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คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒     หน้า ก 

โดย...นางกมลทิพย์  สินยัง (ศึกษานิเทศก์ช านาญการ) 

ค ำน ำ 
คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์เล่มนี้  จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 มาตรา 
8 มาตรา 34 วรรคสอง ซึ่งผู้จัดท าปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบ การปฏิบัติงานเพื่อยกระ ดับ
คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์เล่มนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ แนวคิด
บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ขอบข่ายงาน ภาระงานท่ีรับผิดชอบ  รูปแบบ
และเทคนิคการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รวมถึงรูปแบบและเทคนิคการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศก์รายบุคคล 

ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ รวมท้ังผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีมีส่วนส าคัญและท าให้เกิดคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์เล่มนี้ให้
สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

 
        นางกมลทิพย์ สินยัง 

                                   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  



คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒     หน้า ข 

โดย...นางกมลทิพย์  สินยัง (ศึกษานิเทศก์ช านาญการ) 

สำรบัญ 

เรื่อง  หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
คู่มือกำรปฏิบัติงำนรำยบุคคลของศึกษำนิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตำม  
           และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1 

 แนวคิด 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ 1 
 ขอบข่ายงาน ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 2 
 รูปแบบและเทคนิคการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 
3 

 รูปแบบและเทคนิคการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์รายบุคคล 16 
ภำคผนวก 18 
 ภาคผนวก ก  

    ค าส่ังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เรื่อง  
มอบหมายหน้าที่การงาน ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ ารับผิดชอบและปฏิบัติ 

19 

 



คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒     หน้า ๑ 

โดย...นางกมลทิพย์  สินยัง (ศึกษานิเทศก์ช านาญการ) 

คู่มือการปฏบิัติงานรายบคุคลของศกึษานิเทศก์ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

 
 

แนวคดิ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นกลุ่ม
งานด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ 
ผู้เรียนท้ังในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การศึกษา 

 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติราชการในฐานะ

ของบุคลากรกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติตตามและประเมินผลการจัด 

การศึกษา 
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูแสะบุคลากรทางการศึกษาในบทบาท 

หน้าท่ี และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 
 

บทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของศกึษานิเทศก์ 
บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ มีดังนี้ 
๑. งานตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งศึกษานิเทศก์ทุกคนในส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานวิชาการและงาน
นิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ดังนี้ 

๑.๑ งานนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัด
กระบวนการเรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาการ 
วัดและประเมินผลการศึกษา พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๒ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และส่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และเผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

๑.๓ การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพ การศึกษาเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและผู้สนใจท่ัวไป 



คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒     หน้า ๒ 
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๑.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวาง 
แผนการนิเทศและการพัฒนางานวิชาการ 

๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒. งานตามขอบข่าย ภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษากลุ่ม 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นกลุ่มงานท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการเรียน การสอนได้อย่างมี คุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึด
โรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ ผู้เรียน ท้ังระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ
การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย 
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ นิเทศการศึกษา 
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดการประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษา ระบบ
ดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งาน
วิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาและจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามี 
การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการ
เผยแพร่ อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ
มีเทคนิคช้ันสูง ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศ
การศึกษาจนเป็น แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ขอบข่ายงาน ภาระงานที่รบัผิดชอบ 
1. ขอบข่ายงาน ภาระงานท่ีรับผิดชอบของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(ก)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
(ง)  วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ัง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ)  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช)  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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(ฌ)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ี
ได้รับอบหมาย 

2. ขอบข่ายงาน ภาระงานท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงานรายบุคคลมี ดังนี้ 
1) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ 
2) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้การศึกษาพิเศษ 
3) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค านวณ 
4) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ

ค านวณ 
5) นิเทศ ติดตามงานแนะแนวในโรงเรียน 
6) นิเทศ ติดตามงานสหกรณ์โรงเรียน 
7) นิเทศ ติดตามและประสานงานโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายท่ี 9 อ าเภอบางขัน จ านวน 

9 โรงเรียน คือโรงเรียนสมสรร  โรงเรียนวัดวังหิน  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน  
โรงเรียนบ้านหนองเจ  โรงเรียนบ้านนาต าเสา  โรงเรียนบ้านไสยาสน์  โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 38 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย และโรงเรียนบ้านสวน 

8) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

รูปแบบและเทคนคิการปฏบิัตงิานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจดั
การศกึษา ของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

รูปแบบและเทคนิคการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้วิเคราะห์นโยบายและ
จุดเน้นการนิเทศระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสรุปเรื่องท่ี
ต้องด าเนินการนิเทศร่วมกัน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ได้จัดท ารูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ใช้
รูปแบบการนิเทศเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา APDSE Model เป็นรูปแบบหลักในการ
ขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน 
และระบบการนิเทศภายใน 
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นิยามศัพท์ของรูปแบบการนิเทศการศึกษา   
รูปแบบ APDSE Model หมายถึง รูปแบบการขับเคล่ือนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ท่ีประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (A – Analying) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูล

ผลการสอบ O-NET, NT ,RT ข้อมูลผลการสอบการอ่านและการเขียน รวมถึงสภาพปัญหาและบริบท
ของโรงเรียนในเครือข่าย 

2) การวางแผนการนิเทศ (P – Planing) เป็นการน าข้อมูลจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
รวมถึงสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนในเครือข่ายมาวางแผนการนิเทศ โดยการท าแผนการนิเทศ 
ปฏิทินการนิเทศ และเครื่องมือการนิเทศ รวมทั้งแจ้งปฏิทินการนิเทศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

3) การลงมือปฏิบัติการนิเทศ (D -Doing) เป็นการลงมือปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในเครือข่าย
ตามแผนการนิเทศท่ีก าหนดไว้ 

4) การแลกเปล่ียนเรียนรู้  (S- Sharing) เป็นการน าผลการนิเทศของโรงเรียนในแต่ละ
เครือข่าย มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

5) การประเมินผลการนิเทศ (E – Evaluating) เป็นการประเมินผลการนิเทศ พร้อมท้ังสรุป
รายงานการนิเทศ ตามเครื่องมือนิเทศท่ีก าหนด ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ อาจแนบรูปภาพหรือ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

เทคนิคการนิเทศการศึกษา  
๑. การเยี่ยมช้ันเรียนและสังเกตการจัดการเรียนรู้ 

วิธีการนิเทศการศึกษาวิธีหนึ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการไปเยี่ยมช้ันเรียนในขณะท่ีครูก าลัง
สอนการไปเย่ียมช้ันจะท าให้เห็นสภาพท่ีเป็นจริงตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีครูประสบอยู่เพื่อร่วมมือกับ
ครูหาทางปรับปรุงแก้ไขให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การไปเยี่ยมช้ันเรียนควรจะไป
ต่อเมื่อได้สร้างความสัมพันธ์กับครูเป็นอย่างดีแล้วเพราะครูจะได้ไม่มองศึกษานิเทศก์ด้วยความ
หวาดกลัวระแวงสงสัย คิดว่าศึกษานิเทศก์จะมาจับผิด การไปเย่ียมช้ันเรียน หากศึกษานิเทศก์ได้แจ้ง
วัตถุประสงค์ให้ครูทราบว่า การมานั้นไม่ใช่มาเพื่อจับผิด หรือเพื่อรายงานการปฏิบัติงานของครู แต่มา
เพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือครูเป็นพี่เล้ียงครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ควรเปิด
โอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมช้ันเรียน ตลอดจนได้
แสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือในรายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับศึกษานิเทศก์นั้นมีแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเยี่ยมช้ันเรียนท่ีดีดังนี้ 
  1) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปสังเกตการสอนของครูในช้ันเรียน ไม่ใช่ไปจับผิด พึงให้ครูยอมรับ
ว่าศึกษานิเทศก์มาเพื่อช่วยเหลือครู 
  2) ศึกษานิเทศก์ควรจะเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลังเล็กน้อยก่อนท่ีครูจะเริ่ม
บทเรียนศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะแอบเดินย่อง ๆ เข้าไปหลังช้ันเพื่อสังเกตการสอนของครู 
  3) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องเรียน ซึ่งสามารถมองเห็นช้ันเรียนได้ท่ัวถึง นั่ง
ฟังอย่างเงียบ ๆ ด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความสนใจยิ่งและดูจนจบช่ัวโมง 
  4) ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะเข้าร่วมบทเรียนเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับเชิญจากครูและ
นักเรียนให้เข้าร่วมด้วยเท่านั้น 
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  5) ศึกษานิเทศก์ควรจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ค าแนะน า
ปรึกษาแก่ครูภายหลัง 
  6) ศึกษานิเทศก์ควรจะไปเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อสังเกตการสอนมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งภาค
เรียน\เพื่อจะได้สังเกตดูความเจริญงอกงามของครูในด้านการสอน และดูผลงานการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์เองต่อครูผู้สอน 

หลังจากได้มีการเยี่ยมช้ันเรียนแล้ว ศึกษานิเทศก์ควรจะได้พบปะกับครูเป็นส่วนตัว เพื่อช้ีแจง
ความคิดเห็นให้ครูฟัง เปิดโอกาสให้ครูช้ีแจงเหตุผลในการกระท าของครู แล้วร่วมกันปรึกษาหารือ
ความคิดท่ีดีกว่า ถูกต้องกว่า เหมาะสมกว่า การให้ค าปรึกษาแนะน าช้ีแจงนั้น ไม่ควรให้เนิ่นนานนัก 
ควรจะเป็นภายในวันเดียวกัน หรือถ้าเป็นไปได้ภายหลังจากท่ีครูนั้นสอนเสร็จก็จะดียิ่งขึ้น เพราะท้ัง
สองฝ่ายผ่านเหตุการณ์นั้นมาใหม่ ๆ วิธีการท่ีดี ศึกษานิเทศก์ไม่ควรพูดถึงเฉพาะข้อบกพร่องของครูแต่
อย่างเดียว หากมีข้อใดควรชมก็หยิบยกขึ้นมาชม พร้อมท้ังให้ก าลังใจท่ีจะท าเช่นนั้นอีกในการสอนครั้ง
ต่อไป 

ข้อควรระวังส าหรับศึกษานิเทศก์ในการไปเยี่ยมช้ันเรียนก็คือ อย่าไปเยี่ยมช้ันเรียนมาก
จนเกินไปจะท าให้ความส าคัญของการเย่ียมช้ันเรียนลดน้อยลงไปและจะท าให้ครูเบ่ือหน่าย ผลท่ีสุดครู
ก็จะหลบหลีกแทนท่ีจะให้ความร่วมมือ 
 

๒. การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการเยี่ยมช้ันเรียน เป็นเทคนิคท่ีน าไปใช้ได้ผล

เป็นอย่างดีในการนิเทศการศึกษา และเป็นท่ีนิยมน าไปใช้ในการนิเทศ โดยความเป็นจริง การนิเทศ
การศึกษาจ าเป็นจะต้องน าเทคนิคการสังเกตไปใช้อยู่ด้วยเสมอ แต่จะต้องน าไปใช้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เช่น การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ผลจากการสังเกตจะท าให้เห็น
สภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะท าให้เห็นข้อดีและข้อเสีย ของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้นิเทศจะต้องมีความรู้อย่างลึกซึ้งในวิชาคณิตศาสตร์ และเข้าใจเทคนิคและ
กระบวนการของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถให้ค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ซึ่งครูสามารถน าค าแนะน านั้นไปใช้ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  ดังนั้น  การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเป็นการติดตามผลของการน าแผนการเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ความหมาย  การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การท่ีผู้นิเทศท่ีมีความรู้ 
ความเข้าใจและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการนิเทศของผู้นิเทศ 

ขั้นตอนการสังเกต การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นก่อนการสังเกต 

1. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้นิเทศ 
1.1 ปฏิบัติตนให้เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพกับครู 
1.2 เป็นเพื่อนร่วมงานกับคร ู
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1.3 ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ครู 
1.4 แก้ไขข้อขัดแย้งต่าง ๆ ของครู 
1.5 รับฟังข้อเสนอแนะน าต่าง ๆ ของครู 
1.6 ให้ความสนใจต่อครูในการปฏิบัติ 
1.7 ให้ความจริงใจต่อครูท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
1.8 ให้เกียรติและยกย่องครูด้วยความจริงใจ 
1.9 ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าในอาชีพ 
1.10 ให้ข้อมูล ความรู้ และสนับสนุนการท างานของครู 

 
2. การปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการเรียนรู้ 

2.1 ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.2 วางแผนการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.3 สร้างข้อตกลงในการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
2.4 ครูและผู้นิเทศ พิจารณาแผนการเรียนรู้ร่วมกัน 

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นการสังเกต 
๑. ผู้นิเทศเข้าไปสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเงียบ ๆ โดยไม่ท าลายบรรยากาศ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ขณะสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศต้องบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน 

และบรรยากาศในห้องเรียนอย่างละเอียด 
3. บันทึกพฤติกรรมการสอนของครู (อาจใช้เทปบันทึกเสียงช่วย) 
4. ต้องสังเกต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้ังแต่ต้นจนจบ ในแต่ละครั้งของการสังเกต การจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นหลังการสังเกต 
๑. วิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๑.๑. ครูกับผู้นิเทศร่วมกันวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1.2 น าข้อมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พิจารณาร่วมกัน 
1.3 พิจารณาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นจุดเด่น 

พฤติกรรมใดเป็นจุดด้อย และพฤติกรรมใดเป็นปัญหา 
1.4 ครูกับผู้นิเทศน าข้อมูลท่ีได้มาร่วมกันปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๒. การปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.1 ครูจะต้องยอมรับพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตน 
2.2 เอาผลวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังท่ีเป็นจุดเด่น จุดด้อย 

และพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดท า  แผนการ
เรียนรู้ครั้งต่อไป 

2.3 ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
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3. ประเมินผล 
3.1 ติดตามผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3.2 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียนว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงขึ้นหรือไม่ และผู้เรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูใน
ระดับใด การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้นิเทศควรท าหลาย ๆ ครั้ง จนผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศมั่นใจว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูมีผลเป็นท่ีน่า
พอใจ 

 
๓. แนวทางในการปฏิบัติการสังเกต  

๑. การเข้าสังเกตการสอน  ผู้นิเทศจะต้องเข้าช้ันเรียนก่อนเวลานัดหมาย เพื่อพบครูก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอบถามถึงความพร้อมของครู สร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับครู เช่น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ชมเชย การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี เพื่อให้ ก ำลังใจ แก่ครูในเบื้องต้น เมื่อผู้สอนมีความพร้อม
แล้ว จึงกล่าวสวัสดีกับผู้เรียน และแนะน าตนเองแก่นักเรียน แล้วจึงเข้าไปนั่งในจุดท่ีครูจัดให้อย่างสงบ
และมีสมาธิ เพื่อต้ังใจและสังเกตด้วยความจริงใจ ไม่ควรย้ายท่ีนั่งหรือเดินไปมาขณะท่ีครูก าลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพราะจะเป็นการรบกวนสมาธิของครูและนักเรียน 

2. การจดบันทึก เมื่อครูเริ่มสอน ผู้นิเทศจะต้องจดบันทึกพฤติกรรมตามแบบบันทึกท่ี
ก าหนด เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้นิเทศควรบันทึกข้อเสนอแนะส่ิงท่ีควรบันทึก 2 
ประการ คือ 

1) จุดเด่นท่ีพบจากการสังเกต 
2) จุดอ่อนท่ีควรปรับปรุง 
เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นให้ผู้สอน

ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ค าปรึกษาหารือเป็นข้อมูลย้อนกลับครั้งต่อไป ดังนั้นผู้นิเทศจึงควร
ระมัดระวังถ้อยค า ภาษาท่ีใช้บันทึกเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้ผู้สอนเสียก าลังใจกิจกรรมท้ังหมดนี้ ต้องให้
เสร็จส้ินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส้ินสุด ไม่ควรใช้เวลามากนัก  ก่อนจะออกจากห้องเรียน ผู้สอน
และผู้นิเทศจะต้องนัดหมายว่าจะด าเนินการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

3. การรายงานและการนัดหมายในการท ากิจกรรมคร้ังต่อไป เมื่อสังเกตการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เสร็จส้ินลงแล้ว ผู้นิเทศจะต้องจัดท ารายงานการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การจัดท า
รายงานให้น าข้อมูลจากเครื่องมือสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีผู้
นิเทศได้จดบันทึกไว้เพื่อแจ้งให้ผู้สอนรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการปรึกษาหารือร่วมกัน และให้
ข้อมูลป้อนกลับต่อครู เมื่อผู้นิเทศบันทึกข้อมูลเสร็จควรมอบให้ครูทันที เพื่อน าไปศึกษาวิเคราะห์พร้อม
กันและนัดหมาย ตดลงกันว่าจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับในขั้นตอนต่อไป 

4. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อข้อมูล
ป้อนกลับ ถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดของการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลป้อนกลับท่ี
เท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพราะข้อมูลป้อนกลับจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครู เพื่อให้ครูประเมินความก้าวหน้าและพฤติกรรมการสอนด้านต่าง ๆ ของตน จึงถือว่าเป็นปัจจัย
ในการพัฒนาทักษะ ความรู้ เจตคติ และพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในครั้งต่อไป 
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5. การให้ข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลป้อนกลับจะมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดใน
การน าไปใช้นั้น ต้องเป็นข้อมูลป้อนกลับท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

5.1 เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรม ท่ีสามารถสังเกตได้ และแปลความหมายได้ มีความเจาะจง 
เจาะลึก สามารถมองเห็นพฤติกรรมนั้นได้อย่างชัดเจน 

5.2 มีความบริสุทธิ์ ปราศจากค่านิยมส่วนตนของผู้นิเทศท่ีมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของครู 
และควรหลีกเล่ียงในการให้ค าแนะน าท่ีมีลักษณะเป็นเชิงบังคับ  ให้ ผู้รับการนิเทศเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม จะท าให้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของครูไม่ยั่งยืน 

5.3 เป็นข้อมูลท่ีได้จากสถานการณ์จริง คือ เป็นข้อมูลท่ีเกิดขึ้นและได้มาจากการสังเกต การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง ไม่ใช่มาจากการแปลความหมายหรือจากการท านายผล ดังนั้น ข้อมูลจึงมี
ความแม่นย า เท่ียงตรง ซึ่งได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ 

5.4 ผู้นิเทศต้องเปิดโอกาสให้ครูเปิดใจในการให้ข้อมูล สามารถช้ีแจงได้เต็มท่ี ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 

5.5 มุ่งช่วยเหลือครูเป็นส าคัญ จุดมุ่งหมายในการให้ข้อมูลป้อนกลับนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ครู
ปรับปรุงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้นิเทศจะต้องให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
ครูสามารถเข้าใจได้ 

6. การให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูและผู้นิเทศ ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาและเสนอข้อมูล
ได้อย่างเสมอภาค อย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดความรู้สึกท่ีเหนือกว่าและด้อยกว่า ความเสมอภาค จะ
สร้างบรรยากาศของการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ตรงกัน 

 7. มุ่งหมาย เจาะจงที่พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป้าหมายของการสังเกต
อยู่ ท่ีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ไม่ใช่มุ่งท่ีการเปล่ียนแปลง
บุคลิกภาพของครู ดังนั้น การให้ข้อมูลป้อนกลับจึงต้องมุ่งเน้นท่ีพฤติกรรมการสอนของครู มิใช่ไป
วิเคราะห์หรือวิจารณ์ วิพากษ์บุคลิกภาพของครู 

8. มุ่งให้ครูเห็นประโยชน์จากข้อมูล  ผู้นิเทศจะต้องสามารถท าให้ครูได้เข้าใจถึง
จุดมุ่งหมาย เหตุผล และคุณประโยชน์ท่ีเขาพึงจะได้รับ อันจะกลายสภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เปล่ียนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนต่อไป 

9. มุ่งอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงข้อมูลป้อนกลับต้องพิจารณาและ
อธิบายจากพฤติกรรมท่ีเป็นจริง หลีกเล่ียงการใช้ภาษา หรือการแสดงออกซึ่งการวัดและการประเมิน
ตัวครู 

10. การตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียดแล้ว ขั้นสุดท้าย
เป็นการพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ ทางเลือกนี้จะประกอบด้วย 
พฤติกรรมท่ีดีซึ่งควรคงไว้ และพฤติกรรมท่ียังด้อย ควรปรับปรุงแก้ไข ในส่วนท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้
นิเทศจะต้องกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูได้พิจารณาทางเลือกใหม่ เพื่อจะช่วยให้การปรับปรุงการเรียน
การสอนนั้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 

11. การสรุปข้อมูล ข้อมูลท่ีได้จ าเป็นจะต้องสรุปเพื่อน าไปใช้ ควรมี 4 ประเด็น คือ  
1) จุดมุ่งหมายของบทเรียน 
2) รูปแบบและยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) พฤติกรรมของครูและแนวปฏิบัติของครูในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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4) พฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
12. การเสนอข้อมูลป้อนกลับ ข้อมูลท่ีสรุปแล้วควรเก็บไว้เป็นข้อมูลในการสังเกตครั้ง

ต่อไป และเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และผู้นิเทศควร
ส่งรายงานการนิเทศนี้ ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หากมีการเปล่ียนผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ เพื่อจะได้น า
ข้อมูลนี้ไปใช้ในการนิเทศคราวต่อไป 

 
๔. การนิเทศแบบชี้แนะ  

Coaching เป็นเทคนิคหนึ่งของการนิเทศการศึกษาท่ีส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ 
อันจะเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในสถานศึกษา/องค์กรมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานดีขึ้นและสถานศึกษา/องค์กรมีความพร้อมท่ีจะรับการ เปล่ียนแปลง 

Coaching เป็นการช้ีแนะสอนงานผู้เข้ารับการฝึกและศึกษานิเทศก์ ผู้ช้ีแนะสอนงาน 
(Coach) ซึ่ ง ศึกษานิ เทศก์และ ผู้บริหารทุกระดับ สามารถเป็น ผู้สอนงานได้  ผู้ถูกสอนงาน 
(Coached) ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร่วมงานท่ีอยู่ในทีมหรือกลุ่มงานเดียวกัน หรือศึกษานิเทศก์กับผู้ เข้ารับ
การฝึกผู้สอน ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ การสอนงานจะเน้นไปท่ีการพัฒนาผลการปฏิบัติ งาน 
(Individual Performance) และพัฒนาศักยภาพ (Potential) ผู้ร่วมงานได้ Coaching เป็นการ
ส่ือสารอย่างหนึ่งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เป็นการส่ือสารา
แบบสองทาง (Two Ways Communication) ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี เกิดขึ้นจากการท างาน 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี อย่างไรก็ตามการท่ีจะ Coaching ได้ดีนั้น ต้องมีความพร้อมท้ังผู้สอนและ
ผู้ถูกสอนหรือผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

Mentoring การเป็นพี่เล้ียงและการให้ค าปรึกษา (Mentor) เป็นการให้ผู้ท่ีมีความรู้ความ 
สามารถหรือเป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริหารในหน่วยงานให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือรุ่นน้อง หรือผู้
ท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่า (Mentee) ในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานเพื่อให้มีศักยภาพ สูงขึ้น การ
เป็นพี่เล้ียงอาจไม่เกี่ยวกับหน้าท่ีในปัจจุบันโดยตรง ผู้ท่ีเป็น Mentee เป็นได้ ท้ัง พนักงานใหม่ หรือ
พนัก งาน ท่ีปฏิบั ติ งาน ในองค์กรมาก่ อน  โดยเป็ นก ลุ่มคน ท่ีมี ผลงาน โดดเด่น  กว่ าคนอื่ น 
โดย Mentor จะเป็นแม่แบบ และเป็นผู้สอนงานให้กับ Mentee รวมท้ังให้ก าลังใจ สนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือให้ Mentee มีโอกาสได้เติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าใน หน้าท่ีการงาน โดยให้โอกาส
หรือเวทีท่ีจะแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการ ท างาน กล่าวโดยสรุป Coaching คือ
การช้ีแนะเป็นผู้สอนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นการช้ีแนะ ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศในเรื่องของงานท่ี
รับผิดชอบในเรื่องหลักนิเทศและการสอน โดยผู้รับ การสอนจะเป็นผู้ท่ีมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 
ส่วน Mentoring นั้นเป็นการให้ค าปรึกษาหรือ สอนให้กับผู้เข้ารับการฝึกใหม่ รับท างานใหม่ พนักงาน
ใหม่หรือพนักงานท่ีมีอยู่เดิมท่ีมีผลงาน อยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานและอื่น 
ๆ ท่ีจะท าให้ศักยภาพของ พนักงานสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต 

Coaching and mentoring เป็นหนึ่งในเทคนิคการนิเทศการศึกษาท่ีส าคัญท่ีจะช่วยส่ง 
เสริมการเรียนรู้ของบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้อันจะเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะน าไปสู่ 
ความส าเร็จและเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาโรงเรียน องค์กร ตัวผู้เข้า
รับการฝึกและบุคลากรในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
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๔.๑ ระบบ Coaching Supervision Technique 
 ๔.๑.๑ ความหมายของ Coaching Supervision Technique Coaching หมายถึง 

การสอนงานลูกน้องของตนเอง การสอนงานเป็นเทคนิค หนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของ
ตน ท้ังนี้จะเรียกผู้สอนงานว่า “Coach” โดยปกติผู้ เป็น Coach สามารถเป็นได้ท้ังผู้บริหารระดับสูง 
(Top Management Level) เช่น  ผู้อ านวยการ ระดับกลาง (Middle Management level) เช่น 
ผู้จัดการฝ่าย และระดับต้น (Low Management level) เช่น หัวหน้างาน ส่วนผู้ถูกสอนงานโดยปกติ
จะเป็นลูกน้องท่ีอยู่ภายในทีม หรือกลุ่มงานเดียวกันเรียกว่า Coachee การสอนงานจัดได้ว่าเป็น
กระบวนการหนึ่ง ท่ีหัวหน้างานใช้เพื่อเสริมสร้างและ พัฒนาลูกน้อง ให้มีความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attributes) ในการท างานนั้นๆ ให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมาย หรือผลงานท่ีหัวหน้างานต้องการหรือคาดหวั งให้เกิดขึ้น 
(Result Oriented) โดยจะต้องตกลง และยอมรับร่วมกัน (Collaborative) ระหว่างหัวหน้างานและ
ลูกน้อง ท้ังนี้  การสอนงานนอกจาก จะมุ่งเน้นไปท่ีการพัฒนาผลการปฏิบั ติงานของลูกน้อง 
(Individual Performance) ในปัจจุบัน  แล้ว การสอนงานยังมุ่ งเน้นไปท่ีการพัฒนาศักยภาพ 
(Potential) ของลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมี พัฒนาการของความรู้ ทักษะและความสามารถเฉพาะตัว 
และมีศักยภาพในการท างานท่ีสูงขึ้น ต่อไป เพื่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานอันน ามาซึ่งต าแหน่งท่ี
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต (อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, 2548) 

๔.๑.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการสอนงาน  การสอนงานคล้ายกับการฝึกนักกีฬาซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักกีฬา สามารถเล่นกีฬาได้เต็มความสามารถ เดิมทีนั้นผู้ฝึกจะช้ีแนวทางและ
สอนแนะวิธีการเล่นให้ อย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันนอกจากสอนแนะแล้ว ผู้ฝึกจะช่วยให้นักกีฬา
วิเคราะห์ว่าตนเองจะเล่น ได้ดีท่ีสุดในสภาวะแวดล้อมอย่างไร และถ้าจะเล่นให้ได้ดีท่ีสุดอย่างนั้นทุก
ครั้งจะมีอะไรเป็น อุปสรรคบ้าง เพื่อหาทางขจัดให้หมดไป ในท านองเดียวกันผู้บังคับบัญชาท่ีส่อนงาน
ผู้ใต้บังคับ บัญชาจะช่วยให้ผู้ถูกสอนสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของตนเอง ตระหนักว่าตน
ก าลัง ท างานอะไรอยู่และมีวิธีท าอย่างไร เพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติงานนั้น ขณะเดียวกันผู้สอนงานจะ 
ให้ข้อมูลความรู้ท่ีจ าเป็น ซึ่งผู้สอนยังขาดอยู่ ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึกก็มีลักษณะเช่น เดียวกัน  
การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพไม่เพียงขึ้นอยู่กับทักษะของผู้สอนและความสามารถในการ รับของผู้ถูก
สอนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการสอน งานด้วย เช่น ความชัดเจนในเกณฑ์
ตัดสินความส าเร็จประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นต้น ถ้าการสอนมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
สภาพแวดล้อมการท างานดีด้วย การพูดคุยสนทนา ระหว่างการสอนงานจะช่วยให้ผู้ถูกสอนเข้าใจดีขึ้น
ว่า ผู้บังคับบัญชามีความคาดหวังจากการ ปฏิบัติงานของเขาอย่างไร ท าให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับกัน
อย่างสม่ าเสมอ และเปิดโอกาสให้ ต้องคิดถึงมาตรฐานและเกณฑ์ในการน าไปสู่ความส าเร็จในขณะ
ปฏิบัติงาน การสอนงานท่ีมี ประสิทธิภาพจะสัมพันธ์กับบรรยากาศของการเรียนรู้ ซึ่งท้ังสองประการนี้
จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

๔.๑.๓ บทบาทหน้าท่ีของผู้เป็น Coach ผู้เป็น Coach ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการ
แสวงหาความรู้  และเป็น ผู้ขวนขวาย หาข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมท้ังแสวงหา
ประสบการณ์ใหม่ จากการเข้ากลุ่มหรือ สมาคมต่างๆ เพื่อจะได้น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
ท าหน้าท่ีบทบาทนักฝึกอบรม นัก พัฒนา/นักเปล่ียนแปลงผู้ให้ค าปรึกษา นักจิตวิทยา นักแก้ไขปัญหา 
นักคาดคะเน นักคิด/นัก ประดิษฐ์ และนักปฏิบัติ บทบาทดังกล่าวจะแสดงออกในบทบาทใดนั้น 
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ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ท่ี แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งอาจแสดงบทบาทเดียว หรือแสดงมากว่าหนึ่ง
บทบาท เรียกว่า บทบาทผสมผสาน (Mixed Roles) 

๔.๑.๔ ลักษณะนิสัยของผู้เป็น Coach ไม่ว่าผู้เป็น Coach จะสวมบทบาทใดก็ตาม 
จะต้องอยู่บนพื้นฐานของลักษณะ นิสัยท่ีดีเป็นท่ียอมรับของลูกน้อง ลักษณะนิสัยท่ีดี  ได้แก่ การ
ยอมรับความจริง เห็นอกเห็นใจ มองโลกในแง่ดี กระตือรือร้น ชอบให้โอกาส ยืดหยุ่น มั่นใจในตนเอง 
กล้ารับผิดและรับชอบ และมองไปข้างหน้า ควรหลีกเล่ียงลักษณะนิสัยท่ีไม่ดี ได้แก่ การไม่ไว้วางใจ ขี้
ร าคาญ เอาแต่ได้ ถือตัว ชอบเปรียบเทียบ รอไม่ได้ ไม่มั่นใจในตนเอง ไม่หวังดี และไม่รีบร้อน 

๔.๑.๕ แนวทาง หลักปฏิบัติและวิธีการในการเป็น  Coach การสอนงานจะเกิดขึ้นได้ 
ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงานต้องมีความพร้อมด้วยกัน ท้ัง 2 ฝ่าย โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นเวลาใดท่ี
แน่นอน เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกเวลา ความพร้อม ได้แก่ 

1. เรื่องเวลา ควรก าหนดเวลาให้พอดีกับเนื้อหาท่ีต้องการจะสอนและถ่ายทอดได้ อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล 

2. อารมณ์ ควรมีสภาพจิตใจหรือสภาวะอารมณ์ท่ีปกติ พร้อมท่ีจะถ่ายทอดข้อมูล 
๓. สุขภาพร่างกาย เพราะการมีสภาพร่างกายท่ีพร้อมจะส่งผลต่อไปยังจิตใจ/ความคิด 
๔. ข้อมูลเกี่ยวกับ 

- เนื้อหา/ขอบเขตงานท่ีต้องรับผิดชอบ 
- ฝังโครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ นโยบายต่าง ๆ ขององค์กร 
- กลุ่มเป้าหมาย เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้เข้ารับการฝึก นักเรียน 
- ข้อมูลเกี่ยวกับลูกน้องตนเองหรือผู้มีส่วนร่วม 

๕. สถานท่ี พิจารณาถึงจ านวนของผู้สอนและผู้รับการสอนและลักษณะอุปกรณ์ท่ีจะน า มา
สาธิต 

๖. อุปกรณ์เครื่องมือ ควรมีการทดสอบประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์/ เครื่องมือว่า
สามารถใช้การได้/ท างานได้ตลอดเวลาท่ีท าการสาธิตหรือนิเทศ 

๗. เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของลูกน้องท่ีเป็นผู้ใหญ่ด้วยว่า เขาจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อไร เช่นเขา
อยากเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาอยากเรียนหรือท าให้เขารู้ว่าถูกคาดหวังอะไร หรือเมื่อได้เอาส่ิง ท่ีได้เรียนรู้ไป
ใช้ได้จริงและได้ผล 

๘. ความพร้อมของผู้สอนงานกับผู้ถูกสอนงาน ย่อมมีส่วนผลักดัน ส่งเสริมและ สนับสนุนให้
การสอนงานของหัวหน้างานประสบผลส าเร็จ 

๔.๑.๖ รูปแบบของการเรียนรู้และการรับรู้ การรับรู้ของแต่ละคนจะมีขีดจ ากัดตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด การก าหนดระยะเวลา ท่ีพอประมาณเหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไป ย่อมจะท า
ให้ลูกน้องสามารถรับรู้และเรียนรู้ใน ส่ือท่ีหัวหน้างานสอนหรือถ่ายทอดได้ดีกว่า เวลาท่ีเหมาะสม
ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งช่ัวโมงครึ่ง น่า จะเพียงพอ หากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน ควรจัดให้มีเวลาพัก
สมอง (Break) เพื่อให้ลูกน้อง มีโอกาสได้หยุดทบทวนความคิดและข้อมูลท่ีหัวหน้างานได้สอนไปแล้ว 
การศึกษาวิเคราะห์และเลือกวิธีการหรือเทคนิคในการสอนงานให้เหมาะสม โดย มีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อให้การท างานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีถูกก าหนดขึ้น ตลอดจน การให้ค าแนะน าถึง
แหล่งข้อมูลท่ีควรติดตาม และการเปิดใจและเต็มใจท่ีจะตอบข้อซักถาม ต่างๆ ให้แก่ลูกน้องไม่แสดงสี
หน้าร าคาญหรือต่อว่า เมื่อลูกน้องพยายามคิดหาทางพัฒนาและ ปรับปรุงระบบหรือกระบวนการ
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ท างานให้รวดเร็ว สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และร่วม กันรับผลลัพธ์ที่ออกมา ไม่ว่าผลลัพธ์
นั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตาม 

๔.๑.๗ การสอนงานท่ีไม่บรรลุผลส าเร็จ มีลักษณะดังนี้ 
๑. การจัดสภาพแวดล้อม เนื่องจากสถานท่ีท่ีใช้ส าหรับการสอนงานลูกน้องอาจจะ กว้างหรือ

เล็กเกินไป บรรยากาศในห้องประชุมอาจดูเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการ หรือเป็น กันเอง 
จนเกินไปหรือห้องประชุม มีเสียงรบกวนท่ีดังขึ้นมา จนท าลายสมาธิของผู้สอนและผู้รับ การสอน 

๒. การจัดหาอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เนื่องจากไม่สามารถจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ หรือมีไม่พร้อมในระหว่างการสอนงาน หรือไม่สามารถสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์/ 
เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องตนเองสอนได้ 

๓. งบประมาณ เนื่องจากองค์กรไม่ได้ให้ความส าคัญท่ีจะพัฒนาหัวหน้างานให้เกิด ความรู้
และ ทักษะในการสอนงาน โดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้โดยเฉพาะตัวผู้สอน หรือหัวหน้า
งาน โดยมีสาเหตุจากหลากหลายปัจจัย ดังนี้ 

- หัวหน้างานขาดความรู้และไม่เข้าใจในเนื้อหาท่ีจะสอน หลักสูตร เนื้อหาสาระการเรียน 
- สภาวะไม่เอื้ออ านวย เช่น ไม่สามารถควบคุมเวลาในการสอน งานได้ 
- ขาดทักษะของการส่ือสารและวิธีการถ่ายทอดให้ลูกน้องเข้าใจ 
- ประสบการณ์ความรู้ของ Coach ไม่มีหรือมีไม่ตรงกับส่ิงท่ีลูก น้องต้องการหรืออาจจะ

ไม่มีการตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจของลูกน้องว่าขาดทักษะความรู้ อะไร 
- เข้าใจผิดคิดว่าตนเองก าลังสอนงานลูกน้องอยู่ชอบส่ัง ขาด ศิลปการจูงใจ 
- ไม่เห็นความจ าเป็นของการสอนงานลูกน้อง 
- หงุดหงิดหรือแสดงสีหน้าไม่พอใจ หากลูกน้องมีค าถามหรือต้อง สงสัย 
- ขาดความพร้อมในด้านสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตในขณะท่ี ส่อนงาน 
- วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อและไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้บังคับ บัญชานอกจากหัวหน้างาน

เป็นส่วนหนึ่งของการสอนงานท่ีไม่ประสบผลส าเร็จแล้ว พบว่าลูกน้อง อาจเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้การ
สอนงานประสบความล้มเหลว ลูกน้องจ าพวกนี้มักจะหลีกเล่ียง หรือปฏิเสธไม่ยอมท าตามท่ีหัวหน้า
งานสอน ท้ังนี้สืบเนื่องมาจากไม่มีเป้าหมายในการท างาน หรือไม่สนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง กลัวการ
เปล่ียนแปลง ไม่พร้อมท่ีจะรับฟัง หรือขาดความเคารพ ศรัทธาหัวหน้างาน และอาจมี  Coach มาก
เกินไป ท าให้มีหลายแนวทางท าให้ลูกน้องเกิดความ สับสน ดังนั้นหัวหน้างานและลูกน้องจึงมีส่วน
อย่างมากต่อการสนับสนุนให้การสอนงานประสบ ความส าเร็จ 

๔. การจัดระบบ Coaching ในองค์กรเป็นรูปธรรมชัดเจน 
- ก าหนดให้ระบบ coaching เป็นนโยบายขององค์กร 
- สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มี  Trust (ความไว้เนื้อเช่ือใจ กัน) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างศึกษานิเทศก์กับผู้เข้า รับการฝึก 
- ก าหนดใน  Job Description ของระดับหัวหน้างานขึ้น ไปในเรื่องการท าหน้าท่ี

เป็น Coach 
- ก าหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจ าปีของระดับหัวหน้างาน ขึ้นไป 

โดยมีการวัด KPI (Key Performance Index) และเกณฑ์วัดคุณภาพ 
- เช่ือมโยงผลการท า Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบ จ่าย

ค่าตอบแทน ก าลังใจหรือสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและเกียรติคุณรางวัล 
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- ก าหนดและสร้าง/ฝึกวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning 
Culture) ซึ่งมีท้ัง Learning by doing เรียนรู้โดยการลงมือท า Learning by Teaching เรียนรู้โดย
การถ่ายทอด และ Learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปล่ียนเรียน รู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อจะได้
เช่ือมโยงส่ิงท่ีได้เรียนรู้มากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว น ามาถ่ายทอด เพื่อสอนให้ เรามีการ
ติดต่อส่ือสารท่ีดี รู้จักเรียบเรียงเตรียมค าพูดก่อนหลังจากท่ีไม่กล้าท าให้ กล้าและมั่นใจมากขึ้น ท าให้
ได้เพื่อน ได้ใจ ได้ให้ ได้เสียสละ ได้ปฏิสัมพันธ์กันเกิดความ สัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน ผู้คนในองค์กรรัก
กันมากขึ้น และน าไปสู่การไว้เนื้อเช่ือใจกัน เกิดเป็น วัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

- ประโยชน์จากการท า Coaching ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลโดยตรงต่อผู้นิเทศและ ผู้รับ
การนิเทศ และต่อองค์กร 

๕. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อศึกษานิเทศก์ 
- การสอนงานจะช่วยแบ่งเบาภาระงาน เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกท างานได้อย่างถูก ต้อง

และทันเวลา 
- มีเวลาเพียงพอท่ีจะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการท างานให้มี 

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอย่างแท้จริง 
- โอกาสช้ีแจงจุดเด่นหรือจุดท่ีต้องการให้ผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงการท างาน 
- สามารถแจ้งให้ ผู้ เข้ารับการฝึกรู้ถึ งวิ สัย ทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์  และปัญหาการ 

เปล่ียนแปลง การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ขององค์กร 
- มีโอกาสรับรู้ความต้องการท่ีผู้เข้ารับการฝึกคาดหวัง และปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ใน

การท างานของลูกน้อง ปัญหาการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการฝึก 
- สร้างสัมพันธภาพท่ีดีในการท างานระหว่าง ศึกษานิเทศก์กับผู้เข้ารับการฝึก 
- เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ ผู้เข้ารับการฝึกท างานให้บรรลุ 

เป้าหมาย (Performance Goal) ตามแผนงานท่ีก าหนด ผู้เข้ารับการฝึกจัดการเรียนการสอนมี 
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน 

- ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการท างานร่วมกันเป็นทีม บรรยากาศของสังคม แห่งการ
เรียนรู้ 

๖. ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นส่งผลต่อลูกผู้รับการประเมิน 
- เข้าใจขอบเขต เป้าหมายของงานและความต้องการท่ีองค์กรหัวหน้าคาดหวัง 
- ได้รับรู้ถึงสถานการณ์เปล่ียนแปลง ปัญหาและอุปสรรคขององค์การภารกิจท่ี องค์กรจะ

ท า ในปัจจุบันและต้องการท่ีจะท าต่อไปในอนาคต 
- ได้รับรู้ถึงปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการท างานร่วมกับหัวหน้างานและมีส่วนร่วมกับ 

หัวหน้างานในการพิจารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
- มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตน เพื่อสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
- รู้จักวางแผนล าดับความส าคัญก่อน – หลังของงาน รับรู้เทคนิควิธีการท างานให้ประสบ 

ความส าเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีหัวหน้างานหน่วยงานก าหนด 
- สร้างขวัญ ก าลังใจ ท าให้ไม่รู้สึกว่าตนเองท างานเพียงผู้เดียว 
- เป็นแรงจูงใจ กระตุ้นให้ลูกน้องผู้เข้ารับการฝึกปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

เสมอ 
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- ส่งเสริมให้ ผู้เข้ารับการฝึกมีคุณค่า (Value) และเห็นคุณค่า ในการท างานมากขึ้น 
เนื่องจากสอนงานท่ีถูกต้องตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึก ช่วยตอบสนองให้ผู้เข้ารับการ ฝึก
ท างานได้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 

สรุป 
การสอนงานหรือช้ีแนะ (Coaching) เป็นเทคนิคท่ีผู้เข้ารับการฝึก/ศึกษานิเทศก์ ซึ่งคุ้น เคย

กันในฐานะเพื่อนร่วมงาน รวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมท้ังคลินิก การสังเกตการสอน การวิจัย แบบ
เครือข่ายร่วมกัน มีความปรารถนาดีต่อกันในการท่ีกล้าจะยอมหรือพอใจท่ีจะสอนหรือ ช้ีแนะหรือ
ยอมรับการช้ีแนะ ผู้ถูกสอนพอใจท่ีจะรับด้วยวิธีการอย่างกัลยาณมิตร การเป็นพี่เล้ียง เป็นวิธีการท่ีผู้มี
ประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า (หรือพี่ดูแลน้อง : พี่ เล้ียง) ท้ังเรื่องงาน
วิชาชีพไปสู่เป้าหมายท่ีได้วางไว้ร่วมกัน เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคท่ีอยู่ใน กลุ่มง านการนิเทศ
การศึกษาของศึกษานิเทศก์ เพราะการนิเทศเป็นการด าเนินงานโดยผู้มี ประสบการณ์ มีความรู้มี
ความสามารถในการท่ีจะใช้กระบวนการ/วิธีการ/ เทคนิคต่าง ๆ ในการ ให้ความช่วยเหลืออ านวยการ 
ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับดูแล ช้ีแนะให้ค าปรึกษา คล่ีคลายปัญหา อบรม ฝึกฝนและ/หรือร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อผู้เข้ารับการฝึกสามารถพัฒนาความรู้ความ สามารถได้ตามเป้าหมายและบรรลุตัวชี้วัด 
 

๕. การนิเทศโดยใช้กระบวนการ PLC 
เทคนิคการนิเทศโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning 

Community) ของ สพฐ.  
ความหมายของ PLC หมายถึงการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้

ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และ นักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จ หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของ
การท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน  

วัตถุประสงค์ PLC  
1) เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ  
2) เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของ 

ผู้เรียน  
3) เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน  

              องคป์ระกอบของ PLC  
1) ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการ

สอน สู่คุณภาพผู้เรียน /ประเด็น ท่ีจะ PLC  
2) ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ น าสู่การปฏิบัติและ 

ประเมินร่วมกัน  Open เปิดใจรับและให้ Careใส่ใจต่อความรู้สึกของสมาชิกร่วมวง PLC Share 
แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์  

3) ภาวะผู้น าร่วม หมายถึง การท า PLC ต้องมีผู้น าและผู้ตามในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
4) กัลยาณมิตร หมายถึง เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนท่ีขาดของแต่ละคน  
5) ต้องปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการท างานท่ีเปิดโอกาสการท างานท่ี 

ช่วยเหลือกันมากกว่าการส่ังการ มีช่ัวโมงพูดคุย  
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6) การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานจากการงานสอนและตรง
กับ ภาระงานคือการสอน สู่คุณภาพผู้เรียน  

กระบวนการ PLC  
1. ต้องมีการรวมกลุ่ม PLC และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆ กัน เช่น  

1.1 จัดกลุ่มครูท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน กลุ่มครูท่ีสอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับช้ัน 
เดียวกันกลุ่มครูท่ีสอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงช้ันเดียวกัน กลุ่มครูตามลักษณะงาน  

1.2 จ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)  
1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม/ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา ก าหนดเป็นช่ัวโมงชัดเจน จะ

ดีมาก  
1.4 จัดช่ัวโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพิ่มขึ้น  
1.5 การจัด PLC ควรใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ 
  

2. บทบาทของบุคคลในการท า PLC  
2.1 คุณอ านวย (Knowledge Facilitator : KF) มีบทบาทในการสร้างบรรยากาศให้เกิด 

การรวมตัวกัน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ กล้าพูดกล้าคุยรักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกควบคุม
ประเด็นการ พูดคุย และยั่วยุให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น  

2.2   คุณกิจ/สมาชิก (Knowledge Practitioner : KP) ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู้/
เล่าเรื่อง/ เล่าประสบการณ์(Tacit Knowledge) ของตนเองจากการปฏิบัติจริงเปิดใจรับฟัง และเสนอ
ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รับแนวทางไปปฏิบัติ/น าผลไปเสนอ /ผู้หาข้อมูลเพิ่มเติม/และน าผลมา
เสนอ พร้อมต่อยอดบันทึก logbook ของตนเอง  

2.3   คุณลิขิต (Note Taker : NT) มีหน้าท่ีจดบันทึก หรือบันทึกความรู้ จับความให้ได้
ถูกต้อง เท่ียงตรงบันทึกให้ได้รายละเอียดท่ีผู้เล่าเล่าเป็นผู้ฟังท่ีดีหรือเป็นสมาชิกคนหนึ่งน าเอาข้อมูล
จากการเล่า / วิเคราะห์ตีความของกลุ่มไปไว้ในฐานข้อมูลท่ีสมาชิกหรือผู้สนใจจะเข้าถึงได้ง่าย สรุป
ประเด็นการสนทนาและ แนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook  

2.4   คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer : CKO) มีหน้าท่ีจัดกระบวนการให้เกิด “ธง
ร่วม” (Shared Vision / Common Goal) ให้ก าลังใจ/ให้รางวัลเมื่อด าเนินการเกิดผลส าเร็จจับ
ภาพรวม เพื่อให้วง PLC เห็นว่า PLC เพื่ออะไรส่งเสริมให้ออกไปเรียนรู้หรือและน าเสนอผลงานต่อ
องค์กรภายนอก (อาจไม่มีทุกครั้งก็ได้)  

 
๖. เทคนิคการนิเทศโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networks) คือ เว็บไซต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ี
ช่วยให้คน สามารถการส่ือสารและแบ่งปันข้อมูล บนอิน เทอร์เน็ตโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โทรศัพท์มือถือ (แคมบริด, 2560) อีกความหมายคือ รูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม 
ส าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีได้ท า และเช่ือมโยงกับความ
สนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่ง
อีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก การท างานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ในรูปฐานข้อมูล 
sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ บริการเครือข่ายสังคมท่ีเป็นท่ีนิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ 
มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กัต มัลติพลาย และไลน์ โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์
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ท่ีคนไทยใช้มากท่ีสุด ในขณะท่ีออร์กัตเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบัน บริการเครือข่าย
สังคม มีผลประโยชน์คือหาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใช้บัตรเติมเงิน (วิกิพีเดีย,2560) โดย
สรุป เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) หมายถึง  เว็บไซต์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วย
ให้คนสมารถสร้างเครือข่ายสังคม ส าหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้ในการส่ือสารแบ่งปันข้อมูล 
เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการท่ีได้ท า และเช่ือมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น 
เช่น Applications Line, Facebook เป็นต้น 

แอปฟลิเคชั่นไลน์ (Applications LINE) เป็นโปรแกรมระบบส่งข้อความทันที ท่ีมี
ความสามารถใช้งานได้ท้ังโทรศัพท์มือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน ท้ัง
ยังสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอเอส ด้วยความท่ีมีลูกเล่นมากมาย สามารถ
คุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ต้ังค่าคุยกันเป็นกลุ่ม สามารถสร้างแบบส ารวจ สร้างตารางการนัด
หมายกิจกรรม ฯลฯ ท าให้มีผู้ใช้งานโปรแกรมนี้เป็นจ านวนมาก ชาวไทยนิยมใช้เป็นอันมาก 

การประยุกต์ใช้ LINE กับการนิเทศ จากความสามารถของแอปฟลิเคช่ันไลน์ท่ีสามารถ 
ส่งข้อความ ส่งรูปภาพ ไฟล์วิดีโอ และสามารถต้ังค่าการคุยเป็นกลุ่มได้ ท าให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการนิเทศภายในโรงเรียนได้ โดยสามารถต้ังกลุ่มการคุยส าหรับการนิเทศ ดังนี้ 

1. กลุ่มไลน์ศึกษานิเทศก์ สมาชิกประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ทุกคนในเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้
ส าหรับแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกัน เป็นช่องทางส าหรับใช้ในการส่ือสาร ส่ังการ การนิเทศติดตาม
การด าเนินงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ของศึกษานิเทศก์แต่ละเครือข่าย 

2. กลุ่มไลน์ศูนย์เครือข่าย สมาชิกประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ หัวหน้า
วิชาการ และครูผู้สอน ใช้ส าหรับแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกันภายในเครือข่าย  
 3. กลุ่มไลน์ตามภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ เช่น กลุ่มไลน์งานประกันคุณภาพ กลุ่มไลน์ครู
ปฐมวัย กลุ่มไลน์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สมาชิกประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครูท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานนั้น ๆ เป็นช่องทางส าหรับใช้ในการส่ือสาร 
 

รูปแบบและเทคนคิการปฏบิัตงิานของศึกษานิเทศกร์ายบุคคล 

รูปแบบและเทคนิคการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์รายบุคคล เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน
รายบุคคลของศึกษานิเทศก์ในการปฏิบัติราชการในฐานะของบุคลากรกลุ่ม นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ของตนเองและของกลุ่มนิเทศ ติตตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา รวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจแก่ครูแสะบุคลากรทาง
การศึกษาในบทบาท หน้าท่ี และภารกิจของศึกษานิเทศก์ 

ในการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและจัดการ
เรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน ท้ัง
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดย
ปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ศึกษา ค้าคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ นิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดการ



คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลของศึกษานิเทศก์   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒     หน้า ๑๗ 

โดย...นางกมลทิพย์  สินยัง (ศึกษานิเทศก์ช านาญการ) 

ประเมินผลการศึกษา การประกันคุณภาพ การศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มี
ความสามารถในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
จัดการศึกษาและจัดท ารายงานโดยแสดงให้เห็นว่ามี การวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน า
ผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา มีการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง มีการถ่ายทอดและได้รับการ
ยอมรับและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพมีเทคนิคช้ันสูง ในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สามารถพัฒนา นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเป็น แบบอย่างแก่วิชาชีพส่งผลให้ครู
และบุคลากรในเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษานิเทศก์ได้
สร้างรูปแบบการนิเทศการศึกษา โดยด าเนินการตามข้ันตอนโดยใช้รูปแบบ “PIDER” MODEL ดังนี้ 

1. P (Plan)  
1.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
1.2 ศึกษาปัญหา/ความพร้อม/ความต้องการของโรงเรียน    
1.3 ประชุม วางแผน เตรียมความพร้อม 
1.4 ประสานโรงเรียนก าหนดวนั 

2. I (Instructive) ให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  
2.1 ช้ีแจงให้ความรู้กับผู้รับการนิเทศเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการนิเทศ 

3. D (Doing) การด าเนินการนิเทศ ลงมือปฏิบัติการนิเทศตามรูปแบบ Coaching and 
Mentoring 

3.1 ช้ีแจง ท าความเข้าใจกับ ผู้รับการนิเทศท่ีรับผิดชอบงานถึงวัตถุประสงค์และ
รูปแบบของการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3.2 ด าเนินการนิเทศตามข้ันตอนดังนี้ 
3.2.1 ให้ค าแนะน า 
3.2.2 กระตุ้นความคิด 
3.2.3 พันธมิตรข้อมูล 
3.2.4 สนับสนุนโอกาส  

4. E (Evaluation) สรุปผล/ประเมินผลการนิเทศ 
4.1 ประเมินผลการนิเทศ 
4.2 สรุปผลการนิเทศ  

5. R (Report & Development) 
5.1 รายงานผลการนิเทศและพัฒนา 
5.2 ให้ข้อมูลย้อนกลับและขอ้เสนอแนะแก่สถานศึกษา 
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