิเทศตามปฏิทินที่ได้วางไว้ 
 Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผนการนิเทศ ประกอบด้วย การประเมิน 
การด าเนินการ การประเมินขั้นตอนการด าเนินงาน และการประเมินผลของ การด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 
โดยในการประเมินดังกล่าวสามารถ ท าได้เอง ซึ่งเป็นลักษณะของการประเมินตนเอง และให้ครูผู้สอนหรือ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาร่วมประเมิน 
 Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การน าผลการประเมินมาพัฒนา ประกอบด้วย การน าผลการ ประเมินมา
วิเคราะห์ว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์
รูปแบบ การด าเนินการใหม่ที่เหมาะสม ส าหรับการด าเนินการและรายงานผล โดยมี การปฏิบัติงานตาม
แผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

 



๑๔ 
 

แผนภำพแสดง ข้ันตอนกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

           

ปัจจัยน ำเข้ำ 

 (Input) 

กระบวนกำร 

(Process) 
ผลผลิต 

 (Output) 

ให้ผลย้อนกลับ 

(Feedback) 

- ระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

- สภาพบริบท สิง่แวดล้อมและชมุชน 

- กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- ความส าคญัของการนิเทศการศกึษา 

- หนว่ยงานทางการศกึษา 

- รูปแบบการนิเทศ 

- ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

- นโยบายการตรวจราชการ 

- ครูมีทกัษะการจดัการเรียนการสอนท่ีมี

ประสทิธิภาพ สอดคล้องกบันโยบายของ ศธ. 

- หนว่ยงานทางการศกึษามีสว่นร่วมในการจดั

การศกึษาทกุระดบัในจ .แมฮ่่องสอน 

- ผู้บริหาร-ครูมีขวญัและก าลงัใจในการบริหาร

และการจดัการเรียนการสอน 

การวางแผนการ

นิเทศ 

การประเมินขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงาน 

การปฏิบตัิตาม

แผนท่ีวางไว้ 

การวเิคราะห์

ขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิงานเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไข/

รายงานผล 

ผลลัพธ์ 

(Outcome) 
- ผู้ เรียนเป็นคนดี มีวินยั ภมิูใจในชาติไทย ด ารงชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ผู้ เรียนมีระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่สงูขึน้ 

-  ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
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P 

D A 

C 
Reactivate 

(R3) 

Review 

(R1) 

Reflective 

(R2) 

PIDRE 

แนวทำงกำรนิเทศเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน PIDRE+๓R 
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แนวทำงกำร Coaching เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตำมรูปแบบ PIDRE+๓R Model ลงสู่กำรปฏิบัติ 

มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังนี้  
ขั้นที่ ๑ วำงแผนกำรนิเทศ (Planning-P) เป็น ขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท าการ

ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 

ขั้นที่ ๒ ให้ควำมรู้ในสิ่งที่จะท ำ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่
ว่าจะเป็น เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจ าเป็น
จะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติงำน (Doing -D) ปฏิบัติการCoaching ประกอบด้วยงานใน ๓ ลักษณะคือ 
          ๓.๑ การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้ความสามารถที่
ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ ๒ 
          ๓.๒ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้งาน
ส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
          ๓.๓ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ  อุปกรณ์ 
ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 

ขั้นที่ ๔ กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ (Reinforcing-R)   ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจเพ่ือให้ผู้รับ
การนิเทศมี ความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กันกับ
ผู้ที่รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป แล้วก็ได้ 

ขั้นที่ ๕ ประเมินผลผลิตของกำรด ำเนินงำน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง ไร หลังจากการประเมินผลการนิ เทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
         ส าหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจหรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับ
กรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ ได้ผลและถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้                
หากจะได้ด าเนินการ นิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีกการด าเนินการนิเทศ
ตามวัฏจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่า จะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือพัฒนาผู้รับ
การนิเทศให้เป็นไปตามต้อง หากบรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้วต้องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือว่า
การ นิเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว ครั้นต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่ก็จะต้องด าเนินการ ตั้งแ ต่
เริ่มแรกอีกดังแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของกระบวนการนิเทศการศึกษาใน ภาพดังต่อไปนี้ 
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ดังนั้น วางแผนการท างาน ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า  หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศควบคู่
ไปด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจระหว่างการท างานและหลังการท างานผ่านไปแล้ว 
และในขั้นสุดท้ายก็ท าการประเมินผล   ท าในลักษณะเช่นนี้   จนกระทั่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  หาก
บรรลุผลแล้วต้องการจะหยุดก็ถือว่าการนิเทศสิ้นสุดลงแล้ว ดังนี้เป็นต้น 

Review (R๑) การทบทวนขั้นตอนต่างๆในกระบวนการนิเทศทุกครั้ง อย่างสม่ าเสมอ มุ่งหาจุดที่ยังมี
ข้อบกพร่อง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง จุดเด่นต่างๆเพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศในครั้งต่อไป 

Reflective (R๒) การสะท้อนคิด น าประเด็นที่ได้จากการบันทึกการสังเกตการณ์สอน และประเด็นที่
เป็นข้อสงสัยแล้วใช้ค าถามในการกระตุ้นตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศเกิดการสะท้อนคิดในการเรียน
การสอนของตนเอง โดยสะท้อนถึงจุดที่ตนเองต้องพัฒนาและเห็นถึงจุดที่ตนเองท าได้  
          การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพุทธิปัญญา เจตคติและพฤติกรรม            
ผู้เรียนรู้การสะท้อนคิดจะมีมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์มีความ
มุ่งมั่นในการกระท า สามารถพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีจุดยืนที่กล้าหาญ มีจิตใจที่เข้มแข็ง (สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์. ๒๕๕๔, หน้า ๖๘ ; 
Chris &Sue. ๒๐๐๔, p.๖๑) 

Reactivate (R๓) ในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศจะต้องกระตุ้น ใช้เทคนิคต่างๆให้ผู้รับการนิเทศ             
มีความกระชุ่มกระชวย มีอารมณ์ร่วมในกิจกรรมการนิเทศ ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ ท า
ให้ดูมีชีวิตชีวา ผู้รับการนิเทศเกดิความประทับใจ การนิเทศจึงจะประสบความส าเร็จ และได้รับความร่วมมือ 
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แนวทำงกำร Coaching เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตำมรูปแบบ PIDRE+๓R Model  

 

 

 

 

ขั้นที่ ๑ วำงแผนกำร
นิเทศ  
(Planning-P)  
เป็น ข้ันท่ีผู้บริหารผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ
จะท าการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อ ให้
ได้มาซึ่งปัญหาและ
ความต้องการจ าเป็นที่
จะต้องมีการนเิทศ 
รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน
เกี่ยวกับการนิเทศท่ีจะ
จัดขึ้นอีกด้วย 
 

ขั้นที่ ๒ ให้ควำมรู้ในสิ่ง
ที่จะท ำ  
(Informing-I) 
เป็นขั้นตอนของการให้
ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่ง
ทีจ่ะด าเนินงานว่า
จะต้องอาศัย ความรู้
ความสามารถอย่างไร
บ้าง จะมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการอยา่งไร และ
จะท าอย่างไรจึงจะท าให้
ได้ผลงานออกมาอย่างมี
คุณภาพ ข้ันนี้จ าเป็นทุก
ครั้งส าหรับการเริ่มการ
นิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่ว่า
จะเป็น เรื่องใดก็ตาม 
และก็มีความจ าเป็น
ส าหรับงานนิเทศทีย่ังไม่
ได้ผล หรือไดผ้ลไม่ถึงขั้น
ที่พอใจซึ่งจ าเป็นจะต้อง
ท าการทบทวนให้ความรู้
ในการ ปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 

ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติงำน  
(Doing -D)  
ปฏิบัติการCoaching 
ประกอบด้วยงานใน ๓ 
ลักษณะคือ 
๓.๑ การปฏิบตัิงานของผู้รับ
นิเทศเป็นข้ันท่ีผู้รับการ
นิเทศลงมือปฏิบตัิงานตาม 
ความรู้ความสามารถท่ีได้รับ
มาจากด าเนินการในข้ันท่ี ๒ 
๓.๒ การปฏิบตัิงานของผู้ให้
การนิเทศ ข้ันนี้ผู้ให้การ
นิเทศจะท าการนเิทศและ
ควบคุมคุณภาพให้งาน
ส าเรจ็ออกมาทันตาม 
ก าหนดเวลาและมี
คุณภาพสูง 
๓.๓ การปฏิบตัิงานของ
ผู้สนับสนุนการนเิทศ 
ผู้บริหารก็จะให้บริการ
สนับสนุนในเรื่อง
วัสด ุ อุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ได้ผล 

ขั้นที่ ๔ กำรสร้ำง
ขวัญและก ำลังใจ  
(Reinforcing-R)    
ขั้นนี้เป็นขั้นของการ
เสรมิก าลังใจเพื่อให้
ผู้รับการนิเทศมี ความ
มั่นใจและบังเกดิความ
พึงพอใจ   ในการ
ปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ 
กันกับผู้ที่รับการนเิทศ
ก าลังปฏิบัติงานหรือ
การปฏิบัติงานไดเ้สรจ็
สิ้นลงไป แล้วก็ได ้
 

ขั้นที่ ๕ ประเมิน
ผลผลิตของกำร
ด ำเนินงำน 
(Evaluating-E) 
เป็นขั้นท่ีผู้นิเทศท าการ
ประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งผ่านไป
แล้วว่าเป็นอย่าง ไร 
หลังจากการประเมินผล
การนิเทศหากพบว่ามี
ปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใด ท่ีท า
ให้การด าเนินงานไม่
ได้ผลกส็มควรจะต้องท า
การปรับปรุงแก้ไข ซึ่ง
การปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้
ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง  
 

Review (R๑) Reflective (R๒) Reactivate (R๓) 
การทบทวนขั้นตอนต่างๆในระหวา่ง
กระบวนการนิเทศทุกครั้ง  

กระตุ้นผู้รับการนิเทศ ให้เกิดการสะท้อนคิด ใช้
ค าถาม โดยสะท้อนถึงจุดที่ตนเองต้องพฒันาและ
เห็นถึงจุดที่ตนเองท าได้ 

ในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศจะต้องกระตุ้น โดยใช้
เทคนิคต่างๆให้ผู้รับการนิเทศมีความกระตือรือร้น 

P 
Planning 

 

I 
Informing 

 

D  
I Doing  

R 
Reinforcing 

E 
Evaluating 
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รูปแบบและวิธีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลแบบเชิงบูรณำกำร  
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการนิเทศการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
รูปแบบท่ี ๑ กำรนิเทศทำงไกล 
 การนิเทศทางไกล  หมายถึง  การให้ความรู้ ค าแนะน าอันจะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศ โดยที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง แต่อาศัยสื่อต่าง ๆ ถ่ายทอดสาระในการ
นิเทศ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และแก้ปัญหาในด้านระบบบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้าน
งบประมาณ ประกอบด้วย ๒ วิธีคือ 
 ๑. การให้บริการ เป็นการให้บริการด้านการจัดการศึกษา จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เช่น การให้บริการข่าวสารเว็บเพ็จ/เฟ็ชบุ๊ค/ไลน์ / Internet /Social Network อ่ืนๆและ 
สื่อข้อมูล off-line เอกสารทางวิชาการ เอกสารเสริมความรู้ต่างๆ ฯลฯเป็นต้น 
 ๒. การส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สอนได้รับความรู้ในการผลิต
และการใช้สื่อการเรียนการสอน จัดให้มีการประกวดสื่อ ตลอดจนเผยแพร่ส่งเสริมให้ใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอนอย่างจริงจัง 
รูปแบบท่ี ๒ กำรนิเทศทำงตรง 
 การนิเทศทางตรง  หมายถึง  การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า อันจะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้นิเทศ
กับผู้รับการนิเทศ โดยที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง โดยยึดหลักการและกรอบการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๕ วิธี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง หมายถึง การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาหารือ การแนะน าเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การพัฒนา
หลักสูตร  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
การวัดประเมินผล ฯลฯ  เป็นการให้ความช่วยเหลือครู โดยตรงทั้งที่เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 ๒. การฝึกอบรมครู  หมายถึง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โดยการฝึกอบรมการ
ประชุมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  
 ๓. การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  ผู้นิเทศร่วมกับคณะครู โรงเรียน ในการพัฒนาหลักสูตรระดับต่างๆ 
เช่น หลักสูตรสถานศึกษา สาระหลักสูตรท้องถิ่น การจัดท าสาระการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดท าแผนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 ๔. การพัฒนากลุ่ม  หมายถึง  ผู้นิเทศมีบทบาทส าคัญ ในการส่งเสริมให้ครูรวมกลุ่มกันพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง โดยมุ่งหวังให้ครูตนแบบ ครูแกนน า ครูรางวัลเกียรติยศสาขาต่าง ๆ จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ เช่นการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าชุดการสอน 
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น โดยมีศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทีมงานหรือพ่ีเลี้ยง 
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 ๕. การวิจัยการปฏิบัติการ  หมายถึง  ผู้นิเทศส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร เรียนรู้และใช้การวิจัยในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และสามารถจัดท าวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและ
โรงเรียนได ้
รูปแบบท่ี ๓  กำรนิเทศเชิงบูรณำกำร 
 การนิเทศเชิงบูรณาการ  หมายถึง  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ ศึกษาธิการจังหวัด รอง
ศึกษาธิการจังหวัด คณะศึกษานิเทศก์และผู้ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในแต่ละสังกัดร่วมบูรณาการการนิเทศ 
โดยใช้เทคนิควิธีการหลายๆ อย่างไม่วาสจะเป็น รูปแบบที่ ๑ การนิเทศทางไกล หรือ รูปแบบที่ ๒ การนิเทศ
ทางตรง ผสมผสานเข้าด้วยกันโดยเน้นการนิเทศเป็นทีม โดยมีเป้าหมาย ที่กระจายอยู่ทั้ง ๗ อ าเภอ การ
เดินทางไปนิเทศแต่ละครั้งจะไปเป็นทีมหรือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเคลื่อนที่ จึง
เรียก รูปแบบที่ ๓ ว่า  “กำรนิเทศเชิงบูรณำกำร” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕ : รูปแบบและวิธีกำรนิเทศ ติดตำม และประเมินผลแบบบูรณำกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การนิเทศทางไกล 

การนิเทศเชิงบูรณาการ 
การนิเทศทางตรง 
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กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)             
ได้ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนที่ปฏิบัติของศึกษำนิเทศก์ (๒๕๔๘) ดังนี้ 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ  และงานนิเทศการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐานการศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

๑.  การนิเทศการศึกษา  โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  จัดกระบวนการ
เรียนรู้  มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๒. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๓. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ  พัฒนามาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และผู้สนใจทั่วไป 

๔. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศและ
พัฒนางานทางวิชาการ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
คณะกรรมกำรคุรุสภำ  (๒๕๔๙)  ได้ก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของศึกษำนิเทศก์   ดังนี้               

ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 
๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ

ทางการศึกษา 
๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๓) มุ่งม่ัน พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
๔) พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 
๕) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
๖) จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ 
๗) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
๘ ) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๙) ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 
๑๐) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 
๑๑) เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ 
๑๒) สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์ 
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ประเภทของงำนนิเทศกำรศึกษำ 
การนิเทศการศึกษา  อาจแบ่งออกตามวิธีปฏิบัติงานเป็น  ๔  ประเภท 
๑) กำรนิเทศเพื่อกำรแก้ไข (Correction) เป็นการนิเทศท่ีเกิดจากการพบข้อผิดพลาดและบกพร่องก็

ให้หาทางช่วยแก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ 
 ๒) กำรนิเทศเพื่อป้องกัน  (Preventive) เป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่าง ๆ มาจัดด าเนินงาน

เพ่ือป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน 
๓) กำรนิเทศเพื่อก่อ  (Construction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะกระท าในทางที่

เหมาะสมเพ่ือความเจริญเติบโตในอนาคต  เช่น  การใช้ระเบียบวิธีสอนที่ดีเป็นประจ า  ช่วยให้ก าลังใจช่วย
กระตุ้นให้ครูท างานด้วยความกระฉับกระเฉง 

๔) กำรนิเทศเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ (Creation) เป็นการนิเทศท่ีพยายามจะคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ 
ให้เกิดมีขึ้นในโรงเรียน 
หลักส ำคัญของกำรนิเทศกำรศึกษำ 

บริกส์  และจัสท์แมน  (Briggs  and  Justman) ได้เสนอหลักการนิเทศส าหรับผู้บริหารไว้ดังนี้ 
๑) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 
๒) การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์ 
๓) การนิเทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศ

ออกเป็นรายบุคคล 
๔) การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็นความสัมพันธ์              

ส่วนบุคคล 
๕) การนิเทศการศึกษา จะต้องค านึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล 
๖) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความสามารถตาม

ความมุ่งหมายของการศึกษา 
๗) การนิเทศการศึกษาจะต้องเก่ียวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และการสร้าง

มนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ 
๘ ) การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังประสบอยู่ 
๙) การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น 
๑๐) การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็นของครู

ให้ถูกต้อง 
๑๑) การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ 
๑๒) การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือ และกลวิธีง่าย ๆ 
๑๓) การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล 
๑๔) การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง 
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เบอร์ตัน  และบรุคเนอร์ (Burton  and  Brueckner) ได้สรุปหลักการนิเทศการศึกษาไว้ ๔ ประการ 
คือ 

๑) การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา การนิเทศการศึกษาที่ดีควรจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  และนโยบายที่วางไว้  ควรเป็นไปตามความจริงและกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

๒) การนิเทศการศึกษาควรเป็นวิทยาศาสตร์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างมีระเบียบมีการ
ปรับปรุงและประเมินผล  การนิเทศควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล  และการสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็น
ที่เชื่อถือได้ 

๓) การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาจะต้องเคารพในความแตกต่างของ
บุคคล  เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการด าเนินงาน  และใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งาน
นั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

๔) การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ การนิเทศการศึกษาควรเป็นการแสวงหา
ความสามารถพิเศษของบุคคล  แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 

ไวลส์  (Wiles)  ได้เสนอแนะหลักการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑) ให้ความส าคัญกับครูทุกคนและท าให้เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือจากเขา 
๒) แผนงานหรือความเจริญก้าวหน้าเป็นผลจากการท างานเป็นทีม 
๓) หาโอกาสพบปะสังสรรค์เป็นกันเองกับครูโดยสม่ าเสมอ 
๔) เปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม 
๕) เป็นมิตรไมตรีกับบุคคลทั่วไป 
๖) ปรึกษากับหมู่คณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันจะพึงมี 
๗) พิจารณาสภาพที่เป็นปัญหาของสมาชิก อาจจะซักถามสัมภาษณ์หรือให้คณะครูเสนอปัญหาที่อยู่ใน

ความสนใจร่วมกัน 
๘) หากศึกษานิเทศก์กระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา หมู่คณะย่อมจะเป็นเช่นกัน 
๙) บทบาทการน าของศึกษานิเทศก์คือ การประสานงานและการช่วยเหลือทางวิชาการ 
๑๐) ฟังมากกว่าพูด 
๑๑) การปฏิบัติงานเริ่มด้วยปัญหาของสมาชิก 
๑๒) วางแผนปฏิบัติงานของหมู่คณะไว้ 
๑๓) ต าแหน่งหน้าที่มิได้ท าให้ศึกษานิเทศก์ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือความเป็นมิตรไมตรีกับหมู่

คณะต้องชะงักงัน 
๑๔) พยายามใช้ประสบการณ์ด้านความสามารถต่าง ๆ ของครูอาวุโสให้เกิดประโยชน์ในการนิเทศมาก

ที่สุด 
๑๕) ตัดสินใจแน่วแน่ทันต่อเหตุการณ์ 
๑๖) เอาใจใส่รู้งานในหน้าที่ดี 
๑๗) ส ารวจและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
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๑๘) สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
๑๙) มีความรับผิดชอบ ปลูกฝังความรับผิดชอบให้แก่หมู่คณะ 
๒๐) สนใจในสวัสดิภาพของสมาชิก 
มำร์ค  และคณะ  (Marks)  ได้ให้หลักเบื้องต้นของการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑) การนิเทศการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
๒) การนิเทศการศึกษา ต้องถือหลักว่าเป็นการบริการ ซึ่งครูเป็นผู้ใช้บริการ 
๓) การนิเทศการศึกษา ควรสอดคล้องกับความต้องการของครู 
๔) การนิเทศการศึกษา ควรเป็นการสร้างสรรค์ทัศนคติ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศกับ                    

ผู้รับการนิเทศ 
๕) การนิเทศการศึกษา ควรเน้นให้เห็นความส าคัญของงานวิจัย และพยายามหาทางให้ครูศึกษา

งานวิจัย  แล้วน ามาปฏิบัติตามนั้น 
๖) การนิเทศการศึกษา ควรยึดหลักการประเมินผลการนิเทศท้ังผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
วินัย  เกษมเศรษฐ์  ได้กล่าวไว้ว่า  การนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยหลักการต่าง ๆ 

ดังนี้ 
๑) หลักสภาพผู้น า (Leadership) คือการใช้อิทธิพลของบุคคลที่จะท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม

เป็นไปตามเป้าประสงค์ 
๒) หลักความร่วมมือ (Cooperation) คือการกระท าร่วมกัน และรวมพลังทั้งหมดเพ่ือแก้ปัญหา

ด้วยกัน  โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากหลายฝ่ายและท า
หน้าที่และความรับผิดชอบชัดแจ้งในการจัดองค์การ การประเมินผลตลอดจนการประสานงาน 

๓) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือการนิเทศการศึกษาจะต้องค านึงถึงตัวบุคคลที่ร่วมงาน
ด้วยการเห็นใจ  จะท าให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษยสัมพันธ์ 

๔) หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือการนิเทศการศึกษา จะต้องท าให้ครูเกิดพลังที่จะคิดเริ่มสิ่ง
ใหม่ ๆ แปลก ๆ หรือท างานด้วยตนเองได้ 

๕) หลักการบูรณาการ (Integration) เป็นกระบวนการซึ่งรวมสิ่งกระจัดกระจายให้สมบูรณ์มองเห็นได้ 
๖) หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็นการแสวงหาปัจจัยที่ส าคัญในชุมชน และการปรับปรุงปัจจัย

เหล่านั้น  เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
๗) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ซึ่งเกี่ยวกับการแสวงผลในอนาคตการ

ก าหนดจุดประสงค์ท่ีต้องการล่วงหน้า  การพัฒนาทางเลือกเพ่ือปฏิบัติให้บรรลุถึงจุดประสงค์และการเลือกทาง
ปฏิบัติให้เหมาะสมที่สุด 

๘ ) หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถที่จะถูกเปลี่ยนแปลงได้ และพร้อมอยู่เสมอ
ที่จะสนองความต้องการสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป 

๙) หลักวัตถุวิสัย (Objectivity) หมายถึงคุณภาพที่เป็นผลจากหลักฐานตามสภาพความจริงมากกว่า
ความเห็นบุคคล 
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๑๐) หลักการประเมินผล (Evaluation) หมายถึงการหาความจริงโดยการวัดที่แน่นอน                          
และหลายอย่าง 

วิจิตร   วรุตบำงกูร  และคณะ  ได้เสนอแนะหลักส าคัญในการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
๑) หาทางให้ครูรู้จักช่วยและพ่ึงตัวเอง ไม่ใช่คอยจะอาศัยและหวังพ่ึงศึกษานิเทศก์หรือคนอื่น

ตลอดเวลา 
๒) ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถท่ีจะวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ 
๓) ต้องทราบความต้องการของครู แล้ววางแผนการนิเทศเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น ๆ 
๔) ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของครู และท าความเข้าใจกับปัญหานั้น ๆ แล้วพิจารณาหาทางช่วยแก้ไข 
๕) ชักจูงให้ครูช่วยกันแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 
๖) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความคิดและลงมือกระท าเอง

ให้มากที่สุด 
๗) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของครู แล้วน ามาพิจารณาร่วมกัน 
๘ ) ช่วยจัดหาแหล่งวิทยากร อุปกรณ์การสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้แก่ครู 
๙) ช่วยจัดหาเอกสาร หนังสือ และต าราต่าง ๆ ให้แก่ครู 
๑๐) ช่วยให้ครูรู้จักจัดหาหรือจัดท าวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลนด้วยตนเองโดยใช้วัสดุ                               

ในท้องถิ่นทีม่ีอยู่ 
๑๑) หาทางให้สถานศึกษา ชุมนุมชน และหน่วยงานที่ใกล้เคียง มีความสัมพันธ์กันและช่วยเหลือซึ่ง

กันและกัน 
๑๒) ต้องยอมรับนับถือบุคลากรที่ร่วมงานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีความส าคัญ

ในสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 
๑๓) ช่วยให้ครูได้แถลงกิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนทราบโดยสม่ าเสมอ 
๑๔) ต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนที่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ                           

ของกันและกัน 
๑๕) ช่วยประสานงานระหว่างสถานศึกษากับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๖) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาท าการวิเคราะห์และวิจัย 
๑๗) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือจะได้ด าเนินการ                       

ให้บรรลุเป้าหมาย 
กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ 

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ  หมายถึงการด าเนินการในการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จ 
          แฮริส  (Harris)  ได้ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 

๑) ขั้นวำงแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้าการก าหนด
ตารางงาน  การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน  และการวางโปรแกรมงาน 
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๒) ขั้นกำรจัดโครงกำร (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งคนและวัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอ านาจตาม
หน้าที่  โครงสร้างขององค์การ  และการพัฒนานโยบาย  

๓) ขั้นกำรน ำเข้ำสู่กำรปฏิบัติ (Leading) ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การเร้าจูงใจให้มี
ก าลังใจคิดริเริ่มอะไรใหม่ ๆการสาธิต การจูงใจ  และให้ค าแนะน า  การสื่อสาร การกระตุ้น ส่งเสริมก าลังใจ  
การแนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และให้ความสะดวกในการท างาน 

๔) ขั้นกำรควบคุม (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การลงโทษ การให้โอกาสการ
ต าหนิ  การไล่ออก  และการบังคับให้กระท าตาม 

๕) ขั้นประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน  กิจกรรมที่ส าคัญ  คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด  และวัดผลด้วยการ
ประเมินอย่างมีแบบแผน  มีความเท่ียงตรง  ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยด้วย 

 จะเห็นว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นการท างานอย่างมีแบบแผน  โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
งานการเรียนการสอนของครู เพ่ือจะได้ทราบปัญหา ระบุปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุงก่อนหลังแล้วจึง
วางแผนที่จะด าเนินการโดยหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ต่อจากนั้นก็ด าเนินการตามแนวขั้นตอน
ตามล าดับจนถึงข้ันการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงน าผลการปฏิบัติไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
กระบวนกำรนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)  
 การน าวงจรเดมมิง (Demming circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า P-D-C-A  
มาใช้ในการด าเนินการนิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ ๔ ขั้นตอน คือ 
 ๑. การวางแผน (P-Planning) 
 ๒. การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
 ๓. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
 ๔. การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 

สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน 

(Plan) 

การปรบัปรุงแก้ไข 

(Act) 
การปฏบิตัติามแผน 

(Do) 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 

(Check) 
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จำกแผนภูมิกระบวนกำร PDCA แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมส ำคัญ ดังนี้ 
 ๑. กำรวำงแผน (P-Plan) 
  ๑.๑ การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  ๑.๒ การก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 
  ๑.๓ การจัดท าแผนการนิเทศ 
  ๑.๔ การจัดท าโครงการนิเทศ 
 ๒. กำรปฏิบัติงำนตำมแผน (D-Do) 
  ๒.๑ การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 
  ๒.๒ การก ากับติดตาม 
  ๒.๓ การควบคุมคุณภาพ 
  ๒.๔ การรายงานความก้าวหน้า 
  ๒.๕ การประเมินความส าเร็จเป็นระยะ ๆ 
 ๓. กำรตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
  ๓.๑ ก าหนดกรอบการประเมิน ๓.๒ จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 
  ๓.๓ เก็บรวบรวมข้อมูล  ๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
  ๓.๕ สรุปผลการประเมิน 
 ๔. กำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงงำน (A-Act) 
  ๔.๑ จัดท ารายงานผลการนิเทศ  ๔.๒ น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
  ๔.๓ พัฒนาต่อเนื่อง 

กระบวนกำรนิเทศแบบ pidre 
               กระบวนการนิเทศการศึกษาส าหรับสังคมไทย  จากประสบการณ์ของ ดร. สงัด อุทรานันท์ ที่ได้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางการนิเทศการศึกษาของนิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศการศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรเป็นเวลาหลายปี ได้น าเอาหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษาของ
ต่างประเทศมา ใช้ ได้พบว่าสภาพพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเข้าใจในแนวคิดทางการนิเทศสมัยใหม่ของ บุคลากรใน
ประเทศไทยยังไม่ดีพอจึงท าให้การด าเนินงานส่งเสริมการนิเทศการศึกษา ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและ
สถานศึกษาต่าง ๆ ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
             สำเหตุที่กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถำนศึกษำต่ำงๆ ให้กำรนิเทศกำรศึกษำด้วย
ตนเองไม่บรรลุผลส ำเร็จนั้นพอสรุปได้ดังนี้ 
              (๑) ค านิยามของค าว่า “การนิเทศ” ที่ใช้กันในประเทศไทยนั้นยังไม่ชัดเจนพียงพอที่จะชี้แนะ
น าไปสู่ภาคปฏิบัติ ได้ ดังนั้นจึงท าให้ขาดกรอบความคิดท่ีจะน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูก ต้อง 
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              (๒) ผู้บริหารโรงเรียนหรือหัวหน้าสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการ นิเทศการศึกษา 
โดยคิดว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานของศึกษานิเทศก์โดยเฉพาะ ดังนั้นผู้บริหารจึงไม่ได้ให้ความสนใจแก่              
การจัดการนิเทศการศึกษาอย่างจริง จัง 
              (๓) ขาดการเสริมแรงในการท างานผู้บริหาร สาเหตุข้อนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความคงทนถาวร
ของพฤติกรรมที่ได้รับการ เปลี่ยนแปลงจากการนิเทศ ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม               
ผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศต่างก็ต้องใช้ความมานะพยายามเป็นอย่างมาก ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารก็ย่อมจะหมดก าลังใจในที่สุด 
             จำกจุดอ่อนดังกล่ำวมำแล้ว ดร.สงัด อุทรำนันท์ จึงได้พยำยำมพัฒนำกระบวนกำรนิเทศ
กำรศึกษำซึ่งสะท้อนแนวทำงในกำรปฏิบัติ โดยกำรกระท ำต่อไปนี้ 
             (๑)  เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ่งต้องท าอย่างเป็นขั้นตอนท าเป็น
ระบบ มีความต่อเนื่อง และไม่มีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเมื่อใดก็ถือว่าได้หยุดการนิเทศเม่ือนั้น 
             (๒) ให้ผู้บริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการจัดนิเทศการศึกษา ว่าเป็นงาน
ของผู้บริหารโดยตรง ซึ่งเรียกชื่อย่อของกระบวนการนิเทศการศึกษาว่า “PIDRE” 
   (๓ )  จากการวิจัยในต่างประเทศ เช่น ฟาวเลอร์-ฟินน์ (Fowler Finn, ๑๙๘๐ ) และเฮดเลย์ 
(Hadley,๑๙๘๒)  ได้พบว่าการให้แรงเสริมก าลังใจจะมีส่วนท าให้การนิเทศประสบผลส าเร็จสูงกว่า ไม่มีการ
เสริมแรง หากจะพิจารณาสภาพการท างานในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความผูกพันฉันท์มิตรสูง
กว่าสังคมตะวันตกก็ย่อมจะมีความต้องการแรงเสริม ก าลังใจในการท างานเป็นอย่างยิ่ง  ดังนั้นจึงเห็นว่าการ
เสริมก าลังใจของผู้บริหารจะท าให้ผู้รับการนิเทศรวมทั้ง ผู้ให้การนิเทศมีก าลังใจในปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการ
เสริมแรงหรือการส่งเสริมก าลังใจ(Reinforcement) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศการศึกษาส าหรับ
การศึกษาสังคมไทย 
ส ำหรับกระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำดังท่ีกล่ำวมำแล้ว มีขั้นตอนดังนี้ (สงัด อุทรานันท์, ๒๕๒๗) 

ขั้นที่ ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P) 
ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ความเข้าใจในการท างาน (Informing-I) 
ขั้นที่ ๓ ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) 
ขั้นที่ ๔ สร้างเสริมก าลังใจ (Reinforcing-R) 
ขั้นที่ ๕ ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E)    
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           จำกรูปแบบกระบวนกำรนิเทศที่เสนอมำนี้ แสดงให้เห็นว่ำกำรนิเทศจะประสบผลส ำเร็จได้จ ำเป็น
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็น ขั้นตอนและต่อเนื่องกันดังนี้คือ 
 ขั้นที่ ๑ วำงแผนกำรนิเทศ (Planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท าการ
ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 
 ขั้นที่ ๒ ให้ควำมรู้ในสิ่งที่จะท ำ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศท่ีจัดขึ้นใหม่ไม่
ว่าจะเป็น เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจซึ่งจ าเป็น
จะต้องท าการทบทวนให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
 ขั้นที่ ๓ กำรปฏิบัติงำน (Doing -D) ประกอบด้วยงานใน ๓ ลักษณะคือ 
  ๓ .๑ การปฏิบัติงานของผู้รับนิ เทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิ เทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้
ความสามารถที่ได้รับมาจากด าเนินการในข้ันที่ ๒ 
  ๓.๒ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้
งานส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
  ๓.๓ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ  
อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
 ขั้นที่ ๔ กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้ เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของ
ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมี ความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กันกับผู้ที่รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป แล้วก็ได้ 
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 ขั้นที่ ๕ ประเมินผลผลิตของกำรด ำเนินงำน (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผล
การด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง ไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้ง หนึ่งส าหรับกรณีที่ผลงาน ออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจ หรือ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับกรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ ได้ผลและ ถ้าหากการ
ประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะได้ด าเนินการ นิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดย
ไม่ต้องใหค้วามรู้ในเรื่องนั้นอีก 
           การด าเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่า จะบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือพัฒนาผู้รับการนิเทศให้เป็นไปตามต้อง การ หากบรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้ว
ต้องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือว่าการ นิเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว ครั้นต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือ
ตั้งเป้าหมายใหม่ก็จะต้องด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มแรกอีกดังแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของกระบวนการนิเทศ
การศึกษาใน ภาพดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ดังนั้น วางแผนการท างาน ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า  หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศ
ควบคู่ไปด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจระหว่างการท างานและหลังการท า งานผ่าน
ไปแล้ว และในขั้นสุดท้ายก็ท าการประเมินผล ท าในลักษณะเช่นนี้  จนกระทั่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
หากบรรลุผลแล้วต้องการจะหยุดก็ถือว่าการนิเทศสิ้นสุดลงแล้ว ดังนี้เป็นต้น 
อ้ำงอิงบทควำมนี้  อัญชลี ธรรมะวิธีกุล:http://panchalee.wordpress.com/๒๐๐๙/๐๓/๓๐/process/ 
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เทคนิคกำรนิเทศ 
  เทคนิคกำรนิเทศ หมายถึง วิธีการน ากิจกรรมต่าง ๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ ในที่นี้จะขอน าเสนอเทคนิคท่ีใช้ได้ผลดี ๓ เทคนิค คือ 

๑. เทคนิคกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรวิจัย 
   การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การน ากระบวนการวิจัยมาเป็นเทคนิคหนึ่งในการนิเทศการศึกษา จ าเป็นที่ผู้นิเทศจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกระบวนการท าวิจัย และสามารถน ามาใช้ในการด าเนินงานนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
   ๑) การก าหนดและวิเคราะห์ปัญหา ผู้นิเทศจะท างานร่วมกับครูโดยตรง ดังนั้นจึงต้อง
วิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ(ครู)จุดเด่น จุดควรพัฒนาร่วมกับครู วิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหา ลักษณะปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล โดยมองในด้านของความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ 
   ๒) การก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุของปัญหา ผู้นิเทศจะร่วมกับผู้รับการ
นิเทศก าหนดวิธีและแนวทางการนิเทศเพ่ือแก้ปัญหานั้น ๆ  คิด พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นวิธีการ/
กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ เช่น เอกสาร คู่มือ ชุดพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนั้น ๆ ตลอดทั้งมีการหาคุณภาพของสื่อท่ีพัฒนาขึ้น เพ่ือให้มีความเชื่อถือได้ 
   ๓) การด าเนินการนิเทศ โดยน าวิธีการ/กิจกรรมที่เป็นสื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ในการ
นิเทศ ในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์
โดยใช้สถิติท่ีเหมาะสมหรือการอธิบายในเชิงคุณภาพ (พรรณนา) 
   ๔) การสรุปผลและเขียนรายงานโดยการน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไปสรุปผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกประเด็น แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
และมีคุณภาพจากนั้นเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายโดยก าหนดกรอบการเขียนที่
สอดคล้องกับการด าเนินงานวิจัย อาจจะเป็น ๓ บท ๔ บท หรือ ๕ บท แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ให้มีเนื้อหา
สาระครอบคลุมรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว 
   ๕) การเผยแพร่ หลังจากที่ได้มีการสรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว ผู้นิเทศควร
จะได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องและมีความสนใจน าไปใช้หรือต่อยอดต่อไป               
การเผยแพร่อาจท าได้หลายวิธี เช่น เวทีการน าเสนอผลงานทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด การเผยแพร่ใน
ลักษณะของบทความทางวิชาการ การเผยแพร่ทาง Internet เป็นต้น 
  ๒. เทคนิคกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร 
          รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ : กรอบความคิดพ้ืนฐาน 
  กรอบความคิดพ้ืนฐานของกัลยาณมิตรนิเทศ  คือ หลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตร  ๗  ประการ 
ในที่นี้มุ่งเอาประเภทครู หรือพ่ีเลี้ยงเป็นส าคัญ ได้แก่ 
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  ๑. ปิโย น่ารักในฐานเป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไปปรึกษาไต่ถาม 
  ๒. ครุ น่าเคารพ ในฐานประพฤติสมควรแก่ฐานะให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พ่ึงได้และ
ปลอดภัย 
  ๓. ภาวนีโย น่าเจริญใจหรือน่ายกย่อง ในฐานทรงคุณ คือ ความรู้ และภูมิปัญญาแท้จริง ทั้งเป็นผู้
ฝึกอบรมและปรับปรุงตนอยู่เสมอ ควรเอาอย่าง ท าให้ระลึกและเอ่ยอ้างด้วยความซาบซึ้งภูมิใจ 
  ๔. วตตา จ รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร อย่างไร คอยให้ค าแนะน า 
ว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
  ๕. วจนกขโม อดทนต่อถ้อยค า คือ พร้อมที่จะรับฟังค าปรึกษา ซักถาม ค าเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ 
อดทน ฟังได้ไม่เบื่อไม่ฉุนเฉียว 
  ๖. คมภีรญจ กถ กตตา แถลงเรื่องล้ าลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยาก ซับซ้อน ให้เข้าใจและให้
เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซ้ึงยิ่งขึ้นไป 
  ๗. โน จฎฐาเน นิโยชเย ไม่ชักน าในอฐานะ คือไม่แนะน าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อม
เสีย (พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ๒๕๒๘) 
  จะเห็นได้ว่า กัลยาณมิตรธรรม ๗ นี้ มุ่งเน้น ความปลอดโปร่งใจ ไม่บีบคั้น เน้นความมีน้ าใจ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล สร้างความเข้าใจ กระจ่างแจ้ง แนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
  สมุน  อมรวิวัฒน์ (๒๕๓๗) ได้เสนองานทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการกัลยาณมิตร : ฝึกจิตให้มี
น้ าใจ ในที่ประชุมส านักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๗” สรุปได้ว่า 
กระบวนการกัลยาณมิตร คือ กระบวนการประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือจุดหมาย ๒ ประการ คือ ๑) ชี้
ทางบรรเทาทุกข์ ๒) ชี้สุขเกษมศานต์ โดยทุกคนต่างมีเมตตาธรรม พร้อมจะชี้แนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
กระบวนการกัลยาณมิตร ช่วยให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาได้โดยการจัดขั้นตอนตามหลักอริยสัจ ๔  ดังนี้ 
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มรรค 

นิโรธ 

สมุทัย 

ทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิขั้นตอนกำรสอนตำมกระบวนกำรกัลยำณมิตร 

  หากพิจารณาแผนภูมิข้างต้น กระบวนการนิเทศโดยชี้ทางบรรเทาทุกข์ มีขั้นตอนคือ ๑) การสร้าง
ความไว้วางใจ ๒) การก าหนดปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ๓) การศึกษา ค้นคว้า คิดวิเคราะห์ร่วมกันถึงเหตุ
ปัจจัยแห่งปัญหา ๔) การจัดล าดับความเข้มหรือระดับความซับซ้อนของปัญหา 
  กำรชี้สุขเกษมศำนต์  มีขั้นตอนต่อมาคือ ๑ ) การก าหนดจุดหมายของการแก้ปัญหา หรือ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ ๒) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้หรือทางเลือก ๓) การจัดล าดับวัตถุประสงค์และ
วิธีการ ๔) การก าหนดวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมหลาย ๆ วิธี 
  แผนภูมิขั้นตอนชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์นี้ นักการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งน า ไปใช้ใน
กิจกรรมการแนะแนว และการให้ค าปรึกษา (Guidance and Counseling) แก่นักเรียนและนิสิต นักศึกษา 
อย่างไรก็ตามหากจะน าขั้นตอนดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนและการพัฒนาครูก็ย่อมจะประยุกต์ใช้ได้ดี 

๓. เทคนิคกำรสอนแนะ (Coaching Techniques)  
    เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะน า

หรือเรียนรู้จากผู้ช านาญการ (Coach) ในลักษณะที่ได้รับค าแนะน าหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน 
ในการน าเทคนิคนี้ไปใช้ผู้นิเทศควรมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

8. การปฏิบตัิเพื่อแก้ปัญหา 

ตามแนวทางที่ถกูต้อง 

 
7. การจดัล าดบัจดุหมายของ

ภาวะพ้นปัญหา 

 
6. การร่วมกนัคดิวิเคราะห์ความ

เป็นไปได้ของการแก้ปัญหา 
5. การก าหนดจดุหมายหรือสภาวะพ้น

ปัญหา 
4. การจดัล าดบัความเข้มระดบัของปัญหา 

3. การร่วมกนัคดิวเิคราะห์เหตผุลของปัญหา 

2. การก าหนดและจดัประเด็นปัญหา 

                                   1. การสร้างความไว้วางใจ ตามหลกักลัยาณมิตรธรรม 7 
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๓.๑ สร้างความไว้วางใจกับผู้รับการนิเทศ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น โดยการศึกษาข้อมูลของผู้รับ
การนิเทศ เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น อัธยาศัย การให้ค าชมเชย การสร้างบรรยากาศที่ดี 

๓.๒ ใช้ค าถามทีเ่ป็นเชิงของความคิดเห็น ไม่ท าให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่สบายใจในการตอบ 
๓.๓ เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๓.๔ น าข้อเสนอหรือแนวทางที่ร่วมกันคิดให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติ โดยผู้นิเทศคอยให้ค าแนะน าอย่าง

ใกล้ชิด หรืออาจต้องสาธิตให้ดูการนิเทศสอนงาน 
การพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้  (Learning Organization) บุคลากรใน

สถานศึกษาต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนิเทศสอนงาน เป็นเทคนิคหนึ่งที่
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครู อันจะเป็นตัวจักรส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ โดยมุ่งเน้นให้ครูมี
ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน และสถานศึกษาที่มีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง 
     เทคนิคการนิเทศสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนงานครู โดยผู้สอนงาน (Coach) อาจเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้นิเทศภายในที่สามารถเป็นผู้สอนงานได้ ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) ส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ใน
สถานศึกษาเดียวกัน การนิเทศสอนงานจะเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน ( Individual Performance) 
และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู Coaching เป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา และครู เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) 
ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น 
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ า ผู้เรียนออกกลางคัน สื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ไม่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สอนงาน (Coach) และ            
ผู้ถูกสอนงาน (Coachee) อย่างไรก็ตามการที่จะ Coaching ได้ดีนั้น ต้องมีความพร้อมทั้งผู้สอนงานและผู้ถูก
สอนงาน 
         กล่ำวโดยสรุป  Coaching คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้นิเทศภายใน เป็นผู้สอนงาน (Coach) 
ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู ซึ่งเป็นผู้ถูกสอน ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่นิเทศสอนงานจะต้องเป็น 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 
ควำมหมำยของกำรนิเทศสอนงำน  
          Coaching  หมายถึง การสอนงานครู ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือครู 
ทั้งนี้  ผู้นิเทศสอนงาน Coach โดยปกติ Coach สามารถเป็นได้ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นิเทศภายใน               
ส่วนผู้ถูกสอนงานโดยปกติจะเป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษา เรียกผู้ถูกสอนว่า “Coachee”การสอนงานจัดได้ว่า
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้นิเทศใช้เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาครู ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ
คุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องตกลงยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและครู 
ทั้งนี้การนิเทศการสอนงานจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครู ( Individual Performance) ใน
ปัจจุบันแม้การสอนงานยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพ (Potential) ของครู เพ่ือให้ครูมีพัฒนาการของ
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ความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะตัว และมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สูงขึ้นต่อไป เพ่ือ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อันน ามาซึ่งต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
            นอกจากนั้น การนิเทศสอนงาน ยังถือได้ว่า เป็นรูปแบบของการสื่อสารอย่างหนึ่งที่เป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศ และครู หรือเรียกว่า การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) 
ที่ผู้นิเทศใช้ในการชี้แจง ท าความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครู ให้เตรียมความพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา และเป็นช่องทางในการศึกษาสภาพปัญหา และ
อุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ผู้นิเทศจะได้รับรู้ถึงเป้าหมาย และกล
ยุทธ์ในการด าเนินงานของสถานศึกษา จากการเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา      
แนวคิดเกี่ยวกับกำรนิเทศสอนงำน  
         การนิเทศสอนงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอยแนะน าให้ค าปรึกษาช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากผู้นิเทศจะสอนงานแล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
หมดไป การนิเทศสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให้ครูตระหนักว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้นั้น จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ขณะเดียวกันผู้นิเทศสอนงานจะให้ข้อมูล ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครู
ยังขาดอยู่ ดังนั้น การนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้นิเทศ และความสามารถใน
การรับ (Receptiveness) ของครูเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการนิเทศสอนงานด้วย เช่น 
ความชัดเจนของตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Index) ความชัดเจนในเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้
สภาพแวดล้อมการท างานดีด้วย การพูดคุยระหว่างการนิเทศสอนงาน จะช่วยให้ครูเข้าใจดีขึ้นว่า ผู้นิเทศมี
ความคาดหวังจากการนิเทศอย่างไร ท าให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึง
มาตรฐานและเกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จ ในขณะปฏิบัติงาน การนิเทศสอนงานที่มีประสิทธิภาพ จะ
สัมพันธ์กับบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งทั้งสองประการนี้จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
บทบำทหน้ำที่ของผู้นิเทศสอนงำน  
         ผู้นิเทศสอนงาน (Coach) ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และเป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูล
ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่เก่ียวกับการจัดการศึกษา เพื่อที่จะได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาท าหน้าที่ ให้การฝึกอบรม พัฒนาครู และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครู เป็นผู้ให้
ค าปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทดังกล่าวของผู้นิเทศสอนงาน จะแสดงบทบาทใดนั้น 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการศึกษา ซึ่งบางครั้งผู้นิเทศสอนงาน อาจ
แสดงบทบาทใดบทบาทหนึ่ง หรือแสดงมากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่าบทบาทผสมผสาน (Mixed Roles ) 
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คุณลักษณะของผู้นิเทศสอนงำน  
          ผู้นิเทศสอนงาน (Coach) แสดงบทบาทนิเทศสอนงาน ควรมีพ้ืนฐานลักษณะนิสัยที่ดี ดังต่อไปนี้  

๑. การยอมรับความจริง 
๒. เห็นอกเห็นใจ 
๓. มองโลกในแง่ดี 
๔. กระตือรือร้น 
๕. ให้โอกาส 
๖ .ยืดหยุ่น 
๗ .มั่นใจในตนเอง 
๘. กล้ารับผิดและรับชอบ 
๙. มีวิสัยทัศน์ 

         ผู้นิเทศสอนงาน ควรหลีกเลี่ยงลักษณะนิสัยที่ไม่ดี คือ การไม่วางใจ ขี้ร าคาญ เอาแต่ใจ ถือตัว ชอบ
เปรียบเทียบ รอไม่ได้ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน 
แนวปฏิบัติกำรนิเทศสอนงำน  
      การนิเทศสอนงาน จะประสบผลส าเร็จได้ มีแนวปฏิบัติส าหรับผู้นิเทศสอนงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการสอนงาน 
2.  สภาพอารมณ์ปกติ พร้อมที่จะสอนงาน 
3. สุขภาพร่างกายดี 
4. วิธีการสอนงานมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ และผู้รับการนิเทศ 
5. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาขอบเขตของงานที่นิเทศ แผนผังโครงสร้าง วิสัยทัศน์ นโยบายของ

สถานศึกษา 
6. เตรียมความพร้อม สื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศสอนงาน 
7. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของครูที่เป็นผู้ใหญ่ 

รูปแบบของกำรเรียนรู้ และกำรรับรู้ของผู้รับกำรนิเทศ 
          การรับรู้ของครูแต่ละคนจะมีขีดจ ากัดตามระยะเวลาที่ก าหนด ควรก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมไม่
มาก หรือน้อยเกินไป ย่อมจะท าให้ครูสามารถรับรู้และเรียนรู้ในสิ่งที่ผู้นิเทศสอนงาน หรือถ่ายทอดได้ดีกว่า 
และที่เหมาะสมคือประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลามากกว่านี้ ควรจัดให้มี
เวลาพัก (Break) เพ่ือให้ครูมีโอกาสหยุดทบทวนความคิดและข้อมูลที่ผู้นิเทศได้สอนงานไปแล้ว 
          การศึกษาวิเคราะห์และเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการนิเทศสอนงานให้เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์
หลัก เพ่ือให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ตลอดจนการให้ค าแนะน าถึงแหล่งข้อมูลที่น าใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการเปิดใจและเต็มใจที่จะตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้แก่ครู ไม่แสดงสีหน้า
ร าคาญ หรือต่อว่าครู เมื่อครูพยายามคิดหาทางพัฒนา และปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการท างานให้รวดเร็ว 
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สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วมกันรับผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ว่าผลลัพธ์นั้นจะออกมาดี หรือไม่ดี
เพียงใด 
ปัจจัยท่ีท ำให้กำรนิเทศสอนงำนไม่บรรลุผลส ำเร็จ มีดังนี้ 
          ๑. การจัดสภาพแวดล้อม สถานที่ที่ใช้ส าหรับสอนงาน ครู ไม่เหมาะสม เช่น กว้างหรือแคบเกินไป 
บรรยากาศในห้องประชุมดูเป็นทางการหรือเป็นกันเองเกินไป ห้องประชุมมีอากาศร้อน มีกลิ่นหรือเสียงรบกวน 
ท าลายสมาธิของผู้นิเทศและครู 
          ๒. การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ การจัดหาและการจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน ไม่มี
คุณภาพ ในการน าไปใช้สอนงาน หรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนงาน
ได ้
          ๓. งบประมาณ สถานศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนิเทศสอนงานได้โดยเฉพาะ 
          ๔. บุคลากร คือ ปัญหาที่เกิดจากผู้ท าหน้าที่นิเทศสอนงาน โดยมีสาเหตุจากผู้ท าหน้าที่นิเทศสอนงาน 
ดังนี้ 
                   ๔.๑ ขาดความรู้และไม่เข้าใจในเนื้อหาที่จะสอนงาน 
                   ๔.๒ ขาดทักษะในการควบคุมเวลาในการสอนงาน 
                   ๔.๓ ขาดทักษะของการสื่อสาร และวิธีการถ่ายทอดให้ครูเข้าใจ 
                   ๔.๔ ผู้นิเทศสอนงานไม่มีความรู้ และประสบการณ์ หรือมีไม่ตรงกับสิ่งที่ครูต้องการ 
                   ๔.๕ ไม่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการสอนงาน 
                   ๔.๖ ท าตนไม่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อครู 
                   ๔.๗ อารมณ์หงุดหงิด หรือแสดงความไม่พอใจ เมื่อครูมีค าถามหรือมีข้อสงสัย 
                   ๔.๘ ขาดความพร้อมในด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ในขณะที่เขียนสอนงาน 
          ๕. ครู  ครูผู้รับการนิ เทศสอนงาน พบว่า เป็นสาเหตุหนึ่ งที่ท าให้การนิ เทศสอนงานประสบ                
ความล้มเหลว คือครูมักจะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธ ไม่ยอมท าตามที่ผู้นิเทศสอนงานได้ให้การนิเทศไว้ ทั้งนี้                       
สืบเนื่องจาก ไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือไม่สนใจที่จะพัฒนาตนเอง กลัวการเปลี่ยนแปลง ไม่พร้อมที่             
จะรับฟัง หรือขาดความเคารพศรัทธาผู้นิเทศ และอาจมีผู้นิเทศ (Coach) มากเกินไป ท าให้มีหลายแนวทาง             
ท าให้ครูเกิดความสับสน 
          ๖. วัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา ไม่เอ้ือและไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บริหารสถานศึกษา 
แนวทำงกำรจัดระบบ Coaching ในสถำนศึกษำ 
         การจัดระบบ Coaching ในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมมีดังนี้ 
          ๑. ก าหนดระบบ Coaching เป็นนโยบายของสถานศึกษา 
          ๒. สร้างสภาพแวดลอ้ม และบรรยากาศของสถานศึกษาให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ท าหน้าที่นิเทศสอนงาน และครูผู้รับการนิเทศสอนงาน 
          ๓. ก าหนดใน Job Description ของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นิเทศภายในให้ท าหน้าที่เป็น Coach 
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          ๔. ก าหนดเรื่องการ Coaching  เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจ าปีของสถานศึกษา โดยมีการก าหนดและ
วัดตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI : Key Performance Index) 
          ๕. เชื่อมโยงผลการท า Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบจ่ายค่าตอบแทน 
          ๖. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning Culture) ดังนี้ 
                    ๖.๑ เรียนรู้โดยการลงมือท า (Learning by Doing) 
                    ๖.๒  เรียนรูโ้ดยการถ่ายทอด (Learning by Teaching) 
                    ๖.๓  เรียนรูโ้ดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Learning by Sharing) 
ประโยชน์กำรนิเทศสอนงำน (Coaching) 
          ประโยชน์การนิเทศสอนงาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อ ครู สถานศึกษา และผู้นิเทศมีดังต่อไปนี้ 
           ๑. ประโยชน์ต่อผู้นิเทศสอนงำน (Coach) 
                     ๑.๑ ผู้นิเทศสามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
                     ๑.๒ ผู้นิเทศสามารถช่วยเหลือครู ในการสะท้อนจุดเด่น และจุดที่ยังมีปัญหาของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างแท้จริง และครูสามารถน าข้อมูลต่าง ๆ จากผู้นิเทศไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
                     ๑.๓ ผู้นิ เทศสามารถท าความเข้าใจเกี่ ยวกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ และปัญหา                 
การเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ครูได้เข้าใจตรงกัน และมีทิศทางใน
การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                     ๑.๔ ผู้นิเทศสามารถรับรู้ความคาดหวัง สภาพและปัญหา อุปสรรค ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครู ซึ่งจะน าไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการนิเทศอย่างแท้จริง 
                     ๑.๕ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการท างานระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
          ๒. ประโยชน์ต่อครูผู้รับกำรสอนงำน (Coachee) 
                     ๒.๑ การสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
                     ๒.๒ Coaching เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้ครูท างาน ให้บรรลุ
เป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานที่ก าหนด 
                     ๒.๓  เข้าใจขอบเขต เป้าหมาย ของงาน และความต้องการที่ผู้นิเทศคาดหวัง 
                     ๒.๔ ได้รับรู้สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา และภารกิจที่สถานศึกษาก าลังด าเนินการในปัจจุบัน และจะด าเนินการต่อไปในอนาคต 
                    ๒.๕ ได้รับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้นิเทศ และมีส่วน
ร่วมกับผู้นิเทศ ในการพิจารณา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
                    ๒.๖  มีโอกาสรู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพ่ือสามารถน าไปพัฒนา และปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



39 
 

           ๓. ประโยชน์ต่อสถำนศึกษำ 
                    ๓.๑ สถานศึกษามีผลการปฏิบัติงาน (Organization Performance) เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
                    ๓.๒ สถานศึกษามีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ในยุคโลกาภิวัต น์ 
เนื่องจากการสอนงานท าให้ครูมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านการท างานตามนโยบาย กลยุทธ์ 
วิธีการท างาน และการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นต้น 
                     ๓.๓ เป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศการท างานเป็นทีมในสถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๒ 
สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สถานการณ์ด้านผลการทดสอบในแต่ละระดับการศึกษาโดยภาพรวม 
๑.สรุปผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปรียบเทียบผลย้อนหลัง ๓ ปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระ 

จ านวนผู้เข้าสอบ ป.๖ คะแนนเฉลี่ย  O-NET ป.๖ ระดับจังหวัด คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน ๕๐ % ขึ้นไป ระดับจังหวัด 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
เปรียบเทียบ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 

ปี ๖๑ – 
ปี ๖๒ 

ปี ๖๒ – 
ปี ๖๓ 

ปี ๖๓ (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) 

ภาษาไทย  ๓,๓๒๔ ๓,๓๒๔ ๒,๖๘๓ ๕๐.๔๐ ๔๓.๖๘ ๕๐.๓๖ -๖.๗๒ ๖.๖๘ ๕๖.๒๐ ๑,๗๑๒ ๕๑.๕๐ ๑,๐๔๙ ๓๑.๕๖ ๑,๓๖๗ ๕๐.๙๕ 

ภาษาอังกฤษ  ๓,๓๒๓ ๓,๓๒๕ ๒,๖๘๔ ๓๑.๕๗ ๒๘.๐๗ ๓๓.๖๕ -๓.๕๐ ๕.๕๘ ๔๓.๕๕ ๒๘๔ ๘.๕๕ ๑๔๙ ๔.๔๘ ๓๓๔ ๑๒.๔๔ 

คณิตศาสตร์  ๓,๓๒๔ ๓,๓๒๔ ๒,๖๘๓ ๓๐.๗๔ ๒๘.๒๘ ๒๕.๙๑ -๒.๔๖ -๒.๓๗ ๒๙.๙๙ ๔๗๖ ๑๔.๓๒ ๒๕๐ ๗.๕๒ ๘๗ ๓.๒๔ 

วิทยาศาสตร์  ๓,๓๒๓ ๓,๓๒๕ ๒,๖๘๔ ๓๕.๘๒ ๓๑.๕๙ ๓๕.๐๙ -๔.๒๓ ๓.๕๐ ๓๘.๗๘ ๓๙๗ ๑๑.๙๕ ๒๒๔ ๖.๗๔ ๒๙๙ ๑๑.๑๔ 

เฉลี่ยรวม ๓,๓๒๔ ๓,๓๒๕ ๒,๖๘๔ ๓๗.๑๓ ๓๒.๙๑ ๓๖.๒๕ -๔.๒๓ ๓.๓๕ ๔๒.๑๓ ๗๑๗ ๒๑.๕๘ ๔๑๘ ๑๒.๕๗ ๕๒๒ ๑๙.๔๔ 

จ านวน
สถานศึกษา 

๓๑๖ ๓๑๗ ๒๙๗ 
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    มีสถานศึกษาเข้าสอบ ๒๙๗ แห่ง จากท้ังหมด ๓๑๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๙ ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๖.๓๑ %  มีนักเรียนสมัครใจเข้าสอบ เฉลี่ย ๒,๖๘๔ คน ลดลงจาก
ปีที่แล้ว ๑๙.๒๘ % มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ๓๖.๒๕ มีผู้ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป ๑๙.๔๔ % (เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว) รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว ๓ รายวิชา 
คือ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ ลดลง ๑ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และทุกรายวิชาต่ ากว่าระดับ ศธภ.๑๕ ภาคเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ และระดับประเทศ    

๒. สรุปผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปรียบเทียบผลย้อนหลัง ๓ ปี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

กลุ่มสาระ 

จ านวนผู้เข้าสอบ ม.๓ ระดับจังหวัด 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย  O-NET ม.๓ ระดับจังหวัด 
คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน ๕๐ % ขึ้นไป ระดับจังหวัด 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
เปรียบเทียบ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 

ปี ๖๒ – 
ปี ๖๑ 

ปี ๖๓ – 
ปี ๖๒ 

ปี ๖๓ (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) 

ภาษาไทย  ๒,๙๖๐ ๓,๐๙๘ ๒,๖๓๑ ๕๑.๒๔ ๕๑.๘๐ ๕๐.๓๑ ๐.๕๖ -๑.๔๙ ๕๔.๒๙ ๑,๕๘๒ ๕๓.๔๕ ๑,๗๑๔ ๕๕.๓๓ ๑,๓๘๗ ๕๒.๗๒ 

ภาษาอังกฤษ  ๒,๙๖๐ ๓,๐๙๖ ๒,๖๒๕ ๒๖.๘๙ ๒๙.๑๓ ๒๙.๔๘ ๒.๒๔ ๐.๓๕ ๓๔.๓๘ ๒๖ ๐.๘๘ ๙๒ ๒.๙๗ ๑๒๙ ๔.๙๑ 

คณิตศาสตร์  ๒,๙๖๒ ๓,๐๙๙ ๒,๖๓๐ ๒๖.๘๙ ๒๓.๑๓ ๒๑.๖๑ -๓.๗๖ -๑.๕๒ ๒๕.๔๖ ๙๖ ๓.๒๔ ๙๐ ๒.๙๐ ๔๗ ๑.๗๙ 

วิทยาศาสตร์  ๒,๙๕๙ ๓,๐๙๖ ๒,๖๒๕ ๓๔.๒๐ ๒๘.๗๖ ๒๘.๐๕ -๕.๔๔ -๐.๗๑ ๒๙.๘๙ ๑๙๕ ๖.๕๙ ๒๕ ๐.๘๑ ๓๘ ๑.๔๕ 

เฉลี่ยรวม ๒,๙๖๐ ๓,๐๙๗ ๒,๖๒๘ ๓๔.๘๑ ๓๓.๒๑ ๓๒.๓๖ -๑.๖๐ -๐.๘๔ ๓๖.๐๑ ๔๗๕ ๑๖.๐๔ ๔๘๐ ๑๕.๕๐ ๔๐๐ ๑๕.๒๒ 

จ านวน
สถานศึกษา 

๘๔ ๘๔ ๗๙ 
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          มีสถานศึกษาเข้าสอบ ๗๙ แห่ง จากท้ังหมด ๘๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๕ ลดลงจากปีที่แล้ว ๕.๙๕ % มีนักเรียนเข้าสอบตามความสมัคร ๒,๖๒๘ คน ลดลง
จากปีที่แล้ว ๑๕.๑๖ % มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ๓๒.๓๖ มีผู้ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป ๑๕.๒๒ % (ลดลงจากปีท่ีแล้ว) รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากปีที่แล้ว ๑ 
รายวิชา คือ ภาษาไทย และลดลง ๓ รายวิชา คือ อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และทุกรายวิชาต่ ากว่าระดับ ศธภ.๑๕ ภาคเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ และ
ระดับประเทศ 

๓.สรุปผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปรียบเทียบผลย้อนหลัง ๓ ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระ 

จ านวนผู้เข้าสอบ ม.๖ คะแนนเฉลี่ย  O-NET ม.๖ ระดับจังหวัด (คน) คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน ๕๐ % ขึ้นไป ระดับจังหวัด (คน) 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
เปรียบเทียบ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 

ปี ๖๒ – 
ปี ๖๑ 

ปี ๖๓ – 
ปี ๖๒ 

ปี ๖๓ (คน) (%) (คน) (%) (คน) (%) 

ภาษาไทย  ๑,๕๖๒  ๑,๖๔๒  ๑,๖๒๑  ๔๓.๙๘ ๓๗.๙ ๔๐.๖๒ -๖.๐๘ ๒.๗๒ ๔๔.๓๖ ๕๔๓ ๓๔.๗๖ ๒๙๐ ๑๗.๖๖ ๔๖๕ ๒๘.๖๙ 

ภาษาอังกฤษ  ๑,๕๖๓  ๑,๖๔๒  ๑,๖๒๔  ๒๕.๗ ๒๔.๑๙ ๒๔.๘๓ -๑.๕๑ ๐.๖๔ ๒๙.๙๔ ๕๒ ๓.๓๓ ๓๔ ๒.๐๗ ๓๖ ๒.๒๒ 

คณิตศาสตร์  ๑,๕๖๒  ๑,๖๔๒  ๑,๖๒๔  ๒๓.๙๓ ๑๙.๙๑ ๒๐.๙๖ -๔.๐๒ ๑.๐๕ ๒๖.๐๔ ๘๗ ๕.๕๗ ๔๙ ๒.๙๘ ๕๖ ๓.๔๕ 

วิทยาศาสตร์  ๑,๕๖๓  ๑,๖๔๒  ๑,๖๒๑  ๒๗.๖๑ ๒๖.๗๙ ๒๙.๖๔ -๐.๘๒ ๒.๘๕ ๓๒.๖๘ ๒๗ ๑.๗๓ ๓๐ ๑.๘๓ ๘๓ ๕.๑๒ 

สังคมศึกษาฯ ๑,๕๖๒  ๑,๖๔๒  ๑,๖๒๓  ๓๓.๒๔ ๓๔.๗๑ ๓๔.๒๓ ๑.๔๗ -๐.๔๘ ๓๕.๙๓ ๑๙ ๑.๒๒ ๕๖ ๓.๔๑ ๓๕ ๒.๑๖ 

เฉลี่ยรวม ๑,๕๖๒  ๑,๖๔๒  ๑,๖๒๓  ๓๐.๘๙  ๒๘.๗๐  ๓๐.๐๖  -๒.๑๙  ๑.๓๖  ๓๓.๗๙ ๑๔๖  ๙.๓๒  ๙๒  ๕.๕๙  ๑๓๕  ๘.๓๓  

สถานศึกษา ๑๖ ๑๖ ๑๖ 
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มีจ านวนผู้เข้าสอบทุกคน ๑,๖๒๓ คน มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ๓๐.๐๖ มีผู้ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป ๘.๓๓ % (เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว) รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว ๓ รายวิชา คือ ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และลดลง ๑ รายวิชา คือ สังคมศึกษาฯ และทุกรายวิชาต่ ากว่าระดับ ศธภ.๑๕ 
ภาคเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ และระดับประเทศ 

๔. สรุปผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาพรวมของโรงเรียนเอกชนในระบบเปรียบเทียบผลย้อนหลัง ๓ ปี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระ 

จ านวนเฉลี่ยผู้เข้าสอบ ป.๖ ระดับ
จังหวัด (คน) 

คะแนนเฉลี่ย  O-NET ป.๖ ระดับจังหวัด 

คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

จ านวนนักเรียนเฉลี่ย ที่ได้คะแนน ๕๐ % ขึ้นไป ระดับจังหวัด (คน) 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
เปรียบเทียบ 

 
ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 

ปี ๖๒ – 
ปี ๖๑ 

ปี ๖๓ – 
ปี ๖๒ 

ปี ๖๓ (คน) % (คน) % (คน) % 

ภาษาไทย  ๔๘ ๔๗ ๒๖ ๕๗.๔๕ ๕๐.๙๙ ๕๘.๗๑ -๖.๔๖ ๗.๗๒ ๕๖.๒๐ ๓๖ ๗๕.๓๙ ๓๐ ๖๒.๔๓ ๒๓ ๘๘.๔๖ 

ภาษาอังกฤษ  ๔๘ ๔๗ ๒๖ ๔๔.๗๔ ๓๗.๙๗ ๕๒.๒๓ -๖.๗๗ ๑๔.๒๖ ๔๓.๕๕ ๒๑ ๔๔.๕๐ ๑๔ ๒๙.๑๐ ๑๙ ๗๓.๐๘ 

คณิตศาสตร์  ๔๘ ๔๗ ๒๖ ๓๙.๓๔ ๓๔.๐๔ ๓๒.๖๔ -๕.๒๙ -๑.๔๑ ๒๙.๙๙ ๑๖ ๓๓.๕๑ ๙ ๑๘.๕๒ ๓ ๑๒.๕๐ 

วิทยาศาสตร์  ๔๘ ๔๗ ๒๖ ๔๒.๐๑ ๓๘.๒๘ ๔๑.๘๙ -๓.๗๔ ๓.๖๑ ๓๘.๗๘ ๑๖ ๓๔.๐๓ ๑๐ ๒๐.๑๑ ๑๐ ๓๗.๕๐ 

เฉลี่ยรวม ๔๘ ๔๗ ๒๖ ๔๕.๘๘ ๔๐.๓๒ ๔๖.๓๗ -๕.๕๖ ๖.๐๕ ๔๒.๑๓ ๒๒ ๔๖.๘๖ ๑๕ ๓๒.๕๔ ๑๔ ๕๒.๘๘ 

จ านวน
สถานศึกษา 

๔ ๔ ๔ 
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มีสถานศึกษาเข้าสอบ ๔ แห่ง มีนักเรียนสมัครใจเข้าสอบ ๒๖ คน ลดลงจากปีที่แล้ว  ๔๕.๙๗ % มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ๔๖.๓๗ มีผู้ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป 
๕๒.๘๘ % (เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว) รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว ๓ รายวิชา คือ ภาษาไทย อังกฤษ วิทยาศาสตร์ และ ลดลง ๑ รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ และ
ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับ ศธภ.๑๕ ภาคเหนือ กระทรวงศึกษาธิการ และระดับประเทศ 

๕.สรุปผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเอกชนในระบบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสาระ 

โร
งเร

ียน
พุท

ธเก
ษต

ร 

โร
งเร

ียน
อน

ุบา
ลส

ิริอ
ัมพ

ร 

โร
งเร

ียน
อน

ุบา
ลบ

รร
ณว

ิทย
์ 

โร
งเร

ียน
อน

ุบา
ลธ

าร
ทิพ

ย์ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

โรงเรียน 
ที่ได้คะแนนสูงสุด 

เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ 

โรงเรียน 
ที่ได้คะแนนต่ าสุด 

ภาษาไทย  ๔๒.๒๕ ๖๐.๔๑ ๖๓.๗๕ ๖๘.๔๓ ๕๖.๒๐ อนุบาลธารทิพย์ สูงกว่า พุทธเกษตร 

ภาษาอังกฤษ  ๒๑.๒๕ ๕๐.๑๑ ๗๑.๙๔ ๖๕.๖๑ ๔๓.๕๕ อนุบาลบรรณวิทย์ สูงกว่า พุทธเกษตร 

คณิตศาสตร์  ๓๕.๐๐ ๓๐.๔๕ ๓๔.๖๓ ๓๐.๔๗ ๒๙.๙๙ พุทธเกษตร สูงกว่า อนุบาลสิริอัมพร 

วิทยาศาสตร์  ๓๑.๐๐ ๓๗.๙๒ ๕๗.๕๓ ๔๑.๑๒ ๓๘.๗๘ อนุบาลบรรณวิทย์ สูงกว่า พุทธเกษตร 

เฉลี่ยรวม ๓๒.๓๘ ๔๔.๗๒ ๕๖.๙๖ ๕๑.๔๑ ๔๒.๑๓       

เฉลี่ยรวมทุกวิชา ๔๖.๓๗ 
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๖. สรุปผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีโรงเรียน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนพุทธเกษตร มีนักเรียนเข้าสอบ ๓ คน 

กลุ่มสาระ 

จ านวนเฉลี่ย ผู้เข้าสอบ ม.๓ ระดับ
จังหวัด (คน) 

คะแนนเฉลี่ย  O-NET ม.๓ ระดับจังหวัด 
คะแนน
เฉลี่ย 
ระดับ 

ประเทศ 

จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน ๕๐ % ขึ้นไป ระดับจังหวัด (คน) 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
เปรียบเทียบ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 

ปี ๖๒ – ปี 
๖๑ 

ปี ๖๓ – ปี 
๖๒ 

ปี ๖๓ (คน) % (คน) % (คน) % 

ภาษาไทย  ๑๑ ๑๕ ๓ ๕๓.๔๖ ๔๙.๐๖ ๖๐.๘๓ -๔.๔๐ ๑๑.๗๘ ๕๔.๒๙ ๗ ๖๖.๖๗ ๘ ๕๑.๗๒ ๒ ๖๖.๖๗ 

ภาษาอังกฤษ  ๑๑ ๑๕ ๓ ๒๗.๒๘ ๓๐.๒๐ ๒๕.๘๓ ๒.๙๒ -๔.๓๗ ๓๔.๓๘ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๖.๙๐ ๐ ๐.๐๐ 

คณิตศาสตร์  ๑๑ ๑๕ ๓ ๒๒.๗๓ ๒๒.๐๓ ๑๘.๖๗ -๐.๖๙๕ -๓.๓๖ ๒๕.๔๖ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

วิทยาศาสตร์  ๑๑ ๑๕ ๓ ๓๕.๖๒ ๒๘.๕๓ ๒๘.๖๗ -๗.๐๘๕ ๐.๑๔ ๒๙.๘๙ ๑ ๙.๕๒ ๑ ๓.๔๕ ๐ ๐.๐๐ 

เฉลี่ยรวม ๑๑ ๑๕ ๓ ๓๔.๗๗ ๓๒.๔๕ ๓๓.๕๐ -๒.๓๒ ๑.๐๕ ๓๖.๐๑ ๒ ๑๙.๐๕ ๒ ๑๕.๕๒ ๑ ๑๖.๖๗ 

 
มีจ านวนผู้เข้าสอบตามความสมัครใจลดลงจากปีที่แล้ว  ๙๗.๓๑ % มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชา ๔๖.๓๗ มีผู้ได้คะแนน ๕๐% ขึ้นไป ๓๓.๕๐ % (เพ่ิมข้ึนจากปีที่

แล้ว) รายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๒ รายวชิา คือ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์  ลดลง ๒ รายวชิา คือ อังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
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๗. รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๓๗๕๖ คน  ปกติ ๓๒๓๑ คน 
พิเศษ ๕๐๙ คน walk-in ๑๖คน  

ด้าน ศึกษาธิการ
จังหวัด 

ศึกษาธิการภาค ประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 
สพฐ. สช. อปท. ตชด. โฮมสคูล 

ด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๘๗ ๔๑.๐๗ ๔๐.๔๗ ๔๐.๗๗ ๔๔.๐๑ ๔๓.๒๖ ๓๔.๐๒ ๕๘.๕๐ 
S.D. ๑๘.๒๐ ๑๙.๑๐ ๑๙.๑๓ ๑๘.๑๓ ๑๘.๗๗ ๑๙.๒๓ ๑๕.๑๔ ๓.๗๗ 

ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๔.๙๘ ๔๖.๘๒ ๔๗.๔๖ ๔๔.๕๒ ๕๑.๐๙ ๔๙.๐๖ ๓๘.๘๖ ๖๐.๕๐ 
S.D. ๑๖.๘๗ ๑๗.๑๕ ๑๗.๕๘ ๑๖.๗๒ ๑๗.๒๓ ๑๗.๖๕ ๑๔.๔๔ ๓.๒๔ 

รวมความสามารถทั้ง
๒ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๔๒.๙๒ ๔๓.๙๕ ๔๓.๙๗ ๔๒.๖๕ ๔๗.๕๕ ๔๖.๑๖ ๓๖.๔๔ ๕๙.๕๐ 
S.D. ๓๑.๕๒ ๓๒.๖๙ ๓๓.๒๓ ๓๑.๓๘ ๓๑.๙๒ ๓๓.๐๕ ๒๕.๒๐ ๓.๐๔ 

 
๘. ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ  

 
ด้าน 

จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ(ยกเว้นเด็กพิเศษ และ walk-in) 
ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๓๗๐ ๑๑.๔๕ ๗๐๓ ๒๑.๗๕ ๑,๓๙๐ ๔๓.๐๒ ๗๖๘ ๒๓.๗๖ 
ด้านภาษาไทย ๓๒๖ ๑๐.๐๘ ๑,๐๓๑ ๓๑.๙๐ ๑,๑๗๒ ๓๖.๒๗ ๗๐๒ ๒๑.๗๒ 

รวมความสามารถทั้ง
๒ด้าน 

๒๗๓ ๘.๔๔ ๘๖๗ ๒๖.๘๓ ๑,๔๕๙ ๔๕.๑๕ ๖๓๒ ๑๙.๕๖ 
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หมายเหตุ : จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ ในแต่ละด้านอาจมีจ านวนไม่เท่ากับนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดและอาจไม่เท่ากันทั้ง๒ด้านเนื่องจากมีผู้เข้าสอบบางคนเข้า
สอบวิชาใดวิชาหนึ่ง 

๙. รายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบของศึกษาธิการจังหวัด จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมด ๓๗๕๖ คน  ปกติ ๓๒๓๑ คน พิเศษ ๕๐๙ คน walk-in ๑๖คน  
๙.๑) ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

 
 

ระดับ 

จ านวนผู้เข้า
สอบ 

(ไม่รวมนร. 
walk-in และ

พิเศษ) 

 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
Mean% 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

 
คะแนนสูงสุด

Max. 

 
คะแนนต่ าสุด 

Min. 

 
มัธยฐาน
Median 

 
ฐานนิยม 
Mode 

 
นักเรียนที่มี

คะแนนร้อยละ
๕๐ขึ้นไป 

จังหวัด ๓,๒๓๑ ๔๐.๘๗ ๑๘.๒๐ ๙๘.๐๐ ๖.๐๐ ๓๗.๐๐ ๓๐.๐๐ ๙๒๕ 
ศึกษาธิการภาค ๒๙,๙๓๑ ๔๑.๐๗ ๑๙.๑๐ ๑๐๐ ๐ ๓๗.๐๐ ๒๗.๐๐ ๘,๘๖๙ 
ประเทศ ๖๕๓,๔๔๒ ๔๐.๔๗ ๑๙.๑๓ ๑๐๐ ๐ ๓๖.๐๐ ๒๔.๐๐ ๑๘๕,๕๖๔ 
๙.๒) ความสามารถด้านภาษาไทย 

 
 

ระดับ 

จ านวนผู้เข้า
สอบ 

(ไม่รวมนร. 
walk-in และ

พิเศษ) 

 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
Mean% 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

 
คะแนนสูงสุด

Max. 

 
คะแนนต่ าสุด 

Min. 

 
มัธยฐาน
Median 

 
ฐานนิยม 
Mode 

 
นักเรียนที่มี

คะแนนร้อยละ
๕๐ขึ้นไป 

จังหวัด ๓,๒๓๑ ๔๔.๙๘ ๑๖.๘๗ ๙๔.๐๐ ๖.๐๐ ๔๕.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑,๒๘๖ 
ศึกษาธิการภาค ๒๙,๙๓๘ ๔๖.๘๒ ๑๗.๑๕ ๙๗.๐๐ ๓.๐๐ ๔๗.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๓,๓๙๗ 
ประเทศ ๖๕๓,๔๐๕ ๔๗.๔๖ ๑๗.๕๘ ๑๐๐ ๐ ๔๗.๕๐ ๒๗.๐๐ ๒๙๘,๕๓๐ 
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๙.๒) ความสามารถรวมทั้ง ๒ ด้าน 
 
 

ระดับ 

จ านวนผู้เข้า
สอบ 

(ไม่รวมนร. 
walk-in และ

พิเศษ) 

 
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ
Mean% 

 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

 
คะแนนสูงสุด

Max. 

 
คะแนนต่ าสุด 

Min. 

 
มัธยฐาน
Median 

 
ฐานนิยม 
Mode 

 
นักเรียนที่มี

คะแนนร้อยละ
๕๐ขึ้นไป 

จังหวัด ๓,๒๓๑ ๔๒.๙๒ ๓๑.๕๒ ๙๐.๒๕ ๙.๐๐ ๔๑.๐๐ ๒๒.๕๐ ๑,๐๒๒ 
ศึกษาธิการภาค ๒๙,๙๓๑ ๔๓.๙๕ ๓๒.๖๙ ๙๘.๕๐ ๒.๐๐ ๔๒.๐๐ ๒๗.๐๐ ๑๐,๒๓๖ 
ประเทศ ๖๕๓,๓๔๒ ๔๓.๙๗ ๓๓.๒๓ ๑๐๐ ๐ ๔๑.๗๕ ๒๕.๕๐ ๒๒๒,๖๖๖ 
 

๑๐. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test : RT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวนนักเรียนที่เข้าสอบ
ทั้งหมด ๑๐๙๕๑ คน  ปกติ ๑๐๕๓๔ คน พิเศษ ๓๙๓ คน walk-in ๒๔ คน  

ด้าน ศึกษาธิการ
จังหวัด 

ศึกษาธิการภาค ประเทศ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจ าแนกตามสังกัด 
สพฐ. สช. อปท. ตชด. โฮมสคูล 

การอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๔.๔๙ ๖๘.๕๘ ๗๔.๑๔ ๖๒.๙๘ ๘๖.๐๐ ๘๐.๖๓ ๔๗.๖๓ ๗๐.๘๐ 
S.D. ๑๔.๒๗ ๑๔.๓๖ ๑๓.๖๐ ๑๔.๒๗ ๙.๙๒ ๑๑.๖๐ ๑๐.๕๖ ๑๕.๘๐ 

การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๒.๘๒ ๖๗.๔๓ ๗๑.๘๖ ๖๒.๐๗ ๗๓.๙๐ ๗๑.๓๖ ๕๓.๐๕ ๖๘.๘๐ 
S.D. ๙.๕๖ ๙.๖๔ ๙.๔๕ ๙.๕๕ ๗.๑๙ ๗.๖๓ ๑๐.๐๑ ๘.๕๕ 

รวมความสามารถทั้ง
๒ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๓.๗๓ ๖๘.๐๔ ๗๓.๐๒ ๖๒.๕๘ ๗๙.๙๕ ๗๖.๐๐ ๕๐.๗๑ ๖๙.๘๐ 
S.D. ๒๒.๒๓ ๒๒.๓๑ ๒๑.๑๘ ๒๒.๒๕ ๑๕.๔๔ ๑๖.๘๕ ๑๘.๒๙ ๒๓.๑๖ 
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๑๑. ตารางแสดงจ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ยกเว้นเด็กพิเศษ และเด็ก walk-in) 
 

ด้าน 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ(ยกเว้นเด็กพิเศษ และ walk-in) 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๑,๖๕๙ ๔๔.๘๙ ๑,๐๐๑ ๒๗.๐๙ ๕๙๙ ๑๖.๒๑ ๔๓๖ ๑๑.๗๙ 
การอ่านรู้เรื่อง ๑,๐๙๒ ๒๙.๖๐ ๑,๗๘๒ ๔๘.๓๐ ๖๗๘ ๑๘.๓๗ ๑๓๗ ๓.๗๑ 

รวมความสามารถทั้ง
๒ด้าน 

๑,๔๐๑ ๓๘.๒๐ ๑,๓๓๙ ๓๖.๕๑ ๖๘๐ ๑๘.๕๔ ๒๔๗ ๖.๗๓ 

 



50 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (SWOT Analysis) 
ประเมินสภาพแวดล้อมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดล าดับสภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 

๑. รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปการศึกษา กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
๒. มีการกระจายอ านาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

            ๓. อาณาเขตติดชายแดนทั้ง ๗ อ าเภอ มีการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านการค้า
ชายแดนส่งผลให้จังหวัดต้องผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับการค้า การลงทุน การตลาด การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักศึกษาและครูในด้านการศึกษา และฐานผลิตร่วม สามารถสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัด 
            ๔. มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลาย 
            ๕. มีความเข้มแข็งทางชาติพันธุ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
            ๖. ภาครัฐ/องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
อุปสรรค (Threats) 

๑. การบูรณาการการท างานระดับหน่วยงานภายในจังหวัดที่ไม่ทั่วถึงครอบคลุม     
๒. มีการใช้ภาษาถิ่นและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง รายได้ประชากรต่อครัวเรือนต่ า การอพยพ

ย้ายถิ่นที่อยู่  ที่ท างาน มีผลกระทบถึงปัญหาคุณภาพการศึกษา ปัญหาการออกกลางคัน 
๓. โครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง การคมนาคมไม่สะดวก สาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
๔. ภัยจากโรคระบาดและภัยธรรมชาติ 
๕. การบริหารงานบุคคลของต้นสังกัด ล่าช้า ขาดความคล่องตัว 
๖. สถานประกอบการมีน้อย ไม่รองรับตลาดแรงงาน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๗. กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็ว กระแสบริโภคนิยมและกระแส วัฒนธรรมจากภายนอก

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น 
๘. ผู้ประกอบการและแรงงานขาดทักษะในการท าธุรกิจและทักษะด้านการสื่อสาร 
๙. งบประมาณท่ีได้รับไม่เพียงพอ 
๑๐. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
๑๑. การรับส่งหนังสือราชการจากต้นสังกัด ล่าช้าไม่เป็นระบบ 

ประเมินสภาพแวดล้อมของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดล าดับสภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (S:Strengths) 

๑. มีโครงสร้างการบริหารงานภายในที่ชัดเจน 
๒. มีองค์คณะบุคคล ในการบริหารงานด้านการศึกษาในจังหวัดที่ชัดเจน 
๓. ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความส าคัญต่อการจัดการศึกษา 
๔. หน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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๕. มีหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุนการศึกษาด้านปฐมวัยอย่างครอบคลุมทั้งจังหวัด 
๖. มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๗. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น ตั้งใจและเสียสละ ท างานเป็นทีม 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
๑.  ขาดแคลนบุคลากรตามกรอบโครงสร้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
๒. ขาดเครื่องมือที่ช่วยในการประสานงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๓. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT ป.๓ (O-NET) ป.๖ ม.๓ ม. ๖ ต่ ากว่า

ระดับชาติทุกกลุ่มสาระ  N-NET (กศน.) ต่ ากว่าระดับชาติบางกลุ่มสาระ 
๔. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานยังไม่ทั่วถึง ขาดเว็บไซต์หน่วยงาน 
๕. อาคารส านักงานมีสภาพที่ทรุดโทรม  
๖. พ้ืนที่การนิเทศ ติดตามและประเมินผลหน่วยงานทางการศึกษามีความยาก การคมนาคมล าบาก 

ทุรกันดาร  
๗. ขาดแคลนยานพาหนะที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 



๕๓ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ทิศทางการพัฒนา 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงาน รวมถึงการ
ส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอื่นที่เก่ียวข้อง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนาการ
เรียนรู้ และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด็น ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ                
ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้                    
ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแบกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๘) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ                
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๘) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อน        
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างานภาพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ            
จึงก าหนดนโยบายประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคนโดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี  
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา 

๒. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 



๕๔ 
 

๓. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลั งสอง  Thailand Education Eco - System: TE๒S) การศึกษาที่ เข้ าใจ Supply และตอบโจทย์ 
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 

จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๑ . ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ

สื่อสารประกอบด้วย ๗ เรื่องย่อย ได้แก่  
   ๑.๑ Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  
   ๑.๒ Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่  คลังข้อมูล การน าข้อมูลมารวมกัน)  
   ๑.๓ Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform) 
   ๑.๔ e-book  
   ๑.๕ e-office e-mail และ document  
   ๑.๖ ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School และ Classroom Management  
   ๑.๗ โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 
๒. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 

Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding 
เป็นต้น 

๓. การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา ๓ ทักษะหลัก ได้แก่ ๑) โลกทัศน์อาชีพ ๒) 
การเสริมทักษะใหม่  Up Skill) และ ๓ ) การเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น  Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย  

   ๓.๑ ผู้อยู่ในระบบการศึกษา  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  
   ๓.๒ ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  
   ๓.๓ วัยแรงาน  
   ๓.๔ ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี

ดิจิทัลและอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่  Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน. ในการ Re-Skills ด้าน
อาชีวศึกษากับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๔. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา ๒ ด้านหลัก 
ๆ ได้แก่   
     ๔.๑ ด้านภาษาต่างประเทศ  

   ๔.๒ ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 



๕๕ 
 

๕. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน ๒ เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

   เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าดับรอง มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก่ 
     - การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 
     - การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 

   - การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

   - การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   - การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
   เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ ประเด็น 

ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

๖. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

๗. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา  Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมและ
การเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

๘. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

๙. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
๑๐. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับ เรื่องราวร้องทุกข์ ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑. การปฏิรูปองค์กรและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น 
๑๓. การศึกษายกก าลังสอง โดย 



๕๖ 
 

   - พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ  Train the 
Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  Human Capital 
Excellence Center: HCEC) 

   - จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์   www.deep. go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสมารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  Digital Education 
Excellence Platform :DEEP) 

   - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
 Excellence Individual Development Plan: EIDP) 

   - จัดท า "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   - มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ

เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ  Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐานเน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า  Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการจัดการ
อาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ 

   - มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลัง
แรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
ประเทศและสถานประกอบการ 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล  Digital College) 

   - มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (Technical Vocational 
Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ 

   - มุ่งเน้นการเพ่ิมปริมาณผู้เรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษา 
เพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน 

   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 

 
 
 
 



๕๗ 
 

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
   - ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง

การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - เสริมสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม                          

ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ

สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   - ฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษาการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ 
     - ปฏิรูปองค์การเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
     - ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

   - ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  Big Data) 
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ 
๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทาง

ในการวางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทวง
ศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 

๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ



๕๘ 
 

ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด การ
ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย แลยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ นั้น 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดท าได้จัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕   ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอนขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและปฏิบัติราชการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
         “บูรณาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ผู้รับบริการทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึง  มีคุณภาพ ตลอดชีวิต ตามศาสตร์พระราชา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑” 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียน 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ทั่วถึง ทุกระดับ  ทุกประเภท 
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องตามศาสตร์พระราชา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
๒. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๕. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง  
๒. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
๔. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  
๕. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ 
     ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 

           ๒. ส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาและผู้ เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพและเรียนต่อ               
ด้านอาชีพเพ่ิมข้ึน 



๕๙ 
 

๓. ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๔. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพในการบริหาร

จัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
๕. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม                           

ทั่วถึง และเสมอภาค 
 ๖. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน าแนวคิด                        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๗. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์และตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์  ๑. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
   เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข 
 ๑. ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม   

แบบมีส่วนร่วม  
ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒. ร้อยละของบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความม่ันคงและความ
จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๓. ระดับความส าเร็จในการ ติดตาม ตรวจสอบนักเรียนนักศึกษาโดยพนักงาน
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์  ๒. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยด้านการศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพและเรียน
ต่อด้านอาชีพเพิ่มขึ้น 
 ๑. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา ๓๐:๗๐ 
 ๒. จ านวนผลการวิจัยด้านการศึกษา ๑ 
 ๓. จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ๓๐ 

 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์  ๓. พัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ ๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะและทักษะความสามารถในการแข่งขันในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๑. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป จากผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET)  
ร้อยละ ๕๐ 

 ๒. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา  V-
NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

ร้อยละ ๓ 

 ๓. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน  N-NET) เพ่ิมขึ้นจากฐานเดิม 

ร้อยละ ๓ 

 ๔. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๐ 
 ๕. ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๐ 
 ๖. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ ๙๕ 

 
   เป้าประสงค์ที่ ๔. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ 
 ๑. ร้อยละของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนได้รับ

การพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง  
ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๒. ร้อยละของครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ

บริหารงานบุคคลระดับมากข้ึนไป 
ร้อยละ ๘๐ 

 ๔. ร้อยละของบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์  ๔. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และ
เสมอภาค 
   เป้าประสงค์ที่ ๕. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
ทั่วถึง และเสมอภาค 
 ๑. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ ๓-๕ ปี ได้รับการศึกษาระดับอนุบาล ร้อยละ ๙๐ 
 ๒. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ ๖-๑๑ ปี ได้รับการศึกษาระดับ

ประถมศกึษา 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 ๓. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ ๑๒-๑๔ ปี ได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๔.ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ อายุ ๑๕-๑๗ ปี ได้รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ร้อยละ ๙๐ 

 ๕. ร้อยละของผู้พิการได้รับการศึกษาตามความเหมาะสม ร้อยละ ๘๐ 
 ๖. ร้อยละของการเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ต่อ ม.๑  ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๗. ร้อยละของการเรียนต่อ จบ ม.ต้น  ต่อ ปวช./ม.ปลาย ร้อยละ ๙๐ 
 ๘. ร้อยละของการเรียนต่อ จบ ม.ปลาย/ปวช. ต่อ ปวส./ปวท./อุดมศึกษา  ร้อยละ ๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์  ๕. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เป้าประสงค์ที่ ๖. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 ๑. ระดับความส าเร็จในการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  
 ๒. ร้อยละของสถานศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์  ๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
   เป้าประสงค์ที่ ๗. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑. ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม

แผนปฏิบัติราชการ 
ร้อยละ ๘๐ 

 ๒. ร้อยละของคะแนนผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓. ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปของผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการบูร

ณาการการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ร้อยละ ๙๐ 

 ๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา  ภาคี
เครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่มาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา) 

อย่างน้อย ๕ 

 ๕. มีระบบการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน การบริหารการศึกษา และ
ความส าเร็จในวิชาชีพ 

 ๑ ระบบ 

 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
ขอบเขตด้านพื้นที่ 

พ้ืนที่การนิเทศการศึกษา ของ ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วย
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะต้องนิเทศติดตามตรวจ และประเมินผลเป็น
การเฉพาะอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนี ้มีโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งตามสังกัดได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

การศึกษาในระบบ 
 ตารางท่ี ๕ จ านวนสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ห้องเรียน และครู/อาจารย์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ  

สังกัด 
สถาน 
ศึกษา 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ครู/อาจารย์ 

กระทรวงศึกษาธิการ    
๑. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สพฐ.)    
    ๑.๑ ประเภทสามัญศึกษา ๓๒๐ ๔๑,๔๘๐ ๓,๖๖๑ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  สช.)    
    ๒.๑ ประเภทสามัญศึกษา ๖ ๑,๙๔๓ ๙๓ 
    ๒.๒ ประเภทอาชีวศึกษา    

๓. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สอศ.) ๒ ๑,๗๒๕ ๑๔๕ 
 กระทรวงอ่ืน ๆ    

๔. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม  อว.) 

   

    ๔.๑ มหาวิทยาลัย ๒ ๑๓๗๐ ๑๖๗ 
    ๔.๒ โรงเรียนสาธิต ๑ ๓๘ ๘ 

๕. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สพช.)    
    ๕.๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๔ ๓๒๒ ๓๓ 

๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ อปท.)    
    ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๖๘ ๓๖๖๕ ๑๑๙ 
    ๖.๒ ประเภทสามัญศึกษา ๑๑ ๒๘๔๒ ๑๒๕ 

๗. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สกอ.)    
    ๗.๑ มหาวิทยาลัย ๒ ๑,๓๗๐ ๑๖๗ 
    ๗.๒ โรงเรียนสาธิต ๑ ๓๘ ๘ 

๘. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ/ สตร.)    
    ๘.๑ โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน ๑๕ ๑,๑๗๕ ๑๑๐ 

๙. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 พม.) 

๗ ๑๔๘ ๑๗ 

 รวมทั้งสิ้น ๕๓๙ ๕๖,๑๑๖ ๔,๖๔๔ 
 
 



๖๔ 
 

ตารางท่ี ๖  จ านวนสถานศึกษาทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ จ าแนกตามระดับ ที่เปิดสอน/
สังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับที่เปิดสอน 
สังกัดของสถานศึกษา 

สพฐ.  สช. อปท. พศ. ตชด. สอศ.  อว. รวม 
เด็กเล็ก   ๑๖๙    ๑ ๑๗๐ 
อนุบาล ๑ – อนุบาล ๓ ๑ ๒ ๔     ๗ 
อนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔๒ ๒ ๒  ๑๖   ๒๖๒ 
อนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖๑ ๑ ๑     ๖๓ 
อนุบาล ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๓       ๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ 
๖ ๑ ๑ ๒    

 ๔ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๔       ๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓   ๑     ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๘  ๑ ๒    ๑๑ 
ปวช. – ปวส.      ๒  ๒ 
อนุปริญญา - ปริญญาตรี       ๑ ๑ 
ปริญญาตรี       ๑ ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๓๒๐ ๖ ๑๘๐ ๒ ๑๖ ๒ ๓ ๕๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ตารางท่ี ๗ จ านวนห้องเรียนในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
               จ าแนกตามสังกัด/ประเภทการจัดการศึกษา 

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา  

รวม 
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีว
ศึกษา 

อุดมศึ
กษา ก่อน 

ประถม  
ประถ

ม 
ม.
ต้น 

ม.
ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ        
๑. ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น

พ้ืนฐาน 
๗๙๔ ๒,๐๙

๒ 
๔๔๓ ๑๗๗   

๓,๔๗๖ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน 
๒๙ ๔๒ ๖   

 
๗๗ 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     ๖๘  ๖๘ 
กระทรวงอ่ืน        

๔. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

๔     ๕๒ 
๕๖ 

๕. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๑๔ ๑๒   ๒๖ 
๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๑๒ ๕๗ ๒๔ ๙   ๓๐๒ 
๗. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๕ ๑๐๓     ๑๓๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๕๔ 
๒๒๙๔ 

๔๘
๗ 

๑๙๘ ๖๘ ๕๒ 
๔๑๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ตารางท่ี ๘ จ านวนนักเรียน/นักศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
             จ าแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา            

ที ่ สังกัด 

ประเภทการจัดการศึกษา 

รวม 
ขั้นพื้นฐาน 

อาชีว 
ศึกษา 

อุด
ม 
ศึก
ษา 

ก่อน 
ประถม  

ประถม ม.ต้น 
ม.

ปลาย 

 กระทรวงศึกษาธิการ        
๑. ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น

พ้ืนฐาน 
๖,๖๗๗ 

๑๙,๙๖
๔ 

๙,๗๗๑ 
๕,๐๖

๘ 
  

๔๑๔๘๐ 

๒. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

๗๑๔ ๑,๑๕๔ ๗๕    ๑๙๔๓ 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     
๑,๗๒

๕ 
 

๑๗๒๕ 

กระทรวงอ่ืน        

๔. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ๒๕๔ ๖๘   ๓๒๒ 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๕๑๔ ๑๑๔๗ ๕๔๔ ๒๘๔   ๖๔๘๙ 

๖. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๓๒๕ ๘๕๐     ๑๑๗๕ 

๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

๗๑     
๓๔
๔ ๔๑๕ 

รวมทั้งส้ิน ๑๒๓๐๑ ๒๓๑๑๕ ๑๐๖๔๔ ๓๕๒ ๑๗๒๕ 
๓๔
๔ 

๔๘๔๘๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๗ 
 

การศึกษานอกระบบ 
ตารางท่ี ๑๐ จ านวนสถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ าแนกตามประเภท 
 

ประเภท จ านวน (แห่ง) 
กศน.อ าเภอ ๗ 
กศน.ต าบล ๔๔ 
ศศช. ๑๒๔ 
ศรช. ๑๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๘๘ 
  
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๙ จ านวนครู/อาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอ่ืน ๆ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
             จ าแนกตามระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

   
      
ที ่ สังกัด 

ระดับ/ประเภทการจัดการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม 

กระทรวงศึกษาธิการ     

๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓,๖๖๑     ๓,๖๖๑ 

๒ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

๙๓     ๙๓ 

๓ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ๑๔๕   ๑๔๕ 

กระทรวงอ่ืน     

๔ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ๓๓     ๓๓ 

๕ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม 

๘   ๑๖๗ ๑๗๕ 

๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔๓๔     ๔๓๔ 
๗ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๒๐     ๑๒๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๓๔๙ ๑๔๕ ๑๖๗ ๔,๖๖๑ 



๖๘ 
 

ตารางท่ี ๑๑ จ านวนนักศึกษาสังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ าแนกตามระดับชั้น 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้ไม่รู้หนังสือ ๑๕๔๗ ๔๗๕ ๒๒๙๒ 

ประถมศึกษา ๒๗๑ ๑๕ ๒๘๖ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐๔๙ ๕๐๑ ๑๕๕๐ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๓๗๔ ๘๖๗ ๒๒๔๑ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓๖ ๔๕ ๘๑ 

รวมทั้งสิ้น ๔๒๗๗ ๒๑๗๓ ๖๔๕๐ 
 
ตารางท่ี ๑๒ จ านวนครู สังกัด กศน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ าแนกตามประเภท 
 

วุฒิการศึกษา 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ข้าราชการครู ๗ ๑๐ ๑๗ 
ครูอาสา ๓ ๑๒ ๑๕ 
ครู กศน.ต าบล ๒๐ ๒๔ ๔๔ 
ครู ศรช. ๖ ๑๓ ๑๙ 
ครู ศศช. ๗๔ ๕๒ ๑๒๖ 
ครู กพด. ๖ ๒๐ ๒๖ 
ครู เร่ร่อน ๐ ๐ ๐ 
ครู ปวช. ๑ ๒ ๓ 

รวมทั้งสิ้น ๑๑๗ ๑๒๓ ๒๔๐ 
 
ขอบเขตด้านนโยบาย 

เพ่ือให้การนิเทศติดตามประเมินผล และการตรวจราชการ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีความโปร่งใส เป็นธรรม 
เป็นประโยชน์ต่อราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จ จึงได้มอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงพ้ืนที่ตรวจ
ติดตาม นิเทศ และประเมินผล นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังนี้ 

 



๖๙ 
 

นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน รวมถึง
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
๒๑ และพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ 
และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ   จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ดังนี้ 

ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๑. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน 
โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการ

ต่างประเทศด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการจัดการศึกษา 

๒. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายก
ก าลังสอง  Thailand Education Eco - System : TE's) การศึกษาท่ีเข้าใจ Supplyและตอบโจทย์ Demand 
โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วนร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการท างานทุกภาคส่วน 
จุดเน้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๑) ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย ๗ เรื่องย่อย ได้แก่  ๑) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง  ๒) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 คลั งข้อมูล  การน าข้อมูลมารวมกัน )  ๓ ) Platform (e-library e-learning และ TeachingResource 
Platform) (๔) e-book (๕) e-office e-mail และ document (๖) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School 
และ Classroom Management และ  ๗) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet) 

๒) การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จ าเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital 
Literacy ส าหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา 
เช่น STEM Coding เป็นต้น 
          ๓) การศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า พัฒนา ๓ ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์การเสริมทักษะ
ใหม่  Up Skill และการเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ าเป็น  Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย  ๑) ผู้อยู่ใน
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ระบบการศึกษา  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษา)  ๒) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา  ๓) วัยแรงงาน และ 
 ๔) ผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพ
ที่เกิดขึ้นใหม่  Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

๔) การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติ
ให้แก่สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือจัดการศึกษาในสถานศึกษา๒ ด้านหลัก ๆ 
ได้แก่  ๑) ด้านภาษาต่างประเทศ และ  ๒) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา 

๕) กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน ๒ เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
ประกอบด้วย 

เรื่องที่ ๑ : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศโดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายล าตับรอง มีประเด็นปฏิรูป ๕ ประเด็น ได้แก ่

- การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... และมีการทบทวน จัดท า แก้ไขและปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพ่ือการจัดการศึกษา 
- การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ

รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
- การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
- การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
เรื่องที่ ๖ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป ๓ 

ประเด็น ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา การ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 

๖) ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิซาการของแต่ละและใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ)รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ 

๗) การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานสั งกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการผลิตสื่อและจัดท าเนื้อหา  Content) เพ่ือเผยแพร่ผลงาน 
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ ศธ. 

๘) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ด าเนิ่นการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

๙) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
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๑๐) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  Call Centerนกฎหมาย) การวาง
ระบบเทคโนโลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกของกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๑) การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๒) การพัฒนาครู ในสาขาวิซาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิซาชีพที่สูงขึ้น 
๑๓) การศึกษายกก าลังสอง โดย 
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ  TraiThe Tainer) 

และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  Human Capital Excellence 
Center : HCEC) 

- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไชต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้ภาคเอกชน
สามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนที่หลากหลาย 
และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ  Digital Education Excellence Platform 
: DEEP)ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
 Excellence Individual Development Plan : EIDP)จัดท า "คู่มือมาตรฐานโรงเรียน" เพ่ือก าหนดให้ทุก
โรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

- มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท าด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เดิมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ  Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นน า  Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติมุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New 
Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพตามความเป็น เลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและสถานประกอบการ 

- มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา  TVET Excellence 
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการน านวัตกรรม Digital เพ่ือมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล  Digital College) 

- มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือ
การด ารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ Technical Vocational 
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและในเวทีระดับนานาชาติมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
ในหลักสูตรอาชีวศึกษา สร้างภาพลักษณ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนสนับสนุนให้
สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

- ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
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- ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษาทั้งก่อนและหลังส าเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษาภาคบังคับการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และ
สร้างรายได้การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงเฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

- ปฏิรูปองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน 
- ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
-ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  Big Data)การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติให้

ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบแนวทางในการวางแผน
และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้
ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ 

๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านึกตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ้ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับโดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระตับนโยบาย และจัดท ารายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบ
ตามล าดับ 

๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและด าเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โตยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างตัน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่การกระทรวงศึกษาธิการตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ตารางท่ี ๑๓ กรอบประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ใช้ในการตรวจราชการและติดคามประเมินผล 
1.  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  การปลูกผังความมีระเบียบวินัยทัศนคติที่ถูกต้องโดย

กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 
๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๑. การผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค 

๒. การจัดการศึกษาในระบบทวิภาคีและผู้เรียนมีทักษะและ
ความเชียวชาญเฉพาะด้าน 
๓. การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
๔. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การ
สร้างอาชีพและการมีงานท า 

๓. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑. การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วย
วิธีการ Active Learning 
๒. การจัดการเรียนสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน  Coding) 
๓. การพัฒนาครูให้มีความช านาญในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์  Coding) 
๔. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
๕. การเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ิมทักษะ
ส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
๖. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาที่สาม) 
๗. การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน 

๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่า
เทียมกันทางสังคม 

๑. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ 
๒. การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 
๓. การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะและโภชนาการ 
๔. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 

๕. การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ ๑. โครงการ ๑ โรงเรียนคุณภาพ 
๒. สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
องค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ๖ รูปแบบ
กิจกรรม) 
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ขอบเขตด้านเวลา 
ระยะเวลาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและตรวจราชการ แบ่งเป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม  
ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 
ระยะที่ ๓ ระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 
ระยะที่ ๔ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน 
ก าหนดให้ นิเทศ ติดตาม และ ประเมินผลทุกระยะ ระยะละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง  

          ทั้งนี้ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
ก าหนดให้มีการ ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
อีกทั้ง ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มีการก ากับ 
เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดการทรวง
ศึกษาธิการ  โดยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  ได้ระบุภารกิจการนิเทศของ ศึกษานิเทศก์ ประจ าส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ไว้ใน ส่วนที่  ๓ เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา  ระดับ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ข้อที่  ๒) การวิเคราะห์  วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาใน
ระดับจังหวัด  ประกอบกับ ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ข้อ ๔.๕ ภารกิจบทบาทหน้าที่ของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  รวมไปถึงการ
ติดตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   
          ดังนั้น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้จัดท าแผนการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบเชิงบูรณาการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการะบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
และเพ่ือการด าเนินการให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้อง  โดยความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดการศึกษาทุกหน่วยงาน  โดยยึดหลักการพ้ืนฐานในการการกระตุ้น
เตือน การบูรณาการ การประสานงาน การให้ค าปรึกษา ชี้แนะ ชี้น า ร่วมคิด ร่วมท า  เพ่ือให้เกิดความเจริญ
งอกงามแก่ ครู และผู้บริหาร การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการ 
อันตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการประชาธิปไตย ยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความร่วมมือ
ร่วมกันในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร การเรียนการสอน สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมและสร้างสรรค์ เพ่ือให้
ผู้บริหาร ครูพยายามคิดหาวิธีท างานแบบใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ มุ่งส่งเสริมการสร้างขวัญและกาลังใจ เน้นการ
สร้างมนุษย์สัมพันธ์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูมีความเจริญก้าวหน้าทางวิชาชีพ ปรับปรุงระบบ
การบริหาร การเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนที่มีความความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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การพัฒ นาคุณ ภ าพการศึ กษ าของห น่ วยงานทางการศึ กษ าและสถานศึ กษ าในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญของศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด จากการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความส าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน จุดพัฒนา ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด บน
ฐานข้อมูลการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  องค์การมหาชน) เพ่ือแสวงหาแนวทางและรูปแบบในการช่วยเหลือ แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการ ที่หลากหลาย ทั้ง
กระบวนการส่งเสริมการนิเทศภายในที่เป็นระบบ  การนิเทศจากภายนอก การตรวจราชการ การติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการฉบับนี้ เป็น
แผนปฏิบัติการของศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และสนับสนุนการตรวจราชการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้กระบวนการการนิเทศ ติดตาม 
และตรวจราชการตามหลัก ธรรมาภิบาล และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อน าไป
ปฏิบัติการจริงศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบประจ าอ าเภอจะได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของอ าเภอที่
รับผิดชอบ เมื่อการนิเทศ ติดตาม และตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนที่ก าหนดไว้แล้ว ศึกษานิเทศก์แต่
ละอ าเภอจะต้องรายงานผล ให้ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค เพ่ือนาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ ๔  : โครงสร้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 



๗๖ 
 

ภารกิจ บทบาท หน้าที ่และปริมาณงานในความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
            อาศัยอ านาจตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  คสช.)ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
และ ตามระเบียบว่าด้วยการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนที่ ๓ ข้อที่ ๒๔  เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษา ระดับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    ศึกษานิเทศกในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที ่กศจ.มอบหมาย 

๒ . ขับเคลื่อน  ประสานงาน  เร่งรัด  ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหาร                       
การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

๔. ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
๕ . ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับ                  

การตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 

๖. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และ                    
สื่อการเรียนรูปต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๗. สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๘. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

๙. ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
     เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ประสาน สร้างภาคีเครือข่าย และร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาแบบ
บูรณาการ  สู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

๑. รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที ่กศจ.มอบหมาย 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ จัดท าแผนการรองรับการตรวจราชการ ประสานและสนับสนุน
การตรวจราชการ ด าเนินการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

๓. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนางานด้านวิชาการ หลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้  สื่อการเรียนรู้  และแนะแนวการศึกษา ตลอดจนสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. ขับเคลื่อน ประสาน ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ  

๕. จัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม
ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๖. ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท  

กลยุทธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาคุณภาพ และสร้างโอกาส ความเสมอภาคทางการศึกษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
วัตถุประสงค์การจัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

๑. เพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาใน
จังหวัดทั้งภาครัฐเอกชน และท้องถิ่น ประสานงานบูรณาการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุความส าเร็จ 
ตามนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล 

๒. เพ่ือให้การวางแผนการนิเทศ ติดตามและเมินผลการศึกษาสอดคล้องและบูรณาการกับแผนพัฒนา
การศึกษาของศึกษาธิการจังหวัด 

๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล และตรวจราชการ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 



๗๘ 
 

เป้าหมายการจัดท าแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
๑. ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีกรอบแนวทางใน

การปฏิบัติ งาน  นิ เทศติดตาม  และประเมินผล  การปฏิบัติ งานของสถานศึ กษาตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เกิด
ประสิทธิผล 

๒. เพ่ือความเป็นระบบมีขั้นตอนกระบวนการท างานที่ชัดเจนตลอดทั้งการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาภายในจังหวัดร่วมกันทุกฝ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

การแบ่งกลุ่มงานภายในของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

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

การแบ่งโครงสร้าง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีการแบ่งโครงสร้างของกลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มงาน 
๕ กลุ่มงาน ดังนี้  
๑. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบด้วยงาน ๕ งาน ได้แก่  

๑.๑ งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ   
๑.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการ

ตรวจ ราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ 
ติดตามและ ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง   

๑.๓ งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ ยุทธศาสตร์ชาติ   

๑.๔ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ   
๑.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
๒. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยงาน ๔ งาน ได้แก่  

๒.๑ งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร การ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา   

๒.๒ งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   

๒.๓ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล   
๒.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย   
๓. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงาน ๓ งาน ได้แก่  

๓.๑ งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
๓.๒ งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
๓.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 
 



๘๐ 
 

๔. กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงาน ๔ งาน ได้แก่  
๔.๑ งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ.มอบหมาย   
๔.๒ งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการในลักษณะ

ตัวชี้วัด ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด   
๔.๓ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์   
๔.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ

มอบหมาย   
๕. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยงาน ๔ งาน ได้แก่   

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร    
๕.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้   
๕.๓ งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต   
๕.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์    ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล       
๒.นายสมคิด    ศรีธร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

 ๓. นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๔. นางสาวสิริสังวาลย ์ ค าเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

 ๕. นายวรวิทย์  ลืนค า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
มีขอบข่ายภารกิจในความรับผิดชอบและมีผู้ปฏิบัติงานโดยรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๑. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบด้วยงาน ๕ งาน ได้แก่  
๑.๑ งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ  
๑.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับ

การตรวจ ราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ 
ติดตามและ ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  

๑.๓ งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้ เป็น ไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ ยุทธศาสตร์ชาติ  

๑.๔ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ  



๘๒ 
 

๑.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

๒. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยงาน ๔ งาน ได้แก่  
๒.๑ งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

บริหาร การจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  
๒.๒ งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  
๒.๓ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
๒.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
๓. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงาน ๓ งาน ได้แก่  

๓.๑ งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
๓.๒ งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
๓.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
๔. กลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วยงาน ๔ งาน ได้แก่  

๔.๑ งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย  

๔.๒ งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัด ร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  

๔.๓ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
๔.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย  
๕. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยงาน ๔ งาน ได้แก่  

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร  
๕.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้  
 
๕.๓ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
๕.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 
 



๘๓ 
 

 ๑. นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ เลขที่มส ต าแหน่ง ๑๐๔๐  ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยมีหน้าที่
ควบคุม ก ากับ ติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน า การปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และความรับผิดชอบงานตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มาตรฐานวิชาชีพ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่ก าหนด ตลอดจนค าบรรยายลักษณะงาน  Job 
Description) ดังนี้ 
                    ๑.๑ ก ากับ ดูแล การปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอ่ืน ๆ ในกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง นโยบายและแนวปฏิบัติด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
                     ๑.๒ ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน เสนอความเห็น ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
                   ๑.๓ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

              ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คนที่ ๑  
                    ๑.๕ ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
                   ๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และนิเทศการศึกษา ทั้งสถานศึกษา
ของรัฐ สถานศึกษาเอกชนทุกระดับ และทุกประเภท ตลอดจนสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร 
สถาบันต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา การศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ การวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารงานวิชาการและระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  

             ๑.๗ ประสาน และสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด  
                 ๑.๘ ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้    
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                 ๑.๙ ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานบูรณาการขับเคลื่อน ประสาน สั่งการ ก ากับ 
ดูแล เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
                 ๑ .๑๐ ขับเคลื่อนการจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ
ด า เนิ น งาน ในลั กษณ ะตั วชี้ วั ด ร่ วมของส่ วนราชการห รือหน่ วยง าน  และสถานศึ กษาในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด     
                  ๑.๑๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การตรวจราชการ การประกันคุณภาพการศึกษา และ
การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 



๘๔ 
 

                 ๑.๑๒ นิเทศ ติดตามงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด โดยรับผิดชอบพ้ืนที่ประจ า
อ าเภอปางมะผ้า และอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                 ๑.๑๓ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้     
สุขศึกษา และพลศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
                ๑.๑๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนที่ ๑ 
                ๑.๑๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

๒. นายสมคิด ศรีธร  เลขที่ต าแหน่ง มส ๑๐๔๑ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามงานในกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มาตรฐานวิชาชีพ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่ก าหนด ตลอดจนค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
               ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คนที่ ๒ 
                ๒.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ สื ่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของสถานศึกษาของรัฐ 
สถานศึกษาเอกชนทุกประเภท ทุกระดับ และสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร สถาบันต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
               ๒.๓ งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
               ๒.๔ งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
               ๒.๕ งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
               ๒.๖ งานนิเทศ ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด โดยรับผิดชอบพ้ืนที่ประจ าอ าเภอแม่ลา
น้อย และอ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               ๒.๗ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
               ๒.๘ รับผิดชอบโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
               ๒.๙ รับผิดชอบโครงการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  O-NET) 
               ๒.๑๐ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนท่ี ๒  
               ๒.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนรีพัฒน์  ณรุจวรกิตติ์  ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 



๘๕ 
 

               ๒.๑๒ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
          ๓. นางนพเก้า ที่รัก เลขที่ต าแหน่ง มส ๑๐๔๓  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ 
ติดตามงานในกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่ม
งานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามงานในกลุ่มงานบริหารราชการเชิง
ยุทธศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
มาตรฐานวิชาชีพ หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่ก าหนด ตลอดจนค าบรรยาย
ลักษณะงาน   (Job Description) รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
                ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ ๒ 
                ๓.๒ งานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
เอกชนทุกประเภท ทุกระดับ และสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร สถาบันต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
               ๓.๓ งานธุรการของคณะกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
               ๓.๔ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
               ๓.๕ งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
               ๓.๖ งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษากระทรวงในการ
ตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง  
               ๓.๗ งานสั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ชาติ  
               ๓.๘ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 
               ๓.๙ งานนิเทศ ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด   โดยรับผิดชอบพื้นที่ประจ าอ าเภอแม่
สะเรียง และอ าเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               ๓.๑๐ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
               ๓.๑๑ รับผิดชอบโครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๘๖ 
 

               ๓.๑๒ รับผิดชอบโครงการกองทุนการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
               ๓.๑๓ รับผิดชอบโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  NT,RT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               ๓.๑๔ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คนที่ ๓   
               ๓.๑๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมคิด  ศรีธร  ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
               ๓.๑๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
          ๔. นางสาวสิริสังวาลย์  ค าเรือง  เลขที่ต าแหน่ง มส ๑๐๔๕ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามงานในกลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยยึดลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มาตรฐานวิชาชีพ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลที่ก าหนด ตลอดจนค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
               ๔.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัยการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษา
เอกชนทุกประเภท ทุกระดับ และสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร สถาบันต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
               ๔.๒ งานส่งเสริม และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
               ๔.๓ งานส่งเสริม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้       
               ๔.๔ งานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการแนะแนวการศึกษา ทุกระดับและ
ทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
               ๔.๕ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
               ๔.๖ งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
               ๔.๗ งานนิเทศ ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทาง
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด โดยรับผิดชอบพ้ืนที่ประจ าอ าเภอปาย และ
อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               ๔.๘ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
               ๔.๙ รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๘๗ 
 

               ๔.๑๐ รับผิดชอบโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ  NT,RT) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
               ๔.๑๑ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนที่ ๕     
               ๔.๑๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางนพเก้า  ที่รัก  ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
               ๔.๑๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย                 
         ๕. นายวรวิทย์  ลืนค า  เลขที่ต าแหน่ง มส ๑๐๔๖ ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ ติดตามงานในกลุ่มงานบูรณาการการนิเทศติดตามและประเมินผล ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยยึดลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ มาตรฐานวิชาชีพ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของกลุ่มนิ เทศติดตาม และประเมินผลที่ก าหนด  ตลอดจนค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
                ๕.๑ งานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ และนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัยการพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์เรียนรู้ของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาเอกชนทุกประเภท
ทุกระดับ และสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร สถาบันต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ 
                ๕.๒งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
                ๕.๓ งานส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับงานบูรณาการขับเคลื่อน ประสาน เร่งรัด นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ  
                ๕.๔ งานประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการในเขตจังหวัด 
                ๕.๕ งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
                ๕.๖ งานนิเทศ ติดตามงานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ทางการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด โดยรับผิดชอบพ้ืนที่ประจ าอ าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน และอ าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
                ๕.๗ รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
                ๕.๘ รับผิดชอบโครงการ IFTE  Innovation  For  Thai  Education) นวัตกรรมการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
   



๘๘ 
 

                ๕.๙ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสิริสังวาลย์  ค าเรือง ในกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
                ๕.๑๐ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

 



๘๙ 
 

 

 

ภาระงาน/บทบาทหน้าที่ ของกลุ่มงานภายในของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล    ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

๑. กลุ่มงานสนับสนุน 
การตรวจราชการ 

๒. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  

๓. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

๔. กลุ่มงานบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

๕. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

๑.๑ งานประสานและสนับสนุนการตรวจ 
ราชการ  ข้อ ๔)  
๑.๒ งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผน 
รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการ 
เกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจ 
ราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและ 
แผนการตรวจราชการของกระทรวง  ข้อ ๕)  
๑.๓ งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม
และ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือ หน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้
เป็นไปตาม นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ข้อ ๗)  
๑.๔ งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจ 
ราชการ  ข้อ ๙)   
๑.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมาย  ข้อ ๑๐)  

๒.๑ งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล
การบริหารการจัด การศึกษาของหน่วยงาน
ทางการศึกษา  ข้อ ๒)  
๒.๒ งานส่งเสริม สนับสนุน และ ด าเนินการ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะ
แนวการศึกษาทุก ระดับและทุกประเภท 
รวมท้ัง ติดตาม และประเมินผลระบบ
บริหารและการ จัดการศึกษา  ข้อ ๓)   
๒.๓ งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ นิเทศ 
ติดตามและประเมินผล  ข้อ ๙)  
๒.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี เกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย   ข้อ ๑๐)  
 

๓.๑ งานขับเคลื่อนระบบประกัน คุณภาพ
การศึกษา   ข้อ ๙)  
๓.๒ งานศึกษาวิจัยผลการประเมิน คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ข้อ ๙)  
๓.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ 
ได้รับมอบหมาย  ข้อ ๑๐) 

๔.๑ งานธุรการของคณะอนุกรรมการ บริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ คณะท างานท่ี
เกี่ยวข้อง รวมท้ังปฏิบัติ ราชการท่ีเป็นไปตาม
อ านาจและหน้าท่ี ของ กศจ. และตามท่ี กศ
จ.มอบหมาย  ข้อ ๑)  
๔.๒ งานจัดท ากรอบการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการ ด าเนินการ
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของ ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและ สถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด  ข้อ ๘)  
๔.๓ งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการ บริหาร
ราชการเชิงยุทธศาสตร์  ข้อ ๙)  
๔.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี เกี่ยวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย   ข้อ ๑๐)  

๕.๑ งานส่งเสริมและพัฒนา หลักสูตร 
 ข้อ ๖)  
๕.๒ งานส่งเสริมและพัฒนาการ 
จัดการเรียนการสอน และ 
กระบวนการเรียนรู้  ข้อ ๖)  
๕.๓ งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุน การ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ตลอด
ชีวิต   ข้อ ๙)  
๕.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย   ข้อ 
๑๐) 
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ส่วนที่ ๔ 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 
แนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนแผนการนิเทศ ติดตามและเมินผลการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติได้จะต้องประกอบด้วยระบบ  กลไกการด าเนินงานหลายส่วน
ด้วยกัน การสร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับใน  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะจะเป็นกลไกที่ร่วมกันขับเคลื่อนน าแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม ควบคู่กับการวางแผนพัฒนาก าลังคน ให้มีสมรรถนะตามหน้าที่และความรับผิดชอบ การวางระบบ 
กลไกการจัดสรรทรัพยากรการบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นโดยมีแนวทางหลัก ซึ่งในการแปลงแผนการนิเทศ ติดตามและเมินผล
การศึกษา ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการน าแผนการนิเทศ ติดตามและเมินผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
และถ่ายทอดนโยบาย ประสานงาน บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติ งานร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ใช้เป็น
แนวทางการนิเทศให้เป็นไปอย่างสอดประสานกัน  โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ บูรณาการการท างานร่วมกับ
โครงการของกลุ่มฯ และโครงการอ่ืนๆดังต่อไปนี้ 
      ๑) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพ้ืนที่  ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๒) โครงการIFTE (Innovation For Thai Educationนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๓) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๔)  โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      ๕) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๖) โครงการเพ่ิมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๕  
      ๗) โครงการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
      ๘) โครงการทดสอบการวัดความสามารถขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
     ๙) โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๑๐)  โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่าน
กลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๙๑ 

 

     ๑๑) โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๑๒) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๑๓) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๑๔) โครงการศกึษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตาม
บริบทพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๑๕) โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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แนวทางการ Coaching เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามรูปแบบ PIDRE+๓R Model ลงสู่การปฏิบัติ 

มีแนวทางการด าเนินการดังนี้  
ขั้นที่ ๑ วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป็น ขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท าการประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือ ให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงข้ันตอน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 
ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ในสิ่งท่ีจะท า (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะด าเนินงาน
ว่าจะต้องอาศัย ความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร และจะท าอย่างไรจึง
จะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นนี้จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องใดก็ตาม และก็มีความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงข้ันที่พอใจซึ่งจ าเป็นจะต้องท า
การทบทวนให้ความรู้ในการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 
ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงาน (Doing -D) ปฏิบัติการCoaching ประกอบด้วยงานใน ๓ ลักษณะคือ 
          ๓.๑ การปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม ความรู้ความสามารถที่
ได้รับมาจากด าเนินการในขั้นที่ ๒ 
          ๓.๒ การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุมคุณภาพให้งาน
ส าเร็จออกมาทันตาม ก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
          ๓.๓ การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ผู้บริหารก็จะให้บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ  อุปกรณ ์
ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างได้ผล 
ขั้นที่ ๔ การสร้างขวัญและก าลังใจ (Reinforcing-R)   ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศ
มี ความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ   ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กันกับผู้ที่รับการ
นิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป แล้วก็ได้ 
ขั้นที่  ๕ ประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน  (Evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง ไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว่ามีปัญหาหรือ อุปสรรค
อย่างหนึ่งอย่างใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข    ซึ่งการปรับปรุงแก้ไข
อาจจะท าได้โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท าใหม่อีกครั้งหนึ่ง  
         ส าหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไม่ถึงขั้นที่พอใจหรือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานทั้งหมดส าหรับ
กรณีการด าเนินงานเป็นไปไม่ ได้ผลและถ้าหากการประเมินผลได้พบว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งไว้หากจะ
ได้ด าเนินการ นิเทศต่อไปก็สามารถท าไปได้เลยโดยไม่ต้องให้ความรู้ในเรื่องนั้นอีกการด าเนินการนิเทศตามวัฏ
จักรนี้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่งจนกว่า จะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือพัฒนาผู้รับการ
นิเทศให้เป็นไปตามต้อง หากบรรลุส าเร็จตามจุดมุ่งหมายแล้วต้องการจะหยุดกระบวนการท างานก็ถือว่าการ 
นิเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว ครั้นต้องการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม่หรือตั้งเป้าหมายใหม่ก็จะต้องด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มแรก
อีกดังแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของกระบวนการนิเทศการศึกษาใน ภาพดังต่อไปนี้ 
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ดังนั้น วางแผนการท างาน ให้ความรู้ในสิ่งที่ท า  หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติงานโดยมีการนิเทศควบคู่
ไปด้วย ขณะเดียวกันผู้บริหารจะต้องสร้างขวัญและก าลังใจระหว่างการท างานและหลังการท างานผ่านไปแล้ว 
และในขั้นสุดท้ายก็ท าการประเมินผล   ท าในลักษณะเช่นนี้   จนกระทั่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  หาก
บรรลุผลแล้วต้องการจะหยุดก็ถือว่าการนิเทศสิ้นสุดลงแล้ว ดังนี้เป็นต้น 

Review (R๑) การทบทวนขั้นตอนต่างๆในกระบวนการนิเทศทุกครั้ง อย่างสม่ าเสมอ มุ่งหาจุดที่ยังมี
ข้อบกพร่อง จุดที่ควรพัฒนา จุดแข็ง จุดเด่นต่างๆเพ่ือที่จะน ามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการนิเทศในครั้งต่อไป 

Reflective (R๒) การสะท้อนคิด น าประเด็นที่ได้จากการบันทึกการสังเกตการณ์สอน และประเด็นที่
เป็นข้อสงสัยแล้วใช้ค าถามในการกระตุ้นตามล าดับขั้นตอนเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศเกิดการสะท้อนคิดในการเรียน
การสอนของตนเอง โดยสะท้อนถึงจุดที่ตนเองต้องพัฒนาและเห็นถึงจุดที่ตนเองท าได้  
          การสะท้อนคิดเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพุทธิปัญญา เจตคติและพฤติกรรม            
ผู้เรียนรู้การสะท้อนคิดจะมีมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์มีความ
มุ่งมั่นในการกระท า สามารถพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเองจากระดับพ้ืนฐานไปสู่ระดับที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น 
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีจุดยืนที่กล้าหาญ มีจิตใจที่เข้มแข็ง (สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์. ๒๕๕๔, หน้า ๖๘ ; 
Chris &Sue. ๒๐๐๔, p.๖๑) 

Reactivate (R๓) ในการนิเทศแต่ละครั้งผู้นิเทศจะต้องกระตุ้น ใช้เทคนิคต่างๆให้ผู้รับการนิเทศมี
ความกระชุ่มกระชวย มีอารมณ์ร่วมในกิจกรรมการนิเทศ ไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ ท าให้
ดูมีชีวิตชีวา ผู้รับการนิเทศเกิดความประทับใจ การนิเทศจึงจะประสบความส าเร็จ และได้รับความร่วมมือ 
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แนวทางการ Coaching เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ตามรูปแบบ PIDRE+๓R Model  

 
 
 
 
ขั้นที่ ๑ วางแผน                
การนิเทศ  

(Planning-P)  
เป็น ขั้นที่ผู้บริหารผู้นิเทศ
และผู้รับการนิเทศจะท าการ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ ให้
ได้มาซ่ึงปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการ
นิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกบัการนิเทศที่จะจัดขึ้น
อีกด้วย 

 

ขั้นที่ ๒ ให้ความรู้ใน                      
สิ่งที่จะท า  
(Informing-I) 
เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้
ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินงานว่าจะตอ้งอาศัย 
ความรู้ความสามารถอยา่งไร
บ้าง จะมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการอยา่งไร และจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้ได้ผลงาน
ออกมาอยา่งมีคุณภาพ ขั้นนี้
จ าเป็นทุกครั้งส าหรับการเริ่ม
การนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ไม่ว่าจะ
เป็น เร่ืองใดก็ตาม และก็มี
ความจ าเป็นส าหรับงานนิเทศ
ที่ยังไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึง
ขั้นที่พอใจซ่ึงจ าเป็นจะต้องท า
การทบทวนให้ความรู้ในการ 
ปฏิบัติงานที่ถูกตอ้งอีกครั้ง
หนึ่ง 

 

ขั้นที่ ๓ การปฏิบตัิงาน  
(Doing -D)  
ปฏิบัติการCoaching 
ประกอบดว้ยงานใน ๓ 
ลักษณะคือ 
๓.๑ การปฏิบัติงานของผู้รับ
นิเทศเป็นขั้นที่ผู้รับการ
นิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม 
ความรู้ความสามารถที่ได้รับ
มาจากด าเนินการในขั้นที่ ๒ 
๓.๒ การปฏิบัติงานของผู้ให้
การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การ
นิเทศจะท าการนิเทศและ
ควบคุมคุณภาพให้งาน
ส าเร็จออกมาทันตาม 
ก าหนดเวลาและมี
คุณภาพสูง 
๓.๓ การปฏิบัติงานของ
ผู้สนับสนนุการนิเทศ 
ผู้บริหารก็จะใหบ้ริการ
สนับสนุนในเรื่อง
วัสด ุ อุปกรณ์ ตลอดจน
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ได้ผล 

ขั้นที่ ๔ การสร้างขวญัและ
ก าลังใจ  
(Reinforcing-R)    
ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริม
ก าลังใจเพื่อให้ผู้รับการนิเทศ
มี ความมั่นใจและบังเกิด
ความพึงพอใจ   ในการ
ปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กัน
กับผู้ที่รับการนิเทศก าลัง
ปฏิบัติงานหรือการ
ปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นลงไป 
แล้วก็ได ้

 

ขั้นที่ ๕ ประเมินผลผลิต
ของการด าเนินงาน 
(Evaluating-E) 
เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการ
ประเมินผลการด าเนินการ
ซ่ึงผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่าง 
ไร หลังจากการประเมินผล
การนิเทศหากพบว่ามปีัญหา
หรืออุปสรรคอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ที่ท าให้การด าเนินงานไม่
ได้ผลก็สมควรจะต้องท าการ
ปรับปรุงแก้ไข ซ่ึงการ
ปรับปรุงแก้ไขอาจจะท าได้
โดยการให้ความรู้ในสิ่งที่ท า
ใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

 

 
 

Review (R๑) Reflective (R๒) Reactivate (R๓) 
การทบทวนข้ันตอนต่างๆใน
ระหว่างกระบวนการนิเทศทุก
ครั้ง  

กระตุ้นผู้รับการนิเทศ ให้เกิดการสะท้อนคิด 
ใช้ค าถาม โดยสะท้อนถึงจุดที่ตนเองต้อง
พัฒนาและเห็นถึงจุดทีต่นเองท าได้ 

ในการนิเทศแตล่ะครั้งผู้นิเทศจะตอ้งกระตุ้น โดยใช้
เทคนิคต่างๆใหผู้้รับการนิเทศมีความกระตือรือร้น 

 
 

P 
Planning 

 

I 
Informing 

 

D  
I Doing  

R 
Reinforcing 

E 
Evaluating 



95 

 

รูปแบบและวิธีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบเชิงบูรณาการ  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการนิเทศการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาดังต่อไปนี้ 
รูปแบบท่ี ๑ การนิเทศทางไกล 
 การนิเทศทางไกล  หมายถึง  การให้ความรู้ ค าแนะน าอันจะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับ
การนิเทศ โดยที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง แต่อาศัยสื่อต่าง ๆ ถ่ายทอดสาระในการ
นิเทศ เพ่ือเผยแพร่ความรู้และแก้ปัญหาในด้านระบบบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านบุคคล และด้าน
งบประมาณ ประกอบด้วย ๒ วิธีคือ 
 ๑. การให้บริการ เป็นการให้บริการด้านการจัดการศึกษา จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เช่น การให้บริการข่าวสารเว็บเพ็จ/เฟชบุ๊ค/ไลน์/ Internet /Social Network อ่ืนๆและ 
สื่อข้อมูล off-line เอกสารทางวิชาการ เอกสารเสริมความรู้ต่างๆ ฯลฯเป็นต้น 
 ๒. การส่งเสริมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สอนได้รับความรู้ในการผลิต
และการใช้สื่อการเรียนการสอน จัดให้มีการประกวดสื่อ ตลอดจนเผยแพร่ส่งเสริมให้ใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอนอย่างจริงจัง 
รูปแบบท่ี ๒ การนิเทศทางตรง 
 การนิเทศทางตรง  หมายถึง  การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า อันจะเป็นประโยชน์ระหว่างผู้นิ เทศ
กับผู้รับการนิเทศ โดยที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง โดยยึดหลักการและกรอบการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย ๕ วิธี ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง หมายถึง การให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาหารือ การแนะน าเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การพัฒนา
หลักสูตร  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
การวัดประเมินผล ฯลฯ  เป็นการให้ความช่วยเหลือครู โดยตรงทั้งที่เป็นกลุ่มและรายบุคคล 
 ๒. การฝึกอบรมครู  หมายถึง การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน โดยการฝึกอบรมการ
ประชุมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ  
 ๓. การพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  ผู้นิเทศร่วมกับคณะครู โรงเรียน ในการพัฒนาหลักสูตรระดับต่างๆ 
เช่น หลักสูตรสถานศึกษา สาระหลักสูตรท้องถิ่น การจัดท าสาระการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดท าแผนการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดท าสื่อ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 ๔. การพัฒนากลุ่ม  หมายถึง  ผู้นิเทศมีบทบาทส าคัญ ในการส่งเสริมให้ครูรวมกลุ่มกันพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเอง โดยมุ่งหวังให้ครูตนแบบ ครูแกนน า ครูรางวัลเกียรติยศสาขาต่าง ๆ จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เพื่อพัฒนา
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ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการ เช่นการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดท าชุดการสอน 
การวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น โดยมีศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นทีมงานหรือพ่ีเลี้ยง 
 ๕. การวิจัยการปฏิบัติการ  หมายถึง  ผู้นิเทศส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร เรียนรู้และใช้การวิจัยในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ และสามารถจัดท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนและ
โรงเรียนได้ 
รูปแบบท่ี ๓  การนิเทศเชิงบูรณาการ 
 การนิเทศเชิงบูรณาการ  หมายถึง  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ของ ศึกษาธิการจังหวัด รอง
ศึกษาธิการจังหวัด คณะศึกษานิเทศก์และผู้ที่รับผิดชอบด้านการศึกษาในแต่ละสังกัดร่วมบูรณาการการนิเทศ 
โดยใช้เทคนิควิธีการหลายๆ อย่างไม่วาสจะเป็น รูปแบบที่ ๑ การนิเทศทางไกล หรือ รูปแบบที่ ๒ การนิเทศ
ทางตรง ผสมผสานเข้าด้วยกันโดยเน้นการนิเทศเป็นทีม โดยมีเป้าหมาย ที่กระจายอยู่ทั้ง ๗ อ าเภอ การ
เดินทางไปนิเทศแต่ละครั้งจะไปเป็นทีมหรือกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเคลื่อนที่ จึง
เรียก รูปแบบที่ ๓ ว่า  “การนิเทศเชิงบูรณาการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕ : รูปแบบและวิธีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลแบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 
 

การนิเทศทางไกล 

การนิเทศเชิงบูรณาการ 
การนิเทศทางตรง 
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ปฏิทินการนิเทศ  
ของศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
วัน เดือน ปี โรงเรียน/อ าเภอ เครื่องมือการนิเทศฯ 

พ.ย.๖๔ 
-ธ.ค.๖๔ 

อ.ปางมะผ้า 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์ กศน.อ.ปางมะผ้า 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

ม.ค.๖๕ อ.ปาย 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์ กศน.อ.ปาย 
- สถานศึกษาเอกชน ๑ แห่ง 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

ก.พ.๖๕ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์ กศน.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
- สถานศึกษาเอกชน ๑ แห่ง 
- สถานศึกษาอาชีวะ ๑ แห่ง 
- โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๑ แห่ง 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

พ.ค.๖๕ อ.ขุนยวม 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์ กศน.อ.ขุนยวม 
- สถานศึกษาเอกชน ๑ แห่ง 
อ.แม่ลาน้อย 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์การเรียนรู้ กศน.อ.แม่ลาน้อย 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

มิ.ย.๖๕ อ.แม่สะเรียง 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 
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วัน เดือน ปี โรงเรียน/อ าเภอ เครื่องมือการนิเทศฯ 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์ กศน.อ.แม่สะเรียง 
- สถานศึกษาเอกชน ๑ แห่ง 
- โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
- สถานศึกษาอาชีวะ ๑ แห่ง 

ก.ค.๖๕ อ.สบเมย 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์ กศน.อ.สบเมย 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

ส.ค.๖๕ อ.ขุนยวม 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์ กศน.อ.ขุนยวม 
- สถานศึกษาเอกชน ๑ แห่ง 
อ.แม่ลาน้อย 
- สถานศึกษาสังกัด สพป.จ านวน ๑๐ แห่ง 
- สถานศึกษาสังกัด สพม.จ านวน ๑ แห่ง 
- ศูนย์การเรียนรู้ กศน.อ.แม่ลาน้อย 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

ก.ย.๖๕ อ.แม่สะเรียง 
- สถานศึกษาสังกัด อปท. 
อ.ขุนยวม 
- สถานศึกษาสังกัด อปท. 
อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 
- สถานศึกษาสังกัด อปท. 

- แบบติดตามการตรวจราชการ 
- แบบนิเทศ ติดตาม 

หมายเหตุ : ก าหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ปฏิทินนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
ระยะเวลา  

 
  กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
 
         ผู้รับผิดชอบ  

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

            นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา( O-NET/N-NET/V-NET) ศน.สมคิด ศรีธร  /    
ศน.สิริสังวาลย์  ค าเรือง 

            นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัย ศน.สิริสังวาลย์ ค าเรือง/       
ศน.สมคิด ศรีธร 

            นโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ศน.วรวิทย์  ลืนค า 

            นโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            นโยบายที่ 5 การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ ศน.สมคิด  ศรีธร 

            นโยบายที่ 6 การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ
ภายในประเทศ 

ศน.สมคิด  ศรีธร 

            นโยบายที่ 7 การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็น
พิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก    ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
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ระยะเวลา  
 

กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 
 
         ผู้รับผิดชอบ  

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตค พย ธค มค กพ มีค เม
ย 

พค มิย ก
ค 

สค กย 

            นโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้ ศน.นพเก้า  ที่รัก 

            นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            นโยบายที่ 11 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            นโยบายที่ 12 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            นโยบายที่ 13 การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            นโยบายที่ 14 การพัฒนาครูทั้งระบบ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            นโยบายที่ 15  การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ศน.นพเก้า ที่รัก 
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ระยะเวลา  
 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ 

 
 
         ผู้รับผิดชอบ  

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

            โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นท่ี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.สิริสังวาลย์  ค า
เรือง 

            โครงการ IFTE (Innovation For Thai Educationนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.วรวิทย์  ลืนค า 

            โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดท ารูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.สมคิด ศรีธร 

            โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    

ศน.นพเก้า ที่รัก 

            โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ไม่ได้เรียนต่อ
หลังจบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.สมคิด ศรีธร 

            โครงการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศน.สมคิด ศรีธร 

            โครงการทดสอบการวัดความสามารถขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศน.สิริสังวาลย์  ค า
เรือง 
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ระยะเวลา  
 

กิจกรรมโครงการที่ด าเนินการ 

 
 
         ผู้รับผิดชอบ  

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

            โครงการประสาน ติดตาม และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.นพเก้า ที่รัก 

            โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.วรวิทย์  ลืนค า 

            โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.สมคิด ศรีธร 

            โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

            โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ศน.นพเก้า ที่รัก 
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ภาคผนวก 
 



























                                    คณะผู้จัดท า 
กลุ่มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแมฮ่่องสอน 
 
 
๑.นายไพศาล  ท่ีรัก                            รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาการในต าแหน่ง 
                                                    ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
๒.นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์ิ               ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล       
๓.นายสมคิด    ศรีธร             ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

 ๔. นางนพเก้า ท่ีรัก            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
๕. นางสาวสิริสังวาลย์  ค าเรือง            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

 ๖. นายวรวิทย์  ลืนค า            ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
 
                                                        …………………………………………………………………. 


