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ระบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความรู้และทักษะในด้าน 

 พฤติกรรมการนิเทศ  พันธกิจการนิเทศ  ทักษะพื้นฐานการนิเทศ 

พัฒนาครูให้มีความรู้สามารถ มีทักษะและคุณลักษณะในด้าน 
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 การพัฒนาวิชาชีพ 

 การวิจัยในชั้นเรียน 
 ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 การพัฒนาหลักสูตร 
 การจัดการเรียนการสอน 
 การวัดและประเมินผล 

นักเรียนคุณภาพ 

 คนดี  มีความสุข  คนเก่ง 
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กรอบแนวคิด 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดี มีความรู้ และมีความสุข การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ “ครู” เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญ เพราะครูมีหน้าที่โดยตรงในการให้ความรู้ ฝึกทักษะ และอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ดังนั้นจึงต้องพัฒนาครูอย่างเป็นระบบเพื่อให้ครูเป็นคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การพัฒนาครูอย่างเป็นระบบนี้จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งด าเนินการ
ไปพร้อม ๆ กันระบบของการเรียนตามปกติโดยกระจายอ านาจการบริหารด้านวิชาการให้กับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นผู้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีความรู้ความสามารถและทักษะใน
ด้านการนิเทศ เพื่อพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันกับฝ่ายบริหาร ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของหลักสูตร ตามที่เราคน
ไทยทุกคนปรารถนา 
 

วิธีด าเนินการ 
 1. น าเสนอระบบการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อที่ประชุมครูทั้งโรงเรียน เพื่อ
ชี้แจง ท าความเข้าใจ และขอความร่วมมือในการด าเนินงาน 
 2. เสนอค าสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีฝ่ายบริหาร
เปน็ที่ปรึกษา มีหัวหน้าและกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้ากิจกรรมเป็นกรรมการและประชุม
กรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 3. อบรม พัฒนาคณะกรรมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และหัวหน้ากิจกรรม) ให้มีความรู้และทักษะในเร่ืองพฤติกรรมการนิเทศ ทักษะ
พื้นฐานในการนิเทศ และพันธกิจการนิเทศ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ  ใช้เวลา 3 วัน 
 4. อบรม พัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรม และครูทั้งโรงเรียน ให้มี
ความรู้และทักษะในเร่ือง “ภาวะผู้น าทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยเน้นเนื้อหา
เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรการวัดและประเมินผล 
การวิจัยในชั้นเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเร่ืองดังกล่าวจาก
มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลา 5 วัน โดยอาจจะจัดเป็น 2 ช่วงตามความเหมาะสม 
(แต่ควรจะเป็นภาคเรียนที่1) 
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 5. จัดตารางสอนของโรงเรียนเพื่อให้ครูทุกคนได้มีควบว่างตรงกัน และเข้าประชุมในกลุ่ม
สาระของตัวเองในวันใดวันหนึ่งของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูใน
กลุ่มสาระเดียวกัน และระหว่างครูกับหัวหน้ากลุ่มสาระ นอกจากนี้ในคาบดังกล่าวจัดให้มีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ หรือรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มสาระที่ห้อง 
โสตทัศนศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 6. คระกรรมการนิเทศ ด าเนินการนิเทศครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะพฤติกรรม
การนิเทศ ทักษะพื้นฐานการนิเทศ และพันธกิจการนิเทศที่ได้ฝึกอบรม เพื่อนิเทศครูทั้งอย่างเป็น
ทางการ เช่นในห้องเรียน และไม่เป็นทางการ เช่น คาบว่าง พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาหลัง
เลิกเรียน เป็นต้น ขอบข่ายของเร่ืองที่จะต้องนิเทศ คือภาวะผู้น าทางวิชาการที่ได้อบรมและพัฒนาครู
ไปแล้ว โดยมีเอกสารบันทึกการนิเทศของหัวหน้ากลุ่มสาระและเอกสารการรับการนิเทศของครู 
เสนอฝ่ายบริหารทุกสิ้นเดือน 
 7. ฝ่ายบริหารประชุมคณะกรรมการนิเทศเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ก ากับ ติดตาม 
น าเสนอความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ และนอกจากนี้ให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อประเมินความก้าวหน้า และด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  
 8. ในทุกภาคเรียนจะต้องมีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านคุณลักษณะ ทักษะการ
ด ารงชีวิต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสังเกตพฤติกรรม ตรวจสอบเอกสารจากรายงานต่าง ๆ 
เช่น รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานการประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และรายงานผลการประเมิน
ระดับชาติ 
 9. คระกรรมการนิเทศประเมินผลสรุปเมื่อสิ้นภาคเรียน พร้อมเขียนรายงานเสนอผู้บริหาร 
 

สาระส าคญัของทักษะการนิเทศที่หัวหน้ากลุ่มสาระต้องพัฒนา 
 1. พฤติกรรมการนิเทศตั้ง 3 แบบ คือ 1) การนิเทศทางตรง (Direct control behavior) 2) การ
ให้ข้อสนเทศทางตรง Direct information behavior) 3) การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative 
behavior) และ 4) การนิเทศทางอ้อม (Non direct behavior) มีสาระส าคัญและการน าไปใช้ดังนี้ 
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พฤติกรรมการนิเทศ สาระส าคัญและการน าไปใช้ 
1. การนิเทศทางตรง 
(Direct control behavior) 

เป็นการบอก การสั่งการ เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ (ครู) ได้ปฏิบัติตาม 
น าไปใช้เมื่อครูมีพัฒนาการต่ ามาก ขาดความตระหนัก ขาดความรู้และ
ประสบการณ์หรือกรณีที่ผู้นิเทศไม่ค่อยมีเวลาได้พบครู 

2 .  ก า ร นิ เ ท ศ แ บบ ใ ห้
ข้อสนเทศทางตรง (Direct 
Information Behavior) 

การที่ผู้นิ เทศให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหา แนะน าแหล่งข้อมูล 
แนะน าวิธีการ น าไปใช้เมื่อครูมีพัฒนาการต่ า ครูเชื่อมั่นในผู้นิเทศ 
และผู้นิเทศมีเวลาน้อยไม่ค่อยดีเวลาได้พบครู 

3. การนิเทศแบบร่วมมือ 
(Collaborative behavior) 

ผู้นิเทศและครูได้มีส่วนคิดแก้ปัญหาร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นของทั้งสองฝ่ายจนได้ข้อสรุปน าไปใช้เมื่อครูมีพัฒนาการใน
ระดับกลางหรือหลายระดับปะปนกัน ครูและผู้นิเทศมีความเชี่ยวชาญ
ในเร่ืองนั้น ๆ เท่ากัน 

4. การนิเทศทางอ้อม (Non 
direct behavior) 

ผู้นิเทศเพียงช่วยให้ครูเกิดกระบวนการคิดในการแก้ปัญหา เป็นการ
ช่วยให้ครูสรุปความคิดด้วยตนเอง น าไปใช้เมื่อครูมีพัฒนาการอยู่ใน
ระดับสูง มีความรู้ความช านาญมาก มีความรับผิดชอบในการ
แก้ปัญหา 

 
 2. ทักษะพื้นฐานในการนิเทศ ประกอบด้วย 1ป ทักษะการประเมินและการวางแผน 
(Assessing and planning skill) 2) เทคนิคการสังเกต (Observing skill) และ 3) ทักษะการวิจัยและ
ประเมินผล (Research and evaluation skill) ซึ่งในแต่ละทักษะสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
  2.1 ทักษะการประเมินและการวางแผน (Assessing and planning skill) เป็นทักษะ
ที่เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับผู้ที่จะต้องวางเป้าหมายและการจัดกิจกรรมส าหรับตัวเองและ
ส าหรับผู้อ่ืน การประเมินกับการวางแผนเปรียบเสมือนกับเหรียญที่มี 2 ด้าน ประประเมินมีผลต่อ
การตัดสินว่าเคยท าอะไร และในปัจจุบันก าลังท าอะไรอยู่ ส่วนการวางแผนเป็นการตัดสินใจว่าจะ
ไปทางไหน จะเลือกเส้นทางใดจึงจะถึงจุดหมายที่ต้องการการวางแผนถือเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ
อย่างยิ่งของการบริหารที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพการวางแผนนั้นไมได้จบลงที่ตัวแผน แต่
ครอบคลุมตั้งแต่การจัดท าแผน การน าแผน การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล 

             2.2  ทักษะการสังเกต (Observing skill)  เป็นทักษะที่ผู้นิเทศใช้สังเกตการณ์สอน
ของครู การสังเกตเป็นกระบวนการประกอบด้วย การอธิบายสิ่งที่ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น และการ
ตีความถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าหมายถึงอะไร วิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการสังเกตมีอยู่หลายวิธีที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสังเกต และการสังเกตเป็นทักษะที่จะต้องได้รับการ
ฝึกฝนและใช้ความพยายาม จึงจะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียน
การสอน 
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             2.3  ทักษะการวิจัยและประเมินผล (Research and evaluation skill)  เป็นทักษะที่มี

ความส าคัญอย่างมากเพราะการวิจัยและประเมินผล นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาและสร้าง
องค์ความรู้ใหม่แล้ว การวิจัยและประเมินผลยังเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
และการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส าหรับรูปแบบในการวิจัยนั้นขึ้นอยู่กับค าถามการวิจัย
และวัตถุประสงค์ การวิจัยบางเร่ืองเหมาะสมกับวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  บางเร่ือง
เหมาะสมกับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  และบางเร่ืองก็เหมาะสมทั้งวิธีผสมผสานกัน 
ส าหรับการประเมินซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลขณะสอนเป็นระยะ (Formative 
evaluation)  เป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งเป็นการประเมินความก้าวหน้า และ
อีกรูปแบบหนึ่งคือ การประเมินผลสรุป (Summative evaluation)  เป็นการประเมินสรุปทั้งหมดเพื่อ
ตัดสินหรือประกอบการตัดสินใจ 

3.  พันธกิจการนิเทศ 5 รูปแบบ คือ  1)  การให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง (Direct 
assistance to teacher)   2)  การพัฒนากลุ่ม (Group development)  3)  การพัฒนาวิชาชีพ 
(Professional development)  4)  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)  5)  การวิจัย
ปฏิบัติการ (Action research)  โดยในแต่ละพันธกิจมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

 3.1  การช่วยเหลือครูโดยตรง  (Direct assistance to teacher)  เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อ
ช่วยเหลือครูที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการสอน ไม่ใช่ปล่อยครูไปตามยถากรรมอย่างโดดเด่ียว การ
ให้ความช่วยเหลือครู อาจจะด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การสาธิตการสอน  การสอนร่วมกัน  
การให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์  การช่วยเหลือด้านการประเมินผลนักเรียน  
การแก้ปัญหา และเป็นครูพี่เลี้ยง เป็นต้น 

 3.2  การพัฒนากลุ่ม (Group development)  เป็นการเรียนรู้ทักษะการท างาน
ร่วมกันในกลุ่มเพื่อแก้ปัญหาการสอน เป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการนิเทศ  ซึ่งสามารถ
พัฒนาและน าไปใช้กับพฤติกรรมการนิเทศ  เช่น  การนิเทศทางตรงใช้กับกลุ่มที่มีการพัฒนาใน
ระดับต่ า การนิเทศแบบให้ข้อสนเทศทางตรงใช้กับกลุ่มที่มีการพัฒนาในระดับพอใช้  การนิเทศ
แบบร่วมมือใช้กับกลุ่มที่ผสมกันระหว่าง 2 ระดับที่กล่าวมา และการนิเทศทางอ้อมใช้กับกลุ่มที่มี
การพัฒนาในระดับสูง เป็นต้น 

 3.3  การพัฒนาวิชาชีพ (Professional development)  มีความส าคัญส าหรับครูใน
การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะในการสอนใหม่ ๆ การปฐมนิเทศหรือการ
ประชุมสัมมนากลุ่มใหญ่มักไม่ได้ผล ควรพัฒนาเป็นกลุ่มย่อยโดยใช้เทคนิคการร่วมมือร่วมใจ 
(COOP)  ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้บทบาทในกลุ่มแล้วยังสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือในการท างาน 
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 3.4  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)  เป็นสิ่งที่ครูจะต้องให้ความ
ร่วมมือ เพราะหลักสูตรเป้นพลังขับเคลื่อนในการยกระดับการใช้ความคิดร่วมกันในการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตรมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเร่ิมจากปรัชญาการศึกษาว่ามาจากกลุ่ม
ใด (Essentialism , Experimentalism หรือ Existentialism)  ซึ่งก็จะส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมาย
สาระส าคัญของเนื้อหา รูปแบบการจัดการ และรูปแบบการสอน เป็นต้น 

 3.5  การวิจัยปฏิบัติการ (Action research)  เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา โดยให้ครูมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย  ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ  1)  เลือกขอบเขตของเร่ืองที่จะ
ศึกษา  2)  ประเมินความต้องการจ าเป็น  3)  ออกแบบแผนปฏิบัติการ  4)  น าแผนปฏิบัติการไปใช้  
และ 5)  ประเมินผลกระทบ          
 

ภาวะผู้น าทางวิชาการของครูที่คาดหวัง 
 ผลจากการอบรมและได้รับการนิเทศจากฝ่ายบริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระอย่างต่อเนื่อง  
สิ่งที่คาดหวังว่าควรจะเกิดขึ้นกับครูทุกคนคือครูได้รับการพัฒนา  ให้มีความรู้ความสามารถ  มี
ทักษะและคุณลักษณะในด้าน 1)  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  2)  การพัฒนา
วิชาชีพ 2)การพัฒนาวิชาชีพ 3) การพัฒนาหลักสูตร 4)การจัดการเรียนการสอน 5) การวัดและ
ประเมินผล 6) การวิจัยในชั้นเรียน  และ 7) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งคุณลักษณะในด้าน
ต่างๆดังกล่าวนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามเป่าหมายของหลักสูตร   
 

คุณภาพของนกัเรียนที่คาดหวัง   
 เมื่อครูมีภาวะผู้น าทางวิชาการและเป็นครูมืออาชีพแล้ว  ย่อมส่งผลต่อคุณภาพในการ
จัดการเรียนการสอน  การอบรมและพัฒนานักเรียน  ซึ่งคุณลักษณะที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นจากผล
การพัฒนาอย่างเป็นระบบดังกล่าวคือ 

1. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม น าความรู้ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ 
ด ารงชีวิต มีระเบียบวินัยใฝ่เรียนและเคารพกฎหมาย 

2. มีความรู้ ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตร  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มี 
ความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

3. เป็นคนมีสุขภาพกายและใจที่ดี  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และท าประโยชน์ต่อสังคม 
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บทสรุป 
 “ครู” เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นจึงต้องพัฒนาครู
ให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ  การพัฒนาระบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพภายในโรงเรียน เป็น
แนวทางที่เป็นรูปธรรม  สอดคล้องกับระบบการท างานตามปกติ และทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  เป็น
แนวทางที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


