
 
ที่  ศธ  ๐๔153/ว447             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 
              อ ำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 

       25 กรกฎำคม  256๕ 

เรื่อง   ขอควำมอนุเครำะห์เป็นผู้เชี่ยวชำญ 

เรียน   รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล     

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. โครงร่ำงกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศด้วยเครือข่ำยควำมร่วมมือ                            
เพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรกำรมีงำนท ำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1             จ ำนวน 1 ฉบับ 

2. เอกสำรประกอบสัมมนำอิงผู้เชี่ยวชำญ            จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 มีข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 คน ก ำลัง
ด ำเนินกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอเลื่อน วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ ได้แก่ นำยสำกล พรหมศิริเดช 
ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ โดยได้จัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศด้วย
เครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรกำรมีงำนท ำของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ
ท่ำนเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับผลงำนทำงวิชำกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่     

  ในกำรนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่ำนเป็นผู้เชี่ยวชำญในกำรสัมมนำผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) เพ่ือ
ตรวจพิจำรณำประเมินควำมควำมเหมำะสมของรูปแบบ ในวันที่ 28 กรกฎำคม 2565 เวลำ 13.00-14.30 น. 
ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกล ZOOM Meeting เพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำร หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคงได้รับควำม
อนุเครำะห์จำกท่ำนด้วยดี จึงขอขอบพระคุณเป็น อย่ำงสูงมำ  ณ  โอกำสนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ   
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

 

        (นำยมงคลชัย รัตนอ่อน) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 
 
 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร. 0 3742 5468, 08 5282 9990 
โทรสำร. 0 3742 5469 
 
 
 



เอกสารประกอบสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท า 

ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 

 
28 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting 

 
Meeting ID : 3889246749 

Passcode : 1mD5t0 
 
 

ของ 
นายสากล พรหมศิริเดช 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
วัตถุประสงค์ของการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
 วิพากษ์ พิจารณา ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท าของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เขต 2 ซึ่งประกอบด้วย                    3 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) เครือข่ายความร่วมมือ 2) กระบวนการนิเทศ และ 3) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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แบบประเมิน 
รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท า 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

โดยวิธีการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) 
 
ค าชี้แจง แบบประเมินรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท าของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อส่วนประกอบของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท าของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
  1) ด้านเครือข่ายความร่วมมือ 
  2) ด้านกระบวนการนิเทศ 
  3) ด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท า
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

 แบบประเมินรูปแบบฉบับนี้เป็นส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิจัย ก่อนที่ผู้วิจัยจะสรุปผลการวิจัยซึ่ง
เป็นขั้นตอนการของการตรวจสอบรูปแบบ หลังจากที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาในรายละเอียดประกอบการการ
พิจารณาแล้ว ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการน าผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการนิเทศเพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท าของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ต่อไป 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้กรุณาให้ความ
อนุเคราะห์ ตรวจสอบรูปแบบงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
 
 
 

นายสากล พรหมศิริเดช 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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แบบประเมิน 

รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท า 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

โดยวิธีการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (connoisseurship) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ 
1. ชื่อ  นาย  นาง  นางสาว................................................................................................. 
2. ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ต าแหน่งทางวิชาการ/วิทยฐานะ     ศาสตราจารย์   
          รองศาสตราจารย์ 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
            ช านาญการพิเศษ 
          เชี่ยวชาญ 
          เชี่ยวชาญพิเศษ 
          อ่ืน ๆ (ระบุ)................................. 
 
4. การศึกษาสูงสุด   
  ปริญญาเอก   
  ปริญญาโท  
  ปริญญาตรี  
  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………… 
 
5. สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อส่วนประกอบของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท าของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 
 ในฐานะที่ท่านมีความรู้และประสบการณ์ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการบริหาร ด้านหลักสูตร 
และการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า ขอความอนุเคราะห์ท่าน พิจารณา และตรวจสอบในแต่ละส่วนประกอบ 
ซึ่งประกอบด้วย  3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) เครือข่ายความร่วมมือ 2) กระบวนการนิเทศ และ                          
3) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ขอให้ท่านโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน  ตัวเลือกของความเหมาะสม 
พร้อมกับระบุความคิดเห็นเพ่ิมเติมของท่านที่มีต่อแต่ละส่วนประกอบ ในกรณีที่ท่านเห็นว่า ควรปรับปรุง แก้ไข
ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 
โปรดท าเครื่องหมาย  และกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของท่าน 
 แบบประเมินด้านความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานท าของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือ 

ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เครือข่ายความร่วมมือ 
คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ เป็นคณะบุคคลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการนิเทศสถานศึกษาของเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพร่วมกันประกอบด้วยบุคคล 
ดังนี้ 

          

1 คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ ระดับเขตพ้ืนที่           
1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธาน           
2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รอง
ประธาน 

          

3) ประธานสหวิทยาเขตในเขตพ้ืนที่การศึกษา กรรมการ           
4) ตัวแทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กรรมการ           
5) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศและติดตาม กรรมการและ
เลขานุการ 

          

2 
  

คณะกรรมการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ                               
ระดับสหวิทยาเขต 

          

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ประธาน           
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2) ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานสหวิทยาเขต รอง
ประธาน 

          

3) ศึกษานิเทศก์ประจ าสหวิทยาเขต กรรมการ           
4) ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสหวิทยาเขต กรรมการ           
5) หัวหน้างานวิชาการของแต่ละสถานศึกษา กรรมการ           
6) หัวหน้างานวิชาการท่ีได้รับมอบหมาย กรรมการและ
เลขานุการ 

          

ด้านขอบข่ายความร่วมมือ 
1 งานวิชาการ           

1) การพัฒนาหลักสูตรการมีงานท า           
2) การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการมีงานท า           
3) การวัดผลประเมินผล           

2 ดา้นการเงินและงบประมาณ           
การก ากับติดตามงานการเงิน งบประมาณ แผน โครงการ           

3 ด้านการบริหารบุคคล           
1) การก าหนด อัตราก าลัง           
2) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา           

4 ด้านการบริหารทั่วไป           
1) อาคารสถานที่           
2) การได้รับความร่วมมือ สนับสนุนจากชุมชนหน่วยงาน
ภายนอก 

          

เป้าหมายของเครือข่ายความร่วมมือ 
1 เป้าหมายระดับเครือข่าย           

1) มีเครือข่าย ความร่วมมือในการนิทศการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

          

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการนิเทศการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานท า 

          

3) มีความเข้มแข็งในการนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
ในเครือข่ายสหวิทยาเขตสถานศึกษา 
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4) มีความร่วมมือในการนิเทศการศึกษาโดยใช้เครือข่าย
ทั้งระดับสถานศึกษาและระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

          

5) มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

          

6) มีเครือข่ายความร่วมมือการนิเทศครอบคลุมทุกสห
วิทยาเขต 

          

2 เป้าหมายระดับสถานศึกษา           
1) ด้านวิซาการ 

1.1) มีหลักสูตรการมีงานท าที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 

          

1.2) ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงาน
ท าโดยเน้นการสอนที่ใช้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

          

1.3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร 

          

1.4) การวัดและประเมินผลทางการศึกษาที่มีความ
หลากหลาย 

          

2) ด้านการเงินและงบประมาณ 
2.1) สถานศึกษาใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การและสามารถรายงานผลการด าเนินการตามแผนใน
ระบบตามก าหนด 

          

2.2) สถานศึกษาด าเนินงานด้านงานการเงินและ
งบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบและทันตามก าหนด 

          

3) ด้านการบริหารบุคคล 
3.1 มีอัตราก าลังตรงตามความต้องการของ

สถานศึกษา 

          

3.2) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ตามขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานท าได้ตรงตามตามเป้า
หมายความต้องการของสถานศึกษา 

          

3.3) ครูได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ           
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4) ด้านการบริหารทั่วไป 

4.1 มีการพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอน 

          

4.2) ได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกในการพัฒนาการศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการนิเทศ  

ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 

1 การให้ข้อมูล และการจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้ง
เป็นข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานในการนิเทศร่วมกัน 

          

2 ชี้แจงท าความเข้าใจ ในบทบาทและความส าคัญของการ
นิเทศรวมถึงประโยชน์ และคุณค่าของการนิเทศ
การศึกษาเพ่ือสร้างแนวคิด และเป้าหมาย ร่วมกันในการ
ด าเนินงาน 

          

3 จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
การมีงานท าและการท างานร่วมกันของผู้นิเทศและผู้เข้า
รับการนิเทศ 

          

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการนิเทศระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
4 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ สภาพปัญหาและความ

ต้องการในการนิเทศ 
          

5 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการนิทศแบบเครือข่ายความ
ร่วมมือ 

          

6 ก าหนดแนวทางการนิเทศ จัดท าแผน และคู่มือการนิเทศ           
7 ก าหนดเครื่องมือการนิเทศ           
8 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ           
9 ก าหนดแนวทางการสรุปผลการนิเทศและรายงานผล           
10 ก าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์           

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินการนิเทศ 
11 ประชุมเตรียมการ สร้างความเข้าใจก่อนการนิเทศ เพ่ือ

สร้างความเข้าใจแก่ผู้นิเทศ ให้การนิเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

          

12 นิเทศจากทีมเครือข่ายนิเทศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
จากห้องเรียน (Lesson Study) 

          

13 การสะท้อนผลการนิเทศ           
14 ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในการนิเทศครั้งต่อไป           
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามและแสริมแรง15 
15 ติดตามการด าเนินการของครูและโรงเรียนเป็นระยะ           
16 เสริมแรงและสร้างขวัญก าลังใจ ให้กับผู้รับการนิเทศใน

แต่ละครั้งของการนิเทศ โดยครอบคลุมการนิเทศสูตร      
การมีงานท าตามที่ก าหนดขอบเขตไว้ 

          

17 สะท้อนผลการด าเนินงานในแต่ละครั้งตามระยะการ
ติดตาม 

          

ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
18 สรุปผลการนิเทศและสะท้อนผลโดยผู้นิเทศ            
19 ผู้รับการนิเทศ สะท้อนผลการด าเนินงานของผู้นิเทศ           
20 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ร่วมกันก าหนดจุดควรพัฒนา

และแนวทางในการพัฒนา 
          

21 ถอดบทเรียนความส าเร็จของการด าเนินงาน           
22 สรุปผลการนิเทศ รายงานผล และประชาสัมพันธ์           
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องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา  

ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ประสิทธิผลระดับสถานศึกษา 

1 สถานศึกษามีหลักสูตรการมีงานท าตรงตามความต้องการ
ของนักเรียนและบริบทของสถานศึกษา 

          

2 จัดท าทะเบียนคลังอาชีพ           
1) มีคลังทะเบียนสถานประกอบการและอาชีพตาม

บริบทและภาพแวดล้อมของท้องถิ่น มีสื่ อแนะน า
รายละเอียดลักษณะงานอาชีพ และสมรรถนะตามสาขา
วิชาชีพ ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมี
แผนแสดงปริมาณความต้องการสาขาวิชาชีพรองรับ
การศึกษาต่อสาขาอาชีพ 

          

2 )  จั ดกิ จ กร รมระดมความคิ ด เห็ นจ ากสถาน
ประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระทุกภาคส่วน ในท้องถิ่น 
แสดงความต้องปริมาณการอัตราก าลังแรงงาน ที่มี
สมรรถนะ คุณลักษณะในแต่ละสาขาอาชีพ 

          

3) มีบันทึกความร่วมมือ หรือหนังสืออนุเคราะห์การ
ได้มาซึ่งข้อมูลคลังทะเบียนอาชีพในท้องถิ่น หรือหลักฐาน
อ่ืนที่แสดงแสดงกิจกรรมความร่วมมือ 

          

3 จัดท าคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้           
1)  มีคลั งทะเบียนแหล่ ง เ รียนรู้ ตามบริบทและ

สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และมีสื่อแนะน ารายละเอียด
ลักษณะแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพชีวภาพ หรือวิถีชุมชน 
และมีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

          

2) จัดกิจกรรมความร่วมของคณะครูและนักเรียนใน
ระดับชั้น ท าการส ารวจความต้องการที่จะเรียนรู้เรื่อง
อะไรบ้าง จากแหล่งเรียนรู้ หรือสถานประกอบการใน
ท้องถิ่น 

          

3) มี เอกสารค าสั่ ง  หรือเอกสารอ่ืนที่แสดงการ
มอบหมายงาน และเอกสารความต้องการร่วมกันที่แสดง
ถึงประเด็นชื่อเรื่องและรายการข้อมูลในท้องถิ่นที่จะ
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เรียนรู้ร่วมกันโดยการจัดกิจกรรมความร่วมมือส ารวจ
ความต้องการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ หรือสถานประกอบการ
ในท้องถิ่น 

4 จัดท าโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ           
1)  มี โปรแกรมการ เรี ยนรองรับความต้องการ

อัตราก าลังแรงงานของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพ
อิสระในท้องถิ่นตรงความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

          

2) จัดกิจกรรมการส ารวจความต้องการที่ตรงและ
สอดคล้องกันของสถานประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ 
กับนักเรียนและผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาต่อ ที่
ด าเนินการร่วมกันจัดท าโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชา
ก าหนดสมรรถนะ คุณลักษณะและเนื้อหาสาระที่เป็น
พ้ืนฐานด้านสมรรถนะและพ้ืนฐานทางการศึกษาต่อ หรือ
พ้ืนฐานการท างาน 

          

3) มีบันทึกความร่วมมือ หรือเอกสารแสดงการจัด
กิจกรรมความต้องการ มีโปรแกรมการเรียนจ าแนกตาม
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ และมีหนังสือประสานความ
ร่วมมือจัดท าหลักสูตรรายวิชาในวิชาเพ่ิมเติม 

          

5 จัดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเข้าเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา 

          

1) มีรายวิชาเพ่ิมเติมของโปรแกรมการเรียนจัดสนอง
ความต้องการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในรูปแบบ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รูปแบบทวิศึกษา และรูปแบบ
วิชาชีพตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพตามสาขาการศึกษาต่อ
ในระดับอุคมศึกษา และมีผังมโนทัศน์หน่วยเรียนรู้บูรณา
การแสดงรูปแบบการจัดพ้ืนฐานทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาพ้ืนฐาน 

          

2) จัดกิจกรรมการส ารวจความต้องการเข้าสู่สาขา
วิชาชีพของนักเรียนรายบุคคลในการจ าแนกนักเรียนที่ไม่
ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ  นั ก เ รี ย น ที่ ต้ อ ง ก า ร ไ ด้ วุ ฒิ
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ
ในสาขาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา ที่มีกิจกรรมความร่วมมือ
กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือวิทยาลัยสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าหลักสูตรใน
รายวิชาเพ่ิมเติม และใช้สถานประกอบการเป็นที่ฝึกและ
ถอดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 

3) มีเอกสารหนังสือแสดงการประสานงาน มีเอกสาร
แสดงผลการเรียนรู้และค าอธิบายรายวิชาที่เป็นไปตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตรทวิศึกษา หรือ
หลักสูตรพ้ืนฐานการศึกษาต่อในสาขาระดับอุดมศึกษา 
แ ล ะมี เ อ ก ส า ร คู่ มื อ ก า ร เ รี ย น แ บ บ ฝึ ก แ ล ะ ถ อ ด
ประสบการณ ์

          

6 จัดท า Career Path นักเรียนรายบุคคล           
1) มี Portfolios ของนักเรียนรายบุคคล มีเครื่องมือ

และมีผลการประเมินบุคลิกภาพเหมาะกับกลุ่มอาชีพ           
ต่าง ๆ ของนักเรียนรายบุคคลมีเครื่องมือและมีผลการวัด
ความถนัดของนักเรียนตามสมรรถนะสาขาอาชีพ มีผล
ประเมินความถนัดตามสาขาวิชาความถนัดด้านอาชีพ มี
การบันทึกผลงานนักเรียนรายบุคคล มีการบันทึกผล
ทักษะ คุณลักษณะและความรู้ จากการฝึกและถอด
ประสบการณ์ของนักเรียนรายบุคคล 

          

2) จัดกิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสม
กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 3 
และปีที่ 6 จัดกิจกรรมวัดความถนัดตามสมรรถนะสาขา
อาชีพ มีการรายงานผลการประเมินบุคลิกภาพ ความ
ถนัด ผลงานนักเรียน ผลการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
นักเรียนรายบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มี
กระบวนการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองใช้ผลจากรายงานตัดสินใจเลือกโปรแกรมการ
เรียนวางเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มี
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานของกรมการจัดหางาน 
หรือหอการค้าจังหวัดจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพตาม
ความต้องการอัตราก าลังแรงงานของจังหวัด 

3) มีเอกสาร Portfolios ของนักเรียนรายบุคคล และ
แสดงผลบุคลิกภาพ ความถนัด ทักษะคุณลักษณะ และ
ผลงาน มีเอกสารความร่วมมือและประสานงานการแนะ
แนวอาชีพ 

          

7 ประเมินสมรรถนะตามสาขาอาชีพของนักเรียนรายบุคคล           
1) มีใบรับรองสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ หรือ

หลักฐานอ่ืนที่แสดงการฝึกตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตร
ตาม 

          

2) จัดกิจกรรมความร่วมมือกับศูนย์ พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด วิทยาลัยสารพัดช่าง หรือหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องบรรจุหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตร 
ทวิศึกษาในรายวิชาเพ่ิมเติม มีกิจกรรมความร่วมมือกับ
สถานประกอบการใช้เป็นที่ฝึกและถอดประสบการณ์ตาม
ทักษะและสมรรถนะทางสาขาอาชีพและจัดกิจกรรมการ
ประเมินสมรรถนะตามสาขาอาชีพ โดยความร่วมมือกับ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 

          

3) มีเอกสารแสดงความร่วมมือการจัดท าหลักสูตร
รายวิชาเพ่ิมเติม และเอกสารการประสานงาน คู่มือการ
ฝึกและถอดประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
และมีเอกสารแสดงการออกหลักฐานการประเมิน
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพสมรรถนะทางสาขาอาชีพ 

          

8 จัดระบบการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนักเรียน 

          

1 )  มี ร ะบบ เทคโนโลยี ช่ ว ยการบริ หารจั ดการ
สถานศึกษา บริหารงานวิซาการ และจัดท าสารสนเทศ
คุณภาพผู้เรียน มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เพ่ือให้ครูและนักเรียนเข้าถึงองค์
ความรู้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ใช้สืบค้น บันทึกการ
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
เรียนการสอน และบันทึกผลงาน เพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน มีระบบการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลที่
โต้ตอบกันได้ มีการจัดระบบเทคโนโลยีจัดท าคลังข้อสอบ
และการวัดผล ประมวลผลความสมดุลเชิงคุณภาพของ
ผู้ เรียนรายบุคคล และเก็บ Portfolios สร้างเส้นทาง
การศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของนักเรียนรายบุคคล 
มีระเบียบการใช้เทคโนโลยี 

2) ด าเนินการส ารวจน าเทคโนโลยีที่มีอยู่โรงเรียนมาใช้
และพัฒนาต่อยอดใช้สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน
กระบวนการเรียนรู้  และการสร้างองค์ความรู้ ให้กับ
นักเรียน ด าเนินการประเมินสมรรถนะของเครื่องมือและ
โปรแกรมสนับสนุนใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และ
ต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมสร้างจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยีในห้องเรียน และในชีวิตประจ าวัน มีการให้
ความรู้กฎหมาย พ.ร.บ. ICT 

          

3 มีเอกสารตารางการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยี มี
เอกสารปริมาณการเข้าใช้มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการ
ใช้ระบบเทคโนโลยี มีเอกสารระเบียบการใช้เทคโนโลยี
ของโรงเรียน 

          

ประสิทธิผลระดับครู 
1 จัดท าหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้นแบบคณะผู้สอน

และข้ามรายวิชา 
          

1) มีผังมโนทัศน์แสดงชื่อหน่วยเรียนรู้บูรณาการ แสดง
การแตกประเด็นความรู้เป็นชื่อเรื่องหลักชื่อเรื่องรอง ชื่อ
เรื่องย่อย และมีค าส าคัญของมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดเขียนก ากับ โดยมีแบบบรรณานุกรมเขียนก ากับ
แทนหลักความรู้ น าไปบูรณาการตามประเด็นชื่อเรื่อง
แบบคณะบุคคลข้ามรายวิชา 

          

2) จัดกิจกรรมการส ารวจส ารวจความต้องการที่จะ
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ใช้เป็นสถานการณ์
กระตุ้นเพ่ือก าหนดประเด็นชื่อเรื่องร่วมกันของคณะ
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ผู้สอนระดับชั้นและนักเรียน มีกิจกรรมการวิเคราะห์
สัดส่วนเวลาและน้ าหนักคะแนนของมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดรายวิชาก าหนดเป็นด้านการวัดความรู้ทักษะ 
และเจตนคติ และระบุค าส าคัญที่เป็นหลักความรู้ เพ่ือ
น าไปเทียบและบูรณาการตามประเด็นชื่อเรื่องหลัก ชื่อ
เรื่องรอง และชื่อเรื่องย่อย แบบคณะผู้สอนและข้าม
รายวิชา 

3) มี เอกสารผังมโนทัศน์หน่วยเรียนรู้บูรณาการ 
เอกสารตารางการวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายวิชา รูปถ่าย หรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงร่องรอยการปฏิบัติการส ารวจจริง 

          

2 ก าหนดช่วงล าดับเวลากิจกรรมหน่วยเรียนรู้บูรณาการ
ตามกระบวนการบันได 5 ขั้นตารางสอนตลอดภาคเรียน 
และตารางการเรียนรู้แบบฝึกและทอดประสบการณ์ตาม
สมรรถนะงานอาชีพ 

          

1)  มีตารางสอนที่ รองรับการจัดกิจกรรมตาม
กระบวนการเรียนรู้  โดยก าหนดช่วงล าดับเวลาของ
กิจกรรมหน่วยเรียนรู้บูรณาการตามกระบวนการบันได 5 
ขั้น ก าหนดช่วงเวลาการจัดระบวนการเรียนรู้แบบชุมชน
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า ชี พ  ( Professional Learning 
Community: PLC) ของครูระดับชั้นก าหนดช่วงเวลา
ของการเรียนแบบฝึกประสบการณ์ตามสมรรถนะงาน
อาชีพก าหนดช่วงเวลาของวิชาที่ไม่น าตัวชี้วัดรายวิชามา
บูรณาการ และก าหนดช่วงเวลาการฝึกการเรียนรู้การ
เป็นผู้ประกอบการในวิชากิจกรรมชุมนุม 

          

2) จัดกิจกรรม PLC ของคณะผู้สอนระดับชั้นตาม
ตารางเพ่ือร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปและ
ติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนักเรียน และร่วมกัน
แก้ไขปัญหา มีกิจกรรมการออกแบบและก าหนดเวลาของ
กระบวนการของหน่วยเรียนรู้บูรณาการในรายวิชา
พ้ืนฐาน และก าหนดเวลาของการเรียนรู้แบบฝึกและถอด
ประสบการณ์ในวิซาเพ่ิมเติม มีกิจกรรมความร่วมมือกับ
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าคู่มือการ
เรียนรู้และนิเทศการฝึกและถอดประสบการณ์ และมี
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 

3) มีเอกสารตารางสอนแสดงช่วงเวลาการจัดกิจกรรม
บูรณาการการเรียน แบบฝึกและถอดประสบการณ์ และ
เอกสารการบันทึกผลการจัดกิจกรรม PLC ของคณะ
ผู้สอนระดับชั้น 

          

3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยเรียนรู้บูรณาระดับชั้นตาม
กระบวนการ Problem-Based ของคณะครูระดับชั้น ใน
รายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า ชี พ  ( Professional Learning 
Community : PLC) 

          

1) มีใบกิจกรรม ใบความรู้ และสื่อเป็นเครื่องมือการ
จัดการเรียนรู้ ท าให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองของนักเรียน มีแผนการเรียนรู้ก ากับช่วงล าดับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning 
ของคณะครูระดับชั้นตามกรอบบันได 5 ขั้น มีบันทึกหรือ
รายงานผลสรุปจากกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ช า ชี พ  ( Professional Learning 
Community: PLC) ของครูระดับชั้น 

          

2) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของคณะครู
ระดับชั้นในรายวิชาพ้ืนฐานตามกรอบบันได 5 ขั้น แบบ 
Problem-Based Learning ของคณะครูระดับชั้นและ
จัดกิจกรรมการฝึกทักษะการสังเกต และตั้งค าถาม คาด
เดาค าตอบ จัดกิจกรรมการวิเคราะห์เหตุการณ์การ
ด าเนินชีวิตเพ่ือสืบค้นหลักความรู้และหลักธรรมใช้ยึดเป็น
หลักการปฏิบัติฝึกการสร้างพัฒนาการด้านคุณลักษณะ
และค่านิยม 12 ประการ จัดกิจกรรมการส ารวจแหล่ง
เรียนรู้ จริงเพ่ือใช้ทักษะการสังเกตสร้างแรงบันดาลใจ
และตั้งค าถามตามประเด็นที่อยากรู้จัดกิจกรรมอภิปราย
แลกเปลี่ยนประเด็นค าถามสื่อสารน าเสนอ จัดกิจกรรม
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
อภิปรายเชื่อมโยงค าถามกับสาระการเรียนรายวิชา
สื่อสารน าเสนอจัดกิจกรรมก าหนดบรรณานุกรมใช้สืบค้น
รวบรวมความรู้น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็นองค์
ความรู้น าเสนอและจัดท าผังมโนทัศน์ความรู้ 

3) มีเอกสารใบกิจกรรม และใบความรู้แนบด้วย
บรรณานุกรมแทนหลักความรู้ของตัวชี้วัตรายวิชาทุก
กิจกรรมตามกรอบบันได 5 ขั้น แบบ Problem-Based 
Learning มีเอกสารแสดงการบันทึกผล หรือรายงาน
ผลสรุปจากกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิ ช าชีพ  (Professional Learning Community: PLC) 
ของครูระดับชั้นที่แสดงรูปแบบการจัดกิจกรรม การ
พัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนและแก้ไขปัญหา ใน
แต่ละกิจกรรม มีเอกสารแสดงร่องรอยการท ากิจกรรม
ของนักเรียนทุกกิจกรรม 

          

4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์
ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ ของคณะครูในรายวิชา
เพ่ิมเติมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

          

1) มีแผนการเรียนรู้  หรือคู่มือการฝึกและถอด
ประสบการณ์ความรู้ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ มีใบ
กิจกรรม ใบความรู้และสื่อเป็นเครื่องมือ ท าให้เกิด
กระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 

          

2) มีการจัดกิจกรรมของคณะครูในรายวิชาเพ่ิมเติม 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) จัดท าแผนการเรียนรู้ หรือคู่มือการเรียนรู้แบบฝึก
และถอดประสบการณ์ความรู้ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
หรือการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพ่ือการเรียนเตรียม
หลักสูตร ปวช. ในมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการเรียน
หลักสูตร ปวช.ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตร
การเตรียมพ้ืนฐานการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  

          



19 
 

ที ่ รายการ 
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3) มีเอกสารแผนการเรียนรู้ หรือคู่มือการเรียนรู้แบบ

ฝึกและถอดประสบการณ์ความรู้ตามสมรรถนะสาขา
วิชาชีพ แบบหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรเรียนสะสม
หน่วยกิจเพ่ือเตรียม ปวช. หรือหลักสูตรทวิศึกษาหรือ
หลักสูตรการเตรียมพ้ืนฐานการเรียนตามสมรรถนะสาขา
วิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีเอกสารใบ
กิจกรรม ใบความรู้ สื่อ มีเอกสารแสดงร่องรอยการบันทึก
สรุปผลการฝึกและถอดประสบการของนักเรียน 

          

5 จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมตามกระบวนการ Project-
Based Learning  

          

1) มีใบกิจกรรม ใบความรู้ และสื่อเป็นเครื่องมือการ
จัดการเรียนรู้น าไปสู่กระบวนการสร้างองค์ความรู้เรื่อง
กระบวนการและขั้นตอนการท าโครงงาน (Project-
Based) ด้วยตนเองของนักเรียน มีแผนการให้ค าปรึกษา
และบันทึกผลการเรียนรู้ของการพัฒนาผลงานของ
นักเรียน 

          

2) มีเอกสารใบกิจกรรม ใบความรู้ และสื่อใช้เป็น
เครื่องมือจัดการเรียนรู้  มีแผนและบันทึกผลการให้
ค าปรึกษาการท าผลงานมีเอกสารร่องรอยการจัดกิจกรรม
การสืบค้น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ
ตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมการปฏิบัติ
ตามกระบวนการละขั้นตอน และอธิบายผลปรากฏการณ์
กับทฤษฎีความรู้ กิจกรรมการสรุปผล สื่อสารน าเสนอ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย และกิจกรรมการคัดเลือกหรือ
ประกวดผลงานนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

          

6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในวิชา
ชุมนุมหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

          

1) มีคู่มือการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ หรือมีใบ
กิจกรรมใบความรู้ เป็นเครื่องมือประกอบการจัดการ
เรียนรู้น าไปสู่การเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้และ
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เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการของคณะนักเรียนที่มีความ
สนใจเหมือนกัน 

2) มีการจัดกิจกรรมของคณะครูในรายวิชากิจกรรม 
หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ร่วมกันจัดท าคู่มือ
การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในแบบต่าง ๆ โดยความ
ร่วมมือของสถานประกอบการ มีกิจกรรมให้นักเรียน
เลือกเข้าเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแบบต่าง ๆ ตามความ
สมัครใจ มีการจัดกิจกรรมจ าลองการจดทะเบียนบริษัท
จ าลอง มีกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและแปรรูป 
การจัดท าบรรจุภัณฑ์ มีกิจกรรมการสร้างกลยุทธ์การขาย
และจัดจ าหน่าย การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายและ
รายงานผลการประกอบการ 

          

3) มีเอกสารคู่มือการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
หรือมีใบกิจกรรม ใบความรู้ มีเอกสารแสดงร่องรอยการ
จัดกิจกรรมการจดทะเบียนบริษัทจ าลอง กิจกรรมการ
น าเข้าวัตถุดิบ การผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ จัดจ าหน่าย 
และบัญชีรายรับรายจ่าย 

          

7 จัดกิจกรรมการวัดผลที่มีคุณภาพสูง และประเมินผลอย่าง
สมดุลเชิงคุณภาพ 

          

1) มีเครื่องมือวัดผลการพัฒนาของนักเรียนตาม
ประเภท (K, P, A) และระดับขั้นพฤติกรรม และหลัก
ความรู้ ตรงกับที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายวิชา ใช้เป็นคะแนนเก็บครบทุกตัวชี้วัดรายวิชา และมี
แผนการเลือกตัวชี้วัดรายวิชาที่ส าคัญที่เป็นตัวแทนสร้าง
เครื่องมือวัดความรู้ที่ตรงกับประเภทและระดับขั้น
พฤติกรรมในการวัดผลความรู้กลางภาคเรียน และปลาย
ภาคเรียน มีรูปแบบการแปลและแสดงผลการประเมิน
ความสมดุลเชิงคุณภาพของนักเรียนรายบุคคลด้าน
ความรู้ด้านทักษะ และด้านเจตนคติ มีเครื่องมือประเมิน
ระดับคุณภาพการเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะตาม
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หลักสูตร ตลอดจนค่านิยม 12 ประการ ในการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมตามกระบวนการ Problem-Based 
Learning และ Project-Based Learning ตามกรอบ
บันได 5 ขั้น มีแบบเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพความ
เหมาะสมต่อลักษณะการประกอบอาชีพของนักเรียน 

2) จัดกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรายวิชาเพ่ือก าหนดสัดสวนเวลาและน้ าหนัก
คะแนนของตัวชี้วัดรายวิชา และก าหนดประเภท (K, P, 
A) และระดับขั้นพฤติกรรมของตัวชี้วัดรายวิชาตลอดจน
ค าส าคัญที่แสดงหลักความรู้ของตัวชี้วัดรายวิชา น าไป
เป็นกรอบการสร้างเครื่องมือและวัดผลที่มีคุณภาพสูง
ส าหรับคะแนนเก็บได้ครบทุกตัวชี้วัดรายวิชา  

          

3) มีเอกสารเครื่องมือและผลการวัดผลการพัฒนาของ
นักเรียนตามประเภท (K, P, A) และระดับขั้นพฤติกรรม 
และหลักความรู้ ตรงกับที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรายวิชา มีเอกสารแผนการเลือกตัวชี้วัดรายวิชาที่
ส าคัญที่เป็นตัวแทน มีเอกสารแสดงรูปแบบการแปลและ
แสดงผลการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพของนักเรียน
รายบุคคล มีเอกสารเครื่องมือและผลการประเมินระดับ
คุณภาพการเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะ ตลอดจน
ค่านิยม 12 ประการ และมีเอกสารแสดงการใช้และผล
การประเมินบุคลิกภาพของนักเรียนรายบุคคลใช้เป็น
ข้อมูลเลือกโปรแกรมการเรียน 

          

ประสิทธิผลระดับผู้เรียน 
1 คุณภาพผู้เรียนมีความสมดุลเชิงคุณภาพระดับดี           

1) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษาดีและมี
ความสมดุลเชิงคุณภาพของด้านความรู้ ด้านทักษะและ
ด้านเจตนคติ มีระดับผลการการเรียนเฉลี่ยในรายวิชา
เพ่ิมเติมตามหลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชาชีพระดับดี และ
ผ่ า น ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู้ ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 
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2) มีการเรียนรู้ในรูปแบบ Problem-Based Learning 

และ Problem-Based Learning ตามกระบวนการบันได 
5 ขั้น และมีการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนฝึกและถอด
ประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และมีการ
เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

          

3) มีเอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ หรือสิ่งอ่ืนที่แสดงร่องรอย
การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Problem-Based 
Learning แ ล ะ  Problem-Based Learning ต า ม
กระบวนการบันได 5 ขั้น การเรียนรู้ในรูปแบบการเรียน
ฝึกและถอดประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
และมีการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ มี เอกสาร 
Portfolios ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษา
ดีและมีความสมดุลเชิงคุณภาพ แสดงผลการการเรียนใน
รายวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และ
แสดงประสบการณ์การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 

          

2 การแสดงแรงบันดาลใจพัฒนาคุณภาพการด าเนินชีวิต
โดยการพัฒนาต่อยอดผลงาน(ต่อยอดเทคโนโลยีเดิม) 
หรือพัฒนานวัตกรรมข้ึนใช้ 

          

1) การเขียนที่มาของปัญหาหรือประเด็นสนใจที่แสดง
ถึงข้อจ ากัดของการด าเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ที่ต้องการหาเครื่องมือสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเขียนผลที่
จะเกิดประโยชน์ในด้านการใช้งาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือการต่อยอดการสร้างงานสร้างรายได้ ไปสู่ภาค
ธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ 

          

2) ประเด็นปัญหาหรือประเด็นสนใจเกิดจากความ
ต้องการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์
ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพของนักเรียน หรือเกิดจาก
ประเด็นความต้องการพัฒนานวัตกรรมขึ้นใช้งานในวิถี
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การด าเนินชีวิต และคณะผู้ท าผลงานเกิดจากปัญหาและ
ประเด็นสนใจที่เป็นเรื่องเดียวกัน 

3) มีเอกสารแสดงที่มาของปัญหาหรือประเด็นสนใจ
และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและมีร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ 
ที่แสดงถึงความต้องการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนานวัตกรรม และมี
เอกสารของบุคคลในคณะท าผลงานที่แสดงปัญหาและ
ประเด็นสนใจที่เป็นเรื่องเดียวกัน 

          

3 การแสดงหลักความรู้และทฤษฎีความรู้ที่ เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาหรือประเด็นสนใจ 

          

1) มีผังมโนทัศน์ หรือการเรียบเรียงหลักความรู้และ
ทฤษฎีความรู้ ที่ เ กี่ ยวข้องมากเ พียงพอและแสดง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาหรือประเด็น
สนใจ ที่แสดงที่มาของแหล่งความรู้ในรูปบรรณานุกรม 
หรืออย่างอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับเป็นสากลและเชื่อถือได้ 

          

2) หลักความรู้และทฤษฎีความรู้ได้มาจากการสืบค้น 
รวบรวมความรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยน
ประเด็นความรู้และก าหนดวิธีการให้เหตุผลเชื่อมโยง
เกี่ยวข้องกันของประเด็นปัญหาหรือประเด็นสนใจกับ
ทฤษฎีความรู้หลักทฤษฎีความรู้รอง และทฤษฎีความรู้ที่
เกี่ยวข้องของคณะผู้ท าผลงาน 

          

3) มีเอกสารการเรียบเรียงหลักความรู้และทฤษฎี
ความรู้ หรือผังมโนทัศน์ มีบรรณานุกรมความรู้แสดง
ความเชื่อถือได้และเป็นสากลของทฤษฎีความรู้ และมี
แผนการสืบค้นความรู้หรือร่องรอยหลักฐานอื่น ที่แสดงถึง
การท างานให้ได้กรอบทฤษฎีความรู้ของคณะผู้ท าผลงาน 

          

4 การออกแบบนวัตกรรมจัดท าโครงร่าง Project-Based 
แสดงกระบวนการและข้ันตอนการท าให้เกิดสมมติฐาน 

          

1) มีโครงร่าง Project-Based มีทฤษฎีความรู้หลัก 
ทฤษฎีความรู้รองรับ ทฤษฎีความรู้ที่ เกี่ยวข้องเขียน
อธิบายทุกกระบวนการและ 

          



24 
 

ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2) มีกิจกรรมร่วมกันออกแบบนวัตกรรม โดยการ

อภิปรายแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้และร่วมกันสร้าง
กระบวนการและขั้นตอนที่มี การเขียนก ากับด้ วย
ค าอธิบายของทฤษฎีความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ
และขั้นตอนการเกิดสมมติฐานสอดคล้องกับการ
แก้ปัญหาสามารถน าไปใช้ได้จริง 

          

3) มีเอกสารโครงร่าง Project-Based มีเอกสารทฤษฎี
ความรู้เขียนอธิบายทุกกระบวนการและขั้นตอนการเกิด
สมมติฐานสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสามารถน าไปใช้ได้
จริง และมีร่องรอยหลักฐานที่แสดงการท างานร่วมกันใน
การออกแบบนวัตกรรมข้ันตอนการเกิดสมมติฐาน 

          

5 การปฏิบัติตรวจสอบหรือส ารวจหรือทดลองกระบวนการ
และข้ันตอนการเกิดสมมติฐาน 

          

1) มีแผนการท างานก าหนดช่วงเวลาการปฏิบัติ  
ก าหนดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การท างานให้สอดคล้องกับ
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ และมีบันทึกผลและ
อธิบายผลการตรวจสอบ หรือส ารวจ หรือทดลองตาม
กระบวนการและข้ันตอนการเกิดสมมติฐาน 

          

2) มีกิจกรรมปฏิบัติจริงตามแผนการท างาน มีการ
ตรวจสอบ หรือส ารวจหรือทดลองตามกระบวนการและ
ขั้นตอนเพ่ือยืนยันพิสูจน์ความเป็นไปได้ตามหลักความรู้
และทฤษฎีความรู้ที่ใช้อธิบายในแต่ละกระบวนการและ
ขั้นตอนหรือบันทึกการแก้ปัญหาที่เปลี่ยนไปจากเดิม และ
ท าการตรวจสอบ หรือทดลองซ้ าหลายครั้งจนเกิดความ
มั่น ใจ มีกิจกรรมการสรุปผลหลักการท างานของ
นวัตกรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ในเชิงวิชาการและอธิบายการน าไปประยุกต์ใช้ได้ มี
กิจกรรมสื่อสาร น าเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

          

3) มีเอกสารแผนการท างาน มีเอกสารการบันทึกผล
และอธิบายความเป็นไปได้ทุกกระบวนการและขั้นตอน 
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ที ่ รายการ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
และมีรูปถ่าย วิดีโอ หรือเอกสารร่องรอยอ่ืนที่แสดง
กิจกรรมการท างาน การสรุปน าเสนอด้วยวิธีที่หลากหลาย 

6 ความโดดเด่นของผลงานหรือนวัตกรรมและประโยชน์ใช้
งาน 

          

1) เป็นผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาตาม
วัตถุประสงค์ตอบประโยชน์เพ่ือสังคมและใช้งานได้จริง มี
ความแปลกใหม่ ทันสมัยและสร้างสรรค์ 

          

2) กระบวนการและขั้นตอนการผลิตมีการบูรณาการ
ทฤษฎีความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และความรู้               
เชิงบูรณาการในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเชื่อมโยงและ
เหมาะสม 

          

3) ภาพลักษณ์ของผลงานหรือนวัตกรรม มีการ
ออกแบบเหมาะการใช้งานโดดเด่นสวยงาม ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการผลิตที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          

4) มีการน าเสนอเผยแพร่การใช้งานน าไปสู่ช่องทาง
การใช้ประโยชน์ การสร้างงานและพัฒนางานอาชีพของ
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

          

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. ..................................................................... ........................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... .................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้เชี่ยวชาญ 
                 (....................................................) 
     ต าแหน่ง..................................................................  
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
ที่เข้าร่วมในการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship)  
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โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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       อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ   
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ 



บทที่ 1 
บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 การศึกษาเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญท่ีจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปทุกด้าน ท้ังในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เพราะการพัฒนาประเทศนั้นต้องอาศัยคนซึ่งเป็นทรัพยากร 
ท่ีมีความสำคัญ หน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษาให้คนในชาติ คือ กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 8 และ มาตรา 9 ได้กำหนดให้สังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา การจัดระบบโครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาที่มีด้านนโยบาย และ
ความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น มีการระดมทรัพยากร จากความมุ่งหมาย              
ท่ีจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข การดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องยึดเงื ่อนไขและหลักการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือ 
กำหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมกำกับ
ดูแลใช้การกระจายอำนาจ ในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณด้าน
บริหารงานบุคคล และต้านการบริหารทั่วไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2560, 
หน้า 19) 
 การปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวอีกว่าการกระจายอำนาจมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ 3 ประการ  คือ 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด
การศึกษาซึ่งผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร 
กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนความสามารถของครู กระตุ้น 
ยั่วยุให้ครู ผู ้บริหารโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดผล                     
ต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ถึงแม้ว่าการนิเทศการศึกษาจะมีเป้าหมายหลักอยู่ที ่คุณภาพผู้เรียน แต่             
การดำเนินงานกระทำผ่านตัวกลาง คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยมีความคาดหวังว่ากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ครูได้รับนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีผลต่อ                
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยตรง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2561, หน้า 
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67) และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ แนวทางจุดเน้นของเลขาธิการการศึกษาช้ันพื้นฐานท่ีกล่าวว่า การใช้
พื้นท่ีเป็นฐานขับเคล่ือนคุณภาพจะใช้นวัตกรรมขับเคล่ือนความสำเร็จ ต่างท่ี ต่างนวัตกรรมและเช่ือว่า                
แต่ละคนแต่ละพื้นที่มีศักยภาพทำได้ (อัมพร พินะสา , 2563, หน้า 9) เสนอเป็นแนวทางของการ
พัฒนาการนิเทศการศึกษาท่ีใช้เครือข่ายความร่วมมือจากบุคลากรจากหลายภาคส่วนในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามบริบท โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเข้ามามี
ส่วนขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดคุณภาพได้นั้น ต้องประกอบด้วย 3 กระบวนการ 
คือกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการนิเทศการศึกษา ท้ังนี้ จึงแสดงให้เห็น
ว่าการนิเทศการศึกษามีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนิเทศการศึกษา เป็นการ
ชี้แจง การแนะนำ และการนิเทศการศึกษาเป็นภารกิจที่จำเป็นต่อการศึกษา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
จำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังจะเห็นจากความจำเป็นหลายประการคือประการแรก ความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรในหน่วยงานทาง
การศึกษาจำเป็นต้องปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อจะได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
ซึ่งการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนางาน ให้ทันต่อสภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประการท่ีสองในหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับมีเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน คือพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจำเป็นต้องใช้กระบวนการบริหารกระบวนการเรียน
การสอนและกระบวนการนิเทศเพื่อจะได้ส่งช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทางานซึ่งกันและกัน การนิเทศ
การศึกษาจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้กระบวนการบริหารและกระบวนการ
เรียนการสอนมีคุณภาพถึงระดับที่พึงประสงค์และประการสุดท้ายมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 
จำเป็นต้องมีการรักษาและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานและกระบวนการนิเทศการศึกษาก็มี
ขอบข่ายการปฏิบัติงานท่ีมุ่งเน้นการควบคุมมาตรฐานการศึกษาโดยตรง จะเห็นว่าการนิเทศการศึกษา
มีความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาในสถานศึกษาให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในหลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนและปัญหาอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว เราจะ
ละเลยไม่มีการนิเทศการศึกษาได้อย่างไร (อารี บัวแฝง, 2562, หน้า 71) 
 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (2558, หน้า 46; ชารี มณีศรี, 2558, หน้า 37; ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์, 
2559, หน้า 66; แสน สมนึก, 2551, หน้า 102) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาซึ่งสรุปได้ว่า 
ปัญหาของการนิเทศ คือ จำนวนศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอและสมดุลกับความต้องการของสถานศึกษา
และงานที่รับผิดชอบ จึงทำให้มีการนิเทศการศึกษาไม่ทั่วถึง และการนิเทศไม่มีคุณภาพ การนิเทศ
การศึกษาจะช่วยครูให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง ช่วย
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ทำให้ครูได้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์และร่วมมือกันวางแผนพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ และครู
เกิดควานมั่นใจ มีขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเกิดความภูมิใจในการปฏิบัติงานของตนเอง 
 ปัญหาของการนิทศการศึกษาในสถานศึกษา เป็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องการความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ด้าน เพื ่อชี ้แนะแนวทางและพัฒนาการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและอยู่ห่างไกล ซึ่งต้องการการช่วยเหลือจากภาคส่วน              
ต่าง ๆ ที่มีบทบาทในการช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ปัญหาที่เกิดขึ้นของการจัดการศึกษานั้น ต้องมี
การแก้ไขปัญหาที ่ตรงจุดและตรงกับหลักการต่าง ๆ ของการจะจัดการศึกษาซึ ่งจะทำให้เกิด
ประสิทธิภาพดังที่ได้กล่าวมานั้น แต่ความต้องการของสถานศึกษาดังกล่าวยังไม่ได้รับการตอบสนอง
อย่างแท้จริง เนื่องมาจากการขาดแคลนศึกษานิเทศก์และบุคลากรในการนิเทศการศึกษา รวมท้ัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็มีความจำเป็นในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559, หน้า 1) การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศปัจจัยที่สำคัญ คือ การพัฒนาคน ซึ่งเป็นโจทย์ที ่สำคัญของการ
จัดระบบการศึกษา และปฏิรูประบบการเรียนรู้ของประเทศไทยสู่การสร้างและพัฒนาพลเมืองให้มี
คุณลักษณะในสังคมโลกของศตวรรษที่ 21 อันมีเหตุผลมาจำกการปฏิวัติด้าน Digital Revolution 
และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ทำให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและ
สื ่อสารถึงก ันได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาให้นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที ่ม ีท ักษะความรู้  
ความสามารถ การคิดวิเคราะห์ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพพร้อมที่จะ
แข่งขันกับประเทศอื่น 
 การเตรียมพลเมืองให้มีทักษะคิด ทักษะงาน และทักษะชีวิต รองรับการพัฒนางาน ใหส้ร้าง
รำยได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับภูมิลำเนาถิ่นฐาน สร้างฐานที่แข็งแกร่งของการสร้าง
เศรษฐกิจสู่เวทีการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งการจัดการศึกษาจะเน้นให้ผู ้เรียนได้ร ับประสบการณ์
(Experience) จำกแหล่งจัดประสบการณ์จริง โดยเรียนรู้จำกการสร้างกระบวนการคิดที่ประยุกต์ใช้
หลักทฤษฎีความรู้ ไปสู่การลงมือปฏิบัติในสถานการจำลองเสมือนจริงหรือจากสถานการณ์จริง และ
เรียนรู้จำกการสร้างกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบตามประเด็นท่ีต้ังไว้ ตามทฤษฎี learning 
by doing ของ John Dewey ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เร่ง
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวัดและประเมินผล โดนนำเอาเทคโนโลยี และ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหำรจัดการ โดยใช้ภาคี
เครือขา่ยความรวมมือภาครัฐ และเอกชน ท้ังภายในประเทศและต่ำงประเทศเข้ามามีส่วนจัดและช่วย
จัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
ให้มีกำลังคนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ให้ผู ้เรียนมี
สมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมี
งานทำ โดยกำหนดแนวทำงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตำมแนวทำงการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเป็น 5 รูปแบบ คือ 1) การจัดหลักสูตร
ฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้นในรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) การจัดหลักสูตร                 
ทวิศึกษา สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลำยที่ต้องการวุฒิประกาศนียบัตรวิชำชีพ 3) การจัดหลักสูตร
เตรียมพื้นฐานความถนัดกลุ่มสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 4) การจัดกิจกรรมชุมนุม
เพื่อการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 5) การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาพื้นฐาน 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2559, หน้า 3) 
 นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559, หน้า 4) ยังได้ดำเนินการ
จัดทำแนวทางการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมงีานทำ ตำมแนวทางการจัดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
 จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ 
มุ่งพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ผู้เรียนและ
ผู้สำเร็จการศึกษามีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ เรียนจบแล้วตอ้งมี
งานทำ  รองรับการเป็นศูนย์พัฒนาอาเซียน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและโครงการลงทุนขนาด
ใหญ่ของรัฐบาล ให้มีความเพียงพอและตรงความต้องการของสถานประกอบการ มีขีดความสามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล และได้กำหนดกรอบวิธีการที่ต้องจัดทำฐานข้อมูลความต้องการแรงงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยที่สถานศึกษาจะต้องมีฐานข้อมูลการผลิตและพัฒนาผู้เรยีน
ให้เช่ือมโยงกับความต้องการจำเป็นในพื้นท่ีของจังหวัดและอำเภอ และตรงทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งจะต้องให้ภาคประชาชนในสังคม อันได้แก่สถานประกอบการ และกลุ่มอาชีพอิสระเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มีการบูรณาการการเรียนรู้คู่ไปกับการทางานและร่วมกับสถานประกอบการหรือ
กลุ่มอาชีพอิสระ โดยที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการโดย 1) จัดทำคำส่ังจังหวัดใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื ่อการมีงานทำ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ 2) พัฒนาข้อมูลสารสนเทศความต้องการสาขา
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วิชาชีพ ลักษณะอาชีพ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัด โดยการสนับ
สนับสนุนของคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัด 3) ศูนย์แนะแนวจังหวัดจัดเส้นทางอาชีพนักเรียน
รายบุคคล สร้างความเข้าใจครูแนะแนว ในการดำเนินการคัดกรองนักเรียนเข้าสู่แผนการเรียนหรือจัด
รายวิชาเพิ่มเติมรองรับเส้นทางการเรียนสู่อาชีพ ประสานหน่วยงานที่มีเครื ่องมือวัดและประเมิน
บุคลิกภาพ ความถนัด แปลผลการประมวลผล  นำเข้าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นักเรียน
รายบุคคล  และพัฒนาการใช้แฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียนนำผลงานเชิงนวัตกรรม 4) พัฒนาครูในการ
ปรับกระบวนการเรียนรู้จัดทำหน่วยบูรณาการ ฐานสมรรถนะความรู้ ท่ีวัดผลความถนัดทางสาขาวิชา  
พัฒนาแผนการเรียนโครงงาน/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โรงเรียนปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการมี
งานทำ ให้มีแผนการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมรองรับกลุ่มความถนัดทางสาขาวิชาชีพ และประเภทสาขา
วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเรียนรู้เป็นผู้ประกอบธุรกิจพอเพียง นำไปใช้ได้จริงในชุมชน 
หรือมีธุรกิจชุมชน SMEs หรือกลุ่ม Strat Up  นำไปพัฒนาต่อยอด และ 5) พัฒนาครูผู้ร่วมนิเทศเป็น
วิทยากรพี่เลี้ยงนิเทศช่วยเหลือพาทำการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามคำสั่งจังหวัด  
รองรับปริมาณความต้องการจังหวัด ที่มีแผนการเรียน/รายวิชาเพิ่มเติม รองรับกลุ่มความถนัดทาง
สาขาวิชาชีพ รวมถึงหน่วยบูรณาการโดยใช้สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
 ดังนั้น ผู ้วิจัยซึ ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาหลักสูตรการมีงานทำของสำนักงาน               
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยการจัดรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือที่จะ
เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการศึกษาโดยท่ีมีหลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมกับภาค
ส่วนอื่น ๆ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการนิเทศการศึกษาท่ี
ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยท่ีกระบวนการนิเทศการศึกษาแบบเครือข่ายความร่วมมือจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารจัดการองค์กร การจัดการเรียนการสอนที่มี
การปรับเปลี่ยนไปสู่การขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ของครูผู้สอน ทั้งนี้ เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่าย ท่ีเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้มีส่วนใน
การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ วางแผน กำหนดแนวทาง ในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาซาติ พ.ศ. 2542 ท่ีได้เน้นให้สังคมมีส่วนร่วมท้ังผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง หรือโดยอ้อมท้ัง
ภาครัฐ เอกชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทชี้แนะ ชี้นำ กำหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาร่วมกันเพื่อให้เกิดระบบการทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นการรวมตัว
ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ร่ วมกันของผู้บริหารเขตพื้นที ่ ศึกษานิเทศก์ ผู ้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนท่ีจะ
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เป็นเครือข่ายการนิเทศการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ 
คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยทางานร่วมกันแบบทีมที่เรียกกว่าเครือข่ายความร่วมมือสู่ 
การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพการเปล่ียนแปลงคุณภาพของครูผู้สอน รวมถึงคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้เกิดรูปแบบการนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษาและ
กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือท่ีมีความเข้มแข็ง มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาการพัฒนา รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 2. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำ                
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื ่อขับเคลื่อนหลักสูตร                
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 4. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัย ตามขั้นตอนของการวิจัยเป็น                       
4 ขั้นตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1  
 ในการการศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
แบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอนย่อย ดังนี้ 
  1.1 การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำจากเอกสารและงานวิจัย 
   1.1.1 แหล่งข้อมูล 
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   ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็น
กรอบแนวคิดเบ้ืองต้นในการวิจัย โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
    1.1.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
    1.1.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ 
    1.1.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการมีงานทำ 
   1.1.2 ประเด็นท่ีศึกษา 
   องค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ  
  1.2 การศึกษารูปแบบในการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร           
การมีงานทำจากสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
   1.2.1 แหล่งข้อมูล 
   กลุ่มผู ้ให้ข้อมูล คือ ผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้แก่ 
    1.2.1.1 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
    1.2.1.2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
    1.2.1.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
   1.2.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
   รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ 
  1.3 การศึกษารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมี
งานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  จากการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   1.3.1 แหล่งผู้ให้ข้อมูล  
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรการมีงานทำหรือหลักสูตรอาชีพ 
จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
   1.3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
   รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ 
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 2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำ 
 การสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ
แบ่งออกเป็น 2 ข้ันย่อย ดังนี้ 
  2.1 การยกร่างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตร                   
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
  นำผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 และนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
  2.2 การตรวจสอบร่างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื ่อน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
   2.2.1 แหล่งข้อมูล 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 13 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 1 คน กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์
ท่ีรับผิดชอบด้านหลักสูตร จำนวน 4 คน กลุ่มท่ี 3 อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 คน กลุ่มท่ี 4 ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการมีงานทำและด้านอาชีวศึกษา จำนวน 4 คน กำหนดคุณสมบัติโดย
มีความรู้ประสบการณ์ด้านการนิเทศ การศึกษา อย่างน้อย 10 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวข้อง
กับการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือและมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านอาชีวศึกษา อย่างน้อย 10 ปี 
   2.2.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
   ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
 3. ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 
  3.1 แหล่งข้อมูล 
  กลุ ่มผู ้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 15 คน และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน
จำนวน 48 คน 
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  3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 4. ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
  4.1 แหล่งข้อมูล 
   4.1.1 ประชากร ได้แก ่ ศึกษานิเทศก์ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 15 คน และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน ๆ 1 คน รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 33 คน ครูผู้สอนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม
ครูผู้สอน 33 คน รวมประชากรท้ังส้ิน จำนวน 81 คน  
   4.1.2 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 13 คน และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน ๆ 1 คน รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน ครูผู้สอนหลักสูตรการมีงานทำ ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม
ครูผู้สอน 27 คน รวมประชากรทั้งสิ้น จำนวน 67 คน คำนวณได้จากสูตรของ Yamane (1967, p. 
86) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95   
  4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงาน
ทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้แก่ ประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรการมีงานทำ ด้านท่ี 
2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านท่ี 3 คุณภาพผู้เรียนและผลงาน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การนิเทศ หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ชี้แนะ ให้คำปรึกษา
แก่สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเกิดจากการร่วมมือกันของบุคลากรหลาย
ฝ่ายเข้ามาร่วมกันในการขับเคล่ือนขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และกำหนดเป้าหมายเพื่อให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิผล
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ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการหลักสูตรการมีงานทำ ด้านที่ 2 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และด้านท่ี 3 คุณภาพผู้เรียนและผลงาน 
 2. รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 หมายถึง องค์ประกอบ
ของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการนิเทศ
การศึกษาตามจุดมุ ่งหมายของการจัดการศึกษา ซึ ่งประกอบด้วย  1) เครือข่ายความร่วมมือ                        
2) กระบวนการนิเทศ 3) ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.1 เครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง หน่วยงาน กลุ่มของบุคคลท่ีทำงานร่วมกันโดยการ
สร้างเป้าหมายร่วมกัน ร่วมคิดกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการจัดการศึกษาโดยมีการกำหนด
คณะกรรมการในการขับเคล่ือนท้ังด้านอำนวยการและการดำเนินงาน การจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ มีการกำหนดขอบข่ายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ท้ังด้านวิชาการ ด้านการเงินและงบประมาณ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และการกำหนดเป้าหมาย ที่มีการร่วมกันดำเนินการใน
หลักการของเครือข่ายความร่วมมือ ซึ ่งประกอบด้วย  1) คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ                     
2) ขอบข่ายความร่วมมือ 3) เป้าหมายของเครือข่ายความร่วมมือ 
   2.1.1 คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง คณะบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
การนิเทศสถานศึกษาของเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด 
คือ 1) คณะกรรมการบริหารเครือข่ายความร่วมมือ (ระดับเขตพื้นที่) 2) คณะกรรมการดำเนินงาน
เครือข่ายความร่วมมือ (ระดับสหวิทยาเขต) และ 3) คณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ 
(ระดับอาชีวศึกษา) 
   2.1.2 ขอบข่ายความร่วมมือ หมายถึง กรอบการดำเนินงานของเครือข่ายความ
ร่วมมือและทิศทางในการนิเทศ โดยการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ใหม้ีคุณภาพ ประกอบด้วย 
ด้านวิชาการ ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป 
   2.1.3 เป้าหมายของเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ของเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยเกิดจากการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมุ ่งเน้น
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
  2.2 กระบวนการนิเทศ หมายถึง ขั ้นตอนของการนิเทศการศึกษา มีลำดับการ
ดำเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 2) การ
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วางแผนการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ 3) การดำเนินการนิเทศ 4) การติดตาม
และเสริมแรง 5) ประเมินผลเพื่อพัฒนา 
   2.2.1 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา หมายถึง การดำเนินงานท่ีผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีความเข้าใจร่วมกันถึงประโยชน์ คุณค่าของการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยการสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดม
ความคิดเห็นในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษา 
   2.2.2 การวางแผนการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ หมายถึง การ
ดำเน ินการเกี ่ยวกับการระดมความคิดเห็น ว ิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การแต่งต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการนิเทศ การวางแผนและจัดทำ
แผนการนิเทศ ลำดับข้ันตอนวิธีการนิเทศ รวมถึงแนวทางในการดำเนินการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำให้เกิดประสิทธิผล ท่ีเกิดจากการร่วมคิดของท้ังผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ 
   2.2.3 การดำเนินการนิเทศ หมายถึง การปฏิบัติการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
โดยเริ่มจากการประชุม กำหนดระยะเวลา การสร้างเครื่องมือ การสะท้อนผล เพื่อนำไปพัฒนาและ
ปรับปรุง โดยใช้การนิเทศท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเป็นการสร้างความเข้าใจของผู้นิเทศ
ในการนิเทศ ซึ่งเกิดจากการประชุมในขั้นตอนการนิเทศ รวมถึงแนวทางในการนิเทศตามแผนการ
นิเทศที่กำหนดไว้ แล้วสะท้อนผลการนิเทศ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศให้ทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพและบริบท 
   2.2.4 การติดตามและเสริมแรง หมายถึง เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างขวัญ
กำลังใจ ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ในการปฏิบัติหน้างานทั้งครู ผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบปัญหาของการดำเนินการที่เกิดจากการนิเทศด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือโดยเกิดจากการสะท้อนผลการดำเนินการทั ้งผู ้ร ับการนิเทศและผู ้น ิเทศ โดยใช้
กระบวนการติดตามที่หลากหลายแนวทาง ทั้งการติดตามโดยการลงพื้นที ่และการติดตามแบบ
ออนไลน์ เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนา 
   2.2.5 ประเมินผลสะท้อนเพื ่อพ ัฒนา หมายถึง การดำเนินการเก ี ่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ ในการสะท้อนปัญหา จุดควรพัฒนา ในปัญหา
ต่างๆ ของการดำเนินการนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการนิเทศการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเพื่อนำมาปรับปรุงการนิเทศ และวางแผนนิเทศครั้งต่อไป 
 2.3 ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ท่ี
ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ใน
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ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 การบริหารจัดการหลักสูตรการมีงานทำ ด้านท่ี 2 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านท่ี 3 คุณภาพผู้เรียนและผลงาน 
  2.3.1 ประสิทธิผลระดับสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ของความสำเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาได้กำหนดไว้ ท้ังด้านวิชาการ ด้านการเงินและงบประมาณด้านการบริหาร
บุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป ท่ีนำไปสู่การขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำให้เกิดประสิทธิผล 
  2.3.2 ประสิทธิผลระดับครู หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาครูผู้สอน ท่ี
ขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำ โดยสามารถจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ครูมีความสามารถด้านการสอน มีความสามารถด้านการส่ือสาร 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีผลงานวิชาการ มีความรู้ในเนื้อหาที่สอน พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีทักษะ
การใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  2.3.3 ประสิทธิผลระดับนักเรียน หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักเรียน 
ประกอบด้วย ผู้เรียนมีความสมดุลเชิงคุณภาพ ของด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตนคติ และผ่าน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ มีการเรียนรู้ในรูปแบบ Problem-Based 
Learning และ Problem-Based Learning ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น และมีการเรียนรู้ในรูปแบบ
การเร ียนฝึกและถอดประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาว ิชาชีพ และมีการเร ียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง มีคุณภาพการดำเนินชีวิต โดยการพัฒนาต่อยอดผลงาน (ต่อ
ยอดเทคโนโลยีเดิม) หรือพัฒนานวัตกรรมข้ึนใช้  
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 4. สหวิทยาเขต หมายถึง การรวมกลุ่มของสถานศึกษาเพื่อร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่เดียวกัน
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การทำวิจัยครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 โดยคาดหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการวิจัย ดังนี้ 
 1. ได้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 2. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา ในการกำหนดนโยบายในการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
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ร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 3. ได้แนวทางสำหรับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้มีหน้าที่นิเทศการศึกษา    
ได้ใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ท่ีสามารถนำไปใช้ในการนิเทศได้ท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ในการวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
  1.1 ความหมายของรูปแบบ 
  1.2 ประเภทของรูปแบบ 
  1.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
  1.4 ลักษณะของรูปแบบท่ีดี  
  1.5 การสร้างและการพัฒนารูปแบบ 
  1.6 การตรวจสอบรูปแบบ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
  2.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
  2.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
  2.3 หลักการนิเทศการศึกษา 
  2.4 กระบวนการนิเทศการศึกษา 
  2.5 วิธีการและเทคนิคการนิเทศ 
  2.6 ขอบข่ายของการนิเทศสถานศึกษา 
  2.7 ลักษณะของผู้นิเทศ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ 
  3.1 ความหมายของเครือข่าย 
  3.2 การสร้างเครือข่าย 
  3.3 ความหมายของความร่วมมือ 
  3.4 องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ 
  3.5 สหวิทยาเขต 
 4. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการมีงานทำ 
  4.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
  4.2 กรอบหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
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  4.3 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทำ 
  4.4 การบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 5. เกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
  5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรการมีงานทำ  
  5.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้  
  5.3 คุณภาพผู้เรียนและผลงาน 
 6. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  6.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  6.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ 
  6.3 แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  6.4 การประเมินความพึงพอใจ 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 8. กรอบแนวความคิดการวิจัย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
 1. ความหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นไว้เป็นแนวทางในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 ทิศนา แขมมณี (2558, หน้า 220) ได้กล่าวอธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ 
หมายถึงเครื ่องมือทางความคิดที ่บ ุคคลใช้ในการสืบสอบหาคำตอบ ความรู ้ ความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจากความคิด ประสบการณ์ การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎี 
หลักการต่าง ๆ และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
 ณัฐศักดิ์ จันทร์ผล (2552, หน้า 125) กล่าวว่ารูปแบบหมายถึงโครงสร้างโปรแกรม 
แบบจำลองหรือตัวแบบที่จำลองสภาพความเป็นจริงที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะ โดย
พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างที่จะต้องนำมาศึกษาเพื่อใช้ทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์
หนึ่ง ในการอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
 มาลี สืบกระแส (2552, หน้า 108 - 109) กล่าวว่ารูปแบบมีสองลักษณะ คือ ลักษณะท่ี
หนึ่งเป็นรูปแบบจำลองของส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น ระบบการปฏิบัติงานและรูปแบบท่ีเป็นแบบจำลอง
ของสิ่งที ่เป็นรูปธรรม เช่น เครื ่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และลักษณะที่สองคือรูปแบบอาจแสดง
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ความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือเขียนในรูปสมการคณิตศาสตร์หรือสมการพยากรณ์
หรือเขียนเป็นข้อความ จำนวน หรือภาพ หรือแผนภูมิหรือรูปสามมิติ เป็นต้น 
 คัมภีร์ สุดแท้ (2553, หน้า 179-188) กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงสิ่งที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น 
แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนนิงาน
ต่อไป 
 ปัญญา ทองนิล (2553, หน้า 24-25) ได้กล่าวว่า รูปแบบหมายถึงโครงสร้างท่ีเกิดจาก
ทฤษฎี ประสบการณ์ การคาดการณ์ และนำเสนอในรูปของข้อความหรือแผนผัง 
 Procter และ Paul (Procter and Paul, 1978, p. 174) ให้ความหมายของคำว่ารูปแบบ
ใน Longman Dictionary of Contemporary English ว่าโดยสรุปแล้วรูปแบบจะมี 3 ลักษณะใหญ่
ด้วยกัน คือ รูปแบบที่หมายถึงสิ ่งซึ ่งเป็นแบบย่อส่วนของจริง  ความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยว่า
แบบจำลอง เช่น แบบจำลองของเรือดำน้ำ เป็นต้น และรูปแบบที่หมายถึงสิ่งของหรือคนที่นำมาใช้
เป็นแบบอย่างในการดำเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบหรือแม่แบบในการวาดภาพ
ศิลป์ เป็นต้น หรือรูปแบบที่หมายถึงแบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 
Core I5 เป็นต้น 
 Bardo และ Hartman (Bardo and Hartman, 1982, p. 245) ได้กล่าวถึงรูปแบบในทาง
สังคมศาสตร์ไว้ว่า รูปแบบเป็นชุดของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจ เพื่อใช้ใน
การนิยามคุณลักษณะและ/หรือบรรยายคุณสมบัตินั้น ๆ ซึ่ง Bardo และ Hartman ยังได้อธิบายต่อไป
ว่า รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างท่ีเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อบรรยายคุณลักษณะท่ีสำคัญ ๆ ของปรากฏการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ดังนั้นรูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้รูปแบบมีความซับซ้อนและยุ่งยาก
เกินไปในการที่จะทำความเข้าใจซึ่งจะทำให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป ส่วนการที่จัดระบบ
รูปแบบหนึ่ง ๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและรูปแบบนั ้น ๆ ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง ไม่ได้มีข้อกำหนดเป็นการตายตัว ทั้งนี้ก็แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและ
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบท่ีต้องการจะอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไร 
 Tosi และ Carroll (Tosi and Carroll, 1982, p. 74) กล่าวไว้ว่า รูปแบบเป็นนามธรรม
ของจริงหรือภาพจำลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบอย่างง่าย ๆ ไป
จนถึงรูปแบบที่มีความสลับซับซ้อนมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบทั้งกายภาพ (Physical Model) ที่เป็น
แบบจำลองของวัตถุ เช่น แบบจำลองหอสมุดแห่งชาติ แบบจำลองเครื่องบินขับไล่ เอฟ 16 เป็นต้น 
และรูปแบบเชิงลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ด้วยภาษาหรือสัญลักษณ์ 
เช่น รูปแบบเชิงระบบและตามสถานการณ์ (A System/Contingency Model) ของ Brown และ 
Moberg (Brown and Moberg, 1980, p. 56)  
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 Stoner และ Wankel (Stoner and Wankel, 1986, p. 44) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบ
ไว้ว่า รูปแบบเป็นการจำลองความจริงของปรากฏการณ์ เพื่อทำให้เราได้เข้าใจความสัมพันธ ์ท่ี
สลับซับซ้อนของปรากฏการณ์นั้น ๆ ได้ง่ายข้ึน 
 Willer (Willer, 1986, p. 125) ได้กล่าวถึงรูปแบบไว้ว่า รูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์ 
(Conceptualization) ท่ีเกี ่ยวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ (Rationale) ของระบบ              
ร ูปนัย (Formal System) และมีจ ุดมุ ่งหมายเพ ื ่อการทำให ้เก ิดความกระจ ่างชัดของน ิยาม 
ความสัมพันธ์ และประพจน์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 Husen และ  Postlethwaite (Husen and Postlethwaite, 1994, p. 3895) ได ้ ให้
ความหมายว่า รูปแบบคือ โครงสร้างท่ีถูกนำเสนอเพื่อใช้วินิจฉัยความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบท่ี
สร้างมาจากเหตุการณ์ การหยั่งรู้ด้วยวิธีการอุปมาอุปมัยหรือได้มาจากทฤษฎี ดังนั้นรูปแบบจึงไม่ใช่
ทฤษฎี 
 Raj (Raj, 1996, p. 45) ได้ให้ความหมายของคำว่ารูปแบบว่ามีความหมาย 2 ความหมาย
ด้วยกัน คือ 1) รูปแบบคือรูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จำนวนหรือ 
ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทำให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดีย ิ ่งขึ ้น และ                      
2) รูปแบบคือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมที่กำหนดเฉพาะ โดยสรุปแล้วรูปแบบ
หมายถึงแบบจำลองอย่างง่ายหรือย่อส่วน (Simplified Form) ของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู ้เสนอ
รูปแบบดังกล่าวได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือ
ในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำนายปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดขึ้นตลอดจนอาจใช้เป็นแนวทางใน
การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป 
 Good (Good, 2005, p. 177) ได้รวบรวมความหมายของรูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย
ด้วยกัน คือ 1) เป็นแบบอย่างของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำ 2) เป็นตัวอย่าง
เพื่อการเลียนแบบ เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบ เป็นต้น 
3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเป็นตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการหรือแนวคิด และ 4) เป็น
ชุดของปัจจัย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันซึ่งรวมตัวกันเป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์
ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 
 Encyclopedia of Psychology ( Encyclopedia of Psychology,  2 0 2 0 ) ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของรูปแบบ (Model) ไว้ 2 ความหมาย ดังนี้ 
  1) รูปแบบคือรูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์ ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จำนวนหรือ 
ภาพ โดยการลดทอนเวลาและเทศะ ทำให้เข้าใจความจริงของปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 
  2) รูปแบบคือตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีกำหนดเฉพาะ 
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 ซึ่งสรุปได้ว่า รูปแบบหมายถึงความสัมพันธ์ของ 2 ชุดตัวแปร ประกอบด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานกับงานวิชาการท่ีมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
 The Stanford Encyclopedia of Philosophy ( The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 2020) ได้ให้ความหมายว่ารูปแบบเป็นระบบหรือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทฤษฎี
ท่ัวไปเพื่อพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์นั้น ๆ 
 Ardictionary (Ardictionary, 2008, p. 1) ได้นิยามความหมายของรูปแบบ (Model) ว่า
หมายถึง แบบจำลองที่เป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกันกับของจริงหรือสัญลักษณ์ของการเป็น
ตัวแทนส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตหรือแบบแผนของส่ิงท่ีเตรียมไว้ 
 Thinkexist (Thinkexist, 2008, p. 1) ได้ให้ความหมายของคำว่ารูปแบบ (Model) ไว้ว่า
เป็นแบบจำลองระบบการปฏิบัติงานหรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งของท่ี
เป็นตัวแทนแสดงความคิดของส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หรือส่ิงท่ีเตรียมเอาไว้ล่วงหน้า  
 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ รูปแบบหมายถึงวิธีการและแนวทางในการบริหารของสถานศึกษา 
หรือกรอบความคิดทางด้านหลักการต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เพื่อนำมาเป็นหลักในการบริหาร                
สู ่วิธีการบริหารแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ขั ้นตอน รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและอำนาจหน้าท่ีในการขับเคล่ือนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์และภาพความสำเร็จตามแนวทางในการ
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันได้แก่ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข และสมดุล 4 มิติ เพื่อให้สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนได้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงของกระแสในยุคโลกาภิวัตน์ 
มีความพอประมาณ มีเหตุมีผลและเกิดภูมิคุ้มกันแก่องค์กรในการดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของความรู้
ควบคู่คุณธรรม  
 2. ประเภทของรูปแบบ 
 รูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันซึ่งนักวิชาการด้านต่าง ๆ ได้จัดแบ่งประเภทต่างกันออกไป
สำหรับรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์นั้น มีการแบ่งดังนี้ 
 Smith และคณะ (Smith, et al, 1980, p. 461) จําแนกรูปแบบออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
   1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
   1.1) รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน
จําลอง หุนไลกา หุนตามรานตัดเส้ือผา  
   1.2) รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 
การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการก่อนจะทำการทดลอง เครื ่องบินจําลองที่บินไดหรือเครื ่องฝกหัดบิน                      
เปนตน รูปแบบชนิดนี้มีความใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 
  2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) จําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
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   2.1) รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Model) เปนการใชขอความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยยอ เชน คําพรรณนาลักษณะงานคําอธิบาย
รายวิชา เปนตน ซึ่งการมีรูปแบบขอความนั้นแมบางครั้งจะเขาใจยากแตก็ยังดีกวาไมมีรูปแบบเสียเลย
เพราะอยางนอยก็เปนแนวทางในการสรางรูปแบบประเภทอื่นตอไป 
   2.2) รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Model) เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน 
 Bardo และ  Hartman (Bardo and Hartman, 1982,  p. 141) เป ็นน ักน ิ เวศว ิทยา                  
คนสำคัญท่ีได้ให้ทัศนะท่ีน่าสนใจไว้อีกแนวหนึ่งซึ่งเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบ 
โดยแบ่งประเภทของรูปแบบด้วยการอธิบายลักษณะจากลักษณะของเมือง ออกเป็นรูปแบบท่ีอธิบาย
โดยลักษณะพื้นที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลักษณะของประชากร รูปแบบที่ใช้ ในการอธิบายโดย
ลักษณะพื้นที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่าลักษณะอย่างไร เช่น แบบจำลอง
โซนศูนย์กลาง (Concentric Zone Model) และรูปแบบการวิเคราะห์พื้นที่ทางสังคม (Social Area 
Analysis Model) เป็นต้น สำหรับรูปแบบท่ีใช้อธิบายโดยคุณลักษณะของประชากรนั้น เป็นรูปแบบท่ี
เสนอแนวคิดในการอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของประชากรของเมืองต่าง ๆ เช่น แบบจำลองการแยกท่ี
อยู่อาศัย (Residential Segregation Model) และรูปแบบที ่ตั ้งกลุ ่ม (Group Location Model)              
เป็นต้น 
 Keeves (Keeves, 1988, pp. 561-565) ได้แบ่งประเภทของรูปแบบออกเป็น 5 ประเภท คือ 
  1) รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ (Analogue Model) ซึ่งเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการทำนายจำนวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียน ซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน้ำเข้าและปล่อยน้ำออกจากถัง 
โดยนักเรียนท่ีจะเข้าสู่ระบบโรงเรียนเปรียบได้กับน้ำท่ีเปิดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนท่ีคงอยู่ในระบบ
จึงเท่ากับนักเรียนท่ีเข้าสู่ระบบลบด้วยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เป็นต้น 
  2) ร ูปแบบที ่ ใช ้ภาษา (Semantic Model) เป็นสื ่อในการบรรยายหร ืออธ ิบาย
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษาด้วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพื่อให้เห็นโครงสร้างทางความคิด องค์ประกอบ 
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce และ 
Weil (1992, p.41) 
  3) รูปแบบที่ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช้กันทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์
รวมทั้งการบริหารการศึกษาด้วย 
  4) รูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และหลักการ
สร้างทางภาษา (Semantic Model) เป็นโดยการนำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ี
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เกิดขึ้น (Causal Model) เช่น รูปแบบการลิดรอนมาตรฐาน (The Standard Deprivation Model) 
ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อม
ทางการศึกษาท่ีบ้านและระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น 
  5) รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคที่เรียกว่า 
Path Analysis และหลักการสร้าง Semantic Model โดยการนำเอาตัวแปรต่างๆ มาสัมพันธ์กัน             
เช ิง เหต ุและผลที ่ เก ิดขึ้ น เช ่น The Standard Deprivation Model ซึ่ ง เป ็นร ูปแบบที ่แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่บ้าน 
และระดับสติปัญญาของเด็ก เป็นต้น 
 Joyce และ Weil (Joyce and Weil, 1992, p. 74) ได้ศึกษาและจัดแบ่งประเภทของ
รูปแบบตามแนวคิดหลักการหรือทฤษฎีซึ่งเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ และได้แบ่งกลุ่ม
รูปแบบการสอนเอาไว้ 4 รูปแบบ คือ 
  1) รูปแบบการประมวลผลข้อมูล (Information-Processing Models) เป็นรูปแบบ
การสอนท่ียึดหลักความสามารถในกระบวนการประมวลข้อมูลของผู้เรียนและแนวทางในการปรับปรุง
วิธีการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  2) รูปแบบลักษณะบุคคล (Personal Models) รูปแบบการสอนที่จัดไว้ในกลุ่มนี้ให้
ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาบุคคลเฉพาะราย โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่แต่ละบุคคล
จัดระบบปฏิบัติต่อสรรพส่ิง (Reality) ท้ังหลาย 
  3) รูปแบบจำลองปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction Models) เป็นรูปแบบท่ี
ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและบุคคลต่อสังคม 
  4) รูปแบบจำลองพฤติกรรม (Behavior Models) เป็นกลุ่มของรูปแบบการสอนที่ใช้
องค์ความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นหลักในการพัฒนารูปแบบ จุดเน้นที่สำคัญคือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่สังเกตได้ของผู้เรียนมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างจิตวิทยาและพฤติกรรมที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ 
 Steiner (Steiner, 1990, p. 148) กล่าวว่า รูปแบบแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ  
  1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) รูปแบบประเภทนี ้เป็นแบบจำลองทาง
กายภาพ เช่น แบบจำลองรถยนต์ เครื่องบิน ภาพจำลอง เป็นต้น 
  2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป็นแบบจำลองที ่สร้างขึ ้นจากกรอบ
ความคิดท่ีมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจำลองเป็นตัวช่วยให้เกิดรูปแบบท่ีมี
โครงสร้างต่าง ๆ ท่ีสัมพันธ์กัน  
 จากที่กล่าวมา แสดงว่ารูปแบบมีหลายประเภทด้วยกันเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นของ             
แต่ละสาขาก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น รูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร์ ได้แบ่งออกเป็น
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รูปแบบที่ใช้การอุปมาอุปไมยเทียบเคียงปรากฏการณ์ ซึ่งเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
ปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม รูปแบบท่ีใช้ภาษาเป็นส่ือในการขยายหรืออภิปรายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา
ด้วยภาษา แผนภูมิ รูปภาพ รูปแบบท่ีใช้สมการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่าง ๆ และรูปแบบท่ีนำเอาตัวแปรต่าง ๆ มาสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 
 3. องค์ประกอบของรูปแบบ 
 Husen และ Postlethwaite (Husen and Postlethwaite, 1994, p. 3865); ทิศนา 
แขมมณี (2558, หน้า 220) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบได้ 4 องค์ประกอบดังนี้  
  1) รูปแบบสามารถนำไปสู่การทำนายผลท่ีตามมา ซึ่งสามารถทดสอบสังเกตได้ 
  2) มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ อธิบายปรากฏการณ์เรื่องนั้นหรือปรากฏกลไกเชิงสาเหตุ               
ท่ีกำลังศึกษาและอธิบายเรื่องท่ีกำลังศึกษา 
  3) รูปแบบช่วยจินตนาการสร้างความคิดรวบยอด ความสัมพันธ์ของสิ่งที่กำลังศึกษา
หรือช่วยสืบเสาะความรู้ 
  4) รูปแบบมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเช่ือมโยง 
 จากการศึกษาตัวอย่างของรูปแบบจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่าองค์ประกอบของ
รูปแบบนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ท่ีตายตัวว่ารูปแบบนั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง อย่างไร ส่วนใหญ่จะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของปรากฏการณ์ที่ผู้สนใจดำเนินการศึกษา ส่วนการกำหนดองค์ประกอบ
รูปแบบในการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดองค์การและการบริหารจัดการ (The 
Model of Organization and Management) ตามความคิดของ Brown และ Moberg (1980, p. 
98) น ั ้น Brown และ Moberg ได้ส ังเคราะห์ร ูปแบบขึ ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ (Systems 
Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) และองค์ประกอบตาม
รูปแบบของ Brown และ Moberg ประกอบด้วยสภาพแวดล้อม (Environment) เทคโนโลยี  
(Technology) โครงสร้าง (Structure) กระบวนการจัดการ (Management Process) และการ
ตัดสินใจส่ังการ (Decision making) 
 รูปแบบการศึกษาและการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การและการบริหารของ 
Brown และ Moberg (Brown and Moberg, 1980, p. 17) มีลักษณะดังภาพท่ี 2 
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ภาพที ่  2 ร ูปแบบเช ิงระบบและสถานการณ์ (Systems/Contingency Model) ของ Brown                            
และ Moberg 

ท่ีมา: Brown และ Moberg (Brown and Moberg, 1980, p. 17) 
 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547, หน้า 354 - 355) ได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำของคณบดี ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) คุณลักษณะภาวะ
ผู้นำของคณบดีที ่ต้องพัฒนา 2) หลักการและแนวคิดกำกับรูปแบบและวัตถุประสงค์ทั่วไปของรูปแบบ               
3) กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนเนื้อหาการพัฒนา
วิธีการและกิจกรรมการพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผลที่ต้องการ และ 4) แนวทางการนำ
รูปแบบไปใช้ เงื่อนไขความสำเร็จและตัวบ่งช้ีความสำเร็จของรูปแบบ 
 ชนกนารถ ชื่นเชย (2550, หน้า 179-180) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการ
ของการศึกษาต่อเนื่อง 2) กลุ่มเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 3) จุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง 4) โครงสร้างระบบบริหารของการศึกษาต่อเนื่อง 5) หลักสูตรการเรียน     การ
สอนของการศึกษาต่อเนื่อง 6) วิธีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 7) สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ของ
การศึกษาต่อเนื่อง 8) การติดตามและประเมินผลของการศึกษาต่อเนื่อง และ 9) การเทียบระดับและ
เทียบโอนผลการเรียน 
 ศักดิ์จิต มาศจิตต์ (2550, หน้า 226-227) ได้เสนอองค์ประกอบของรูปแบบไว้              4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบพื้นฐาน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย หลักการ การมีส่วนร่วม และ
การกำหนดแนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 2) องค์ประกอบโครงสร้าง 3) องค์ประกอบกระบวนการ
ดำเนินงาน และ 4) องค์ประกอบด้านการสนับสนุน 
 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2550, หน้า 274 - 275) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา        
นอกระบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต พบว่ารูปแบบมีองค์ประกอบ       
8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู้          
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4) การประเมินผลการเรียนรู้ 5) การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์และการเทียบระดับการศึกษา                
6) การบริหารและการจัดการศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมาย และ 8) การมีส่วนร่วมของพ่อแม่และชุมชน 
 พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553, หน้า 159 - 160) ได้สรุปไว้ว่า รูปแบบประกอบด้วยส่วนประกอบ       
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 หลักการและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ        
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 โครงสร้างและสาระสำคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) ฐานะ
ของสถานศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่วนกลาง        
2) บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ 3) การกระจายอำนาจภารกิจ การจัด 
การศึกษา 4 ด้าน 4) หน่วยงานกำกับติดตาม ตรวจสอบและส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของโรงเรียน       
5) มาตรฐานและการประกันคุณภาพผู้เรียน ส่วนที่ 3 การนำสู่การปฏิบัติและเงื่อนไขความสำเร็จ  
ประกอบด้วย 1) การนำไปสู่การปฏิบัติ 2) เงื่อนไขความสำเร็จในส่วนการบริหารขององค์การ 
 ไมตรี บุญทศ (2554, หน้า 149 - 153) สรุปองค์ประกอบของรูปแบบท่ีคล้ายกันไว้ว่า ควร
มีองค์ประกอบหลัก คือ 1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 2) ทฤษฎีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ          
3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีดำเนินงานของรูปแบบ และ 5) แนวการประเมินรูปแบบ 
โดยมีคำอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบ พร้อมมีเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ การจัดทำคู่มือการใช้
รูปแบบโดยนำสาระขององค์ประกอบบรรจุไว้อย่างสมบูรณ์เอื ้อประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษา และนำ
รูปแบบไปใช้ 
 มีศิลป์ ชินภักดี (2555, หน้า 22) ได้กำหนดองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่า ประกอบด้วย     
3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งคือส่วนสถาบันหรือองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) เทคโนโลยี 2) โครงสร้าง                      
3) บทบาท 4) เป้าหมายหรือความคาดหวัง ส่วนที่สองคือส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาวะผู้นำ               
2) บุคลิกภาพ 3) กระบวนการบริหาร 4) การตัดสินใจส่ังการ 5) ความต้องการ และส่วนท่ีสามคือส่วน
สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 1) ชุมชน 2) แหล่งเรียนรู้ 3) เศรษฐกิจ 4) การมีส่วนร่วมทางด้าน                  
การบริหารสถานศึกษา 
 สมชัย จรรยาไพบูลย์ (2555, หน้า 16) ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)วัตถุประสงค์ 2) หลักการ 3) กลไกการดําเนินการ             
4) วิธีดําเนินการ และ 5) การประเมินผล โดยมีคำอธิบายศัพท์เฉพาะประกอบรูปแบบพร้อมมีเงื่อนไข
การนำรูปแบบไปใช้  
 Brown และ Moberg (Brown and Moberg, 1980, pp. 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบ
ข ึ ้นมาจากแนวค ิดเช ิ งระบบ (System Approach) ก ับหล ักการบร ิหารตามสถานการณ์  
(Contingency Approach) กล่าวว่าองค์ประกอบของรูปแบบ ควรประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม 
(Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง (Structure) 4) กระบวนการจัดการ 
(Management Process) และ 5) การตัดสินใจส่ังการ (Decision Making) 
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 สำหรับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเท่าท่ีพบจากการศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง พบว่าส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการจัดองค์การบริหารหรือโครงสร้างระบบบริหารและแนวทางใน
การดำเนินงานในภาระหน้าที่ (Function) ที่สำคัญ ๆ ในการบริหารงานขององค์การนั้น ๆ เช่น การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานวิชาการและการบริหารงานทั่วไป เป็น
ต้น ซึ่งจะได้กล่าวถึงอีกครั้งหนึ่งในตอนท่ีว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบในการกำหนดรูปแบบต่อไป 
โดยสรุปแล้วในการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด                     
มีโครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรนั้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่เรากำลังศึกษา หรือจะออกแบบ
แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบแต่ละรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
 สรุปได้ว่า การกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบด้วยอะไร จำนวนเท่าใด มี
โครงสร้างและความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ท่ีกำลังศึกษา 
ซึ่งจะออกแบบตามแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปแนวคิดที่สอดคล้องกันขององค์ประกอบของรูปแบบที่นักการศึกษา                
ได้แบ่งองค์ประกอบไว้ โดยเลือกองค์ประกอบท่ีส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันได้องค์ประกอบของรูปแบบ
การบริหารโรงเรียน โดยสำหรับการสร้างรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ มี 5 ส่วน ได้แก่ 1) หลักการบริหาร                
2) วิธีการบริหารแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7 ข้ันตอน 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) อำนาจหน้าท่ี และ 5) ผลลัพธ์และภาพความสำเร็จของโรงเรียน  
 4. ลักษณะของรูปแบบที่ดี  
  วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 6) ได้กล่าวถึงรูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้  
  1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของ        
การพัฒนารูปแบบ  
  2) รูปแบบควรนำไปสู่การทำนายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รูปแบบนั้น                   
ต้องถูกยกเลิก  
  3) รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษาได้อย่างชัดเจน  
  4) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอดใหม่ (Concept) และการ
สร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องท่ี
กำลังศึกษา  
  5) รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ  
 Keeves (Keeves, 1988, p. 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรจะมีข้อกำหนด 
(Requirement) 4 ประการ คือ (1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้าง 
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(Structural Relationship) มากกว่าความสัมพันธ ์ท ี ่ เก ี ่ยวเน ื ่องก ันแบบรวม ๆ (Associative 
Relationship) (2) ร ูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที ่จะเก ิดขึ ้น ซ ึ ่งสามารถ                         
ถูกตรวจสอบได้ โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ได้                     
(3) รูปแบบควรจะต้องระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้นนอกจากรูปแบบจะ
เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ก็ควรใช้อภิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย และ (4) รูปแบบควรเป็น
เครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่และสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยาย
ในเรื่องท่ีกำลังศึกษา  
 สรุปได้ว่ารูปแบบที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1) รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่างมี
โครงสร้างมากกว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวม ๆ 2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการ
ทำนายผลท่ีจะเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 3) รูปแบบควรช้ีให้เห็นถึงความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน และ 4) รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิด                
รวบยอดหรือมโนทัศน์ใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่และเป็นการขยาย
ในเรื่องท่ีกำลังศึกษา  
 5. การสร้างและการพัฒนารูปแบบ 
   5.1 การสร้างรูปแบบ  
  Steiner (Steiner, 1990, pp. 1-2) และ Keeves (Keeves, 1988, p.172) ได้กล่าวถึง
การสร้างรูปแบบคือ การกำหนดมโนทัศน์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพื่อชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพื่อให้ได้อะไร และส่ิงท่ีได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร และนำไปสู่
ข้อค้นพบอะไรใหม่ ๆ ซึ่งขั้นตอนการสร้างรูปแบบแสดงดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 แสดงขั้นตอนการสร้างรูปแบบสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ท่ีมา: Steiner (1990, pp. 1-2) และ Keeves (1988, p.172) 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า รูปแบบท่ีจะนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องประกอบด้วยลักษณะท่ี
สำคัญคือมีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง สามารถทำนายผลได้ สามารถขยายความผลทำนายได้

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอ 
(Relating Proposition) 

รูปแบบ 
(Model) 

ผลการทำนาย 
(Solution) 

ผังมโนทัศน์ 
(Concept) 

ตัวแปร 
(Variables) 

 

ข้อเสนอ 
(Proposition) 

การวัด 
(Measurement) 
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กว้างขวางขึ้นและสามารถนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนารูปแบบนั้น ผู้วิจัยจะต้องศึกษา
แนวคิดทฤษฎีในการสร้างรูปแบบนำโดยเอาข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของรูปแบบ กำหนดโครงสร้างและข้อเสนอของรูปแบบอย่างชัดเจน
เพื่อนำไปสู่ผลสรุปเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่มุ่งหวังของการวิจัย มีการทดสอบและปรับปรุงรูปแบบ
ก่อนนำรูปแบบไปใช้งานจริงและมีการประเมินผลหลังจากการนำรูปแบบไปใช้งานจริง 

Miyakawa (Miyakawa, 2007,  p. 3 )  ไ ด้ เสนอการสร ้ างร ูปแบบว ่า เป ็นการศ ึ กษา
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือสังคมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราอาจไม่ศึกษาปรากฏการณ์เรื่องนั้นโดยตรงก็
ได้ แต่เราศึกษาโดยวิธีการสร้างรูปแบบ เพื่อหาข้อสรุปที่สามารถนำไปอธิบาย ทำนายหรือควบคุม
ปรากฏการณ์ท่ีศึกษา แสดงดังภาพท่ี 4 

 
 

  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การศึกษาปรากฏการณ์โดยวิธีการสร้างรูปแบบ 
ท่ีมา: Miyakawa (Miyakawa, 2007, p. 3) 

 รูปแบบท่ีใช้ศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ทางสังคมต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ ประการท่ี
หนึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ของเรื่องที่ศึกษาและอีกประการ
หนึ่งสามารถนำไปใช้หาข้อสรุปเพื่ออธิบาย ทำนายหรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง 
คุณสมบัติของรูปแบบทั้ง 2 ประการนี้ มีลักษณะขัดแย้งกันเองกล่าวคือถ้าเรา สร้างรูปแบบให้
สอดคล้องกับสภาพความจริงของปรากฏการณ์มากเท่าใด รูปแบบจะสลับซับซ้อนมากขึ้นทำให้การนำ
รูปแบบไปใช้มีความยุ่งยาก ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเน้นความสะดวกในการนำเอารูปแบบไปใช้
อธิบายปรากฏการณ์ก็ต้องเขียนรูปแบบให้ง่ายเข้าไว้ รูปแบบก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับสภาพความจริ ง
ของปรากฏการณ์ซึ ่งทำให้การนำรูปแบบไปใช้อธิบาย ทำนาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ได้จำกัด 
จุดมุ ่งหมายที ่สำคัญของการสร้างรูปแบบก็เพื ่อทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั ้นด้วยข้อมูล                      
เชิงประจักษ์ 

โมเดล 

สภาพ 
ความเป็นจริง 
ของปรากฏการณ ์
ที่ศึกษา 

การสร้างโมเดล การใช้โมเดล 

ข้อสรุป 
- อธิบาย 
- ทำนาย 
- ควบคุม 
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 ดังนั้น รูปแบบที่สร้างขึ้นจึงมีความชัดเจนและเหมาะสมกับวิธีการทดสอบ โดยปกติแล้ว 
การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มักจะทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ การสร้าง 
รูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการทดสอบรูปแบบเป็นกิจกรรมที่ต้องบูรณาการเข้าด้วยกัน  
เนื่องจากโครงสร้างของรูปแบบจะเป็นตัวกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จะ
นำไปใช้ทดสอบรูปแบบ ผลของการทดสอบรูปแบบย่อมนำไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น 
 Keeves (Keeves, 1988, p. 67) ได้กล่าวถึงหลักการอย่างกว้าง ๆ เพื่อกำกับการสร้าง
รูปแบบไว้ 4 ประการ คือ 
  1) รูปแบบควรประกอบขึ้นด้วยความสัมพันธ์อย่างมีโครงสร้างของตัวแปรมากกว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงแบบธรรมดา อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเส้นตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้น             
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช่วงต้นของการพัฒนารูปแบบ 
  2) รูปแบบควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้น จากการใช้รูปแบบได้ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้โดยการสังเกตและหาข้อสนับสนุนด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ 
  3) ร ูปแบบควรจะต้องระบุหร ือช ี ้ ให ้ เห ็นถึงกลไกเชิง เหต ุผลในเร ื ่องท ี ่ศ ึกษา                       
ดังนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ควรใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ได้ด้วย 
  4) นอกจากคุณสมบัติต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว รูปแบบควรเป็นเครื่องมือในการสรา้งมโน
ทัศน์ใหม่และการสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรในลักษณะใหม่ ซึ่งเป็นการขยายองค์ความรู้ในเรื่องท่ี
เรากำลังศึกษาด้วย 
 บรรจง เจริญสุข (2552, หน้า 92-93) ได้แบ่งขั ้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหาร 
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษาออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาและสำรวจ
ข้อมูลเบื้องต้น โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาและหลักธรรมาภิบาล สัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 คน ระยะที่ 2 พัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 24 คน ด้วยเทคนิค
เดลฟายจำนวน 3 รอบ ระยะท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้บริหารสถานศึกษา โดยใช้ 
แบบสอบถาม  
 รมย์ พะโยม (2555, หน้า 17) สรุปขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารการปฏิบัติงาน 
ของสถานศึกษา ดังนี้  
  1) การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาจากแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า              
ในการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา  
  2) การสร้างรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาโดยใช้ข้อมู ลจาก                 
การสังเคราะห์ข้ันตอนท่ี 1 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยสนทนากลุ่ม  
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  3) การประเมินรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 15 คน พิจารณาความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ (Focus Group Discussion)  
 สมยงค์ แก้วสุพรรณ (2552, หน้า 138-145) ได้นำเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษา             
ท่ีมีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ  
  1) วิเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิผล  
  2) สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที ่ม ีประสิทธิผลเพื ่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษาโดยใช้การสนทนากลุ่มและจัดเวทีวิพากษ์  
  3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  
  4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  
 วาโร เพ็งสวัสดิ ์ (2553, หน้า 9-10) กล่าวว่า การสร้างและพัฒนารูปแบบ สามารถ                 
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนารูปแบบ
ขึ ้นมาก่อนเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ 
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษารายกรณี หน่วยงานท่ีดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ได้เป็น 
อย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะนำมาใช้กำหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ัง 
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั ้นหรือลำดับก่อนหลังของแต่ละ 
องค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็น 
รากฐานสำคัญ ซึ่งโดยท่ัวไปการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอนย่อย ๆ ดังนี้  
  1) การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อนำสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์                
และสังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย  
  2) การศึกษาจากบริบทจริงในขั้นตอนนี้อาจจะดำเนินการได้หลายวิธี ดังนี้  
   2.1) การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหน่วยงาน โดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ่งวิธีศึกษาอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม 
การสำรวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น  
   2.2) การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จ 
หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องท่ีศึกษาเพื่อนำมาเป็นสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนารูปแบบ  
   2.3) การศึกษาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้วิธ ีการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น  
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  3) การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1) และ 2) มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อนำมาจัดทำรูปแบบ  
 ขั้นตอนท่ี 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ ภายหลังท่ีได้พัฒนารูปแบบในขั้นตอน
แรกแล้ว จำเป็นที่จะต้องทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบดังกล่าวเพราะรูปแบบที่พัฒนาขึ้นถึงแม้
จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่นและผลการวิจัยที่ผ่านมา แต่ก็
เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใน
สถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญของ
องค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัด
องค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบ ซึ่งจะทำให้ได้
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบสามารถแสดงเป็นภาพ ได้ดัง
ภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 
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ขั้นตอน        กิจกรรม       ผลที่ได้ 
 

1. ข้ันการพัฒนา 
 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้ันตรวจสอบ 
 ความเที่ยงตรง 
 ของรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ กรณีที่ 1 ร่างรูปแบบจากการวิเคราะห์เอกสารและ

การศึกษาจากสภาพจริง 
ท่ีมา: วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 9 - 10) 
 
 
 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหา 
และรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ร่าง) 
กรอบความคิดการวิจัย 

ศึกษาสภาพจริง ได้แก่ 
1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน  
2) การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์              
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ดำเนินการได้ดี
ในเรื่องที่ศึกษา 

 

กรอบความคิดการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

และจากการศึกษาจากสภาพจรงิ 

(ร่าง) รูปแบบ 
(หรือเรียกว่ารูปแบบ

ตามสมมติฐาน) 

ทดสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของร ูปแบบ ซึ่ง
สามารถกระทำได้ ดังน้ี 

1) การศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจกระทำได้โดย
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ ่ม การสอบถามหรือการสัมมนา
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

2) การศึกษาความคิดเห็นของผู ้เช ี ่ยวชาญ ซึ ่งอาจใช้วิธ ีการ
สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม หรือการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

3) การนำรูปแบบไปทดสอบใช้จริง 
 

ได้ข้อเสนอแนะ 
คำแนะนำ 

ในการปรับปรุงแก้ไข 

ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบ รูปแบบที่เหมาะสม 
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            ขั้นตอน      กิจกรรม     ผลที่ได้ 
 

1. ข้ันการพัฒนารูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ข้ันตรวจสอบความเท่ียงตรง ของรูปแบบ 
 
 
ภาพท่ี 6 แสดงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ กรณีท่ี 2 ร่างรูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
ท่ีมา: วาโร เพ็งสวัสด์ิ (2553, หน้า 11) 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเน้ือหาและรูปแบบของเรื่องที่ศึกษา 

(ร่าง) 
กรอบความคิดการวิจัย 

ศึกษาสภาพจริง ได้แก่ 
1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน  
2) การศึกษาความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญโดยการสัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม                   

เป็นต้น 
3) การศึกษารายกรณี (Case Study) ของหน่วยงานที่ดำเนินการได้ดี                  

ในเรื่องที่ศึกษา 
 

กรอบความคิดการวิจัย 

พัฒนารูปแบบ (ตามประเด็นที่ศึกษา) โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (3 รอบ) 
(ร่าง) รูปแบบ 

(หรือเรียกว่ารูปแบบตามสมมติฐาน) 

รอบที่ 1 ส่งแบบสอบถามชนิดเลือกตอบเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย พร้อมคำถามปลายเปิดในตอนท้ายของแต่ละตอน 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

รอบที่ 2 สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ จากน้ันนำมาวิเคราะห์
หาค่า Md และ IQR 

รอบที่ 3 ส่งแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ ซึ่งในรอบน้ีจะแสดงค่า Md และ IQR เป็นรายข้อทั้งของกลุ่มและ
คำตอบของแต่ละคน เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคำตอบ 

นำเสนอรูปแบบ/ตัวบ่งชี้ โดยนำคำตอบรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่า Md และ IQR เป็นรายข้อโดย คัดเลือกข้อที่
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันสูง (Md > 3.50, IQR < 1.50) 

วิเคราะห์ความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง (ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการนำรูปแบบ/
ตัวบ่งชี้ไปใช้) โดยนำแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (สร้างจากข้อความที่ผ่านการคัดเลือก
ในการทำเดลฟายรอบที่ 3) ไปให้ผู้เก่ียวข้องตอบ แล้วนำเสนอรูปแบบ/ตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสม  
(เลือกข้อที่ Md > 3.50, IQR < 1.50 หรือ ค่าเฉลี่ย > 3.50) 

ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบ 

รูปแบบที่เหมาะสม 
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  5.2 การพัฒนารูปแบบ 
  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ พบว่าการพัฒนารูปแบบนั้น
อาจจะมีขั ้นตอนในการดำเนินงานแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะแบ่งออกเป็นสองตอน       
ใหญ่ ๆ คือ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความตรง (Validity) ของรูปแบบ ส่วน
รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่ามีการดำเนินการอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดซึ่งเป็น
พื้นฐาน ในการพัฒนารูปแบบนั้น ๆ ตัวอย่างงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ ได้แก่ 
  รุ ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548, หน้า 228) พัฒนารูปแบบหรือพัฒนาแบบจำลอง 
(Model Development) หมายถึงกระบวนการสร้างหรือพัฒนาแบบจำลองตลอดจนการทดสอบ
รูปแบบท่ีดีให้มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่สภาวการณ์ท่ีดีในการศึกษาวิจัย 
  รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2548, หน้า 92-93) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพ              
ท้ังองค์การของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การ
ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม ซึ่งในการศึกษามี
รายละเอียดในการดำเนินการ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี ่ยวกับแนวคิดและหลักการ
บริหารคุณภาพท้ังองค์การ โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนท่ีได้รับเลือกเป็นโครงการ
นำร่องการวิจัยและการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ี
เกี่ยวข้อง และการศึกษาสภาพจริงจากการรายงานประเมินตนเองของโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพ 
   2) ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการสร้างรูปแบบจำลองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การโดยการสังเคราะห์แบบสัมภาษณ์จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 นำมาสร้างรูปแบบจำลอง
ระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การด้วยการสร้างเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงวุฒิแบบ
เลือกตอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
   3) ขั ้นตอนที่ 3 เป็นการพัฒนารูปแบบระบบบริหารคุณภาพทั้งองค์การ โดยใช้
เทคนิคเดลฟายจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโด ยการใช้                   
รูปแบบจำลองจากขั้นตอนที่ 2 นำมาวิเคราะห์และกำหนดรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค์การด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 
   4) ขั้นตอนท่ี 4 เป็นการวิเคราะห์หาความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์การเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาคือผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนและกรรมการสถานศึกษา 
   5) ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปและนำรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค์การและจัดทำเป็น
รายงานผลการวิจัยต่อไป 
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  บุญชม ศรีสะอาด (2557, หน้า 13) ได้เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบ ซึ่งได้แบ่ง                 
การดำเนินการออกเป็น 2 ขั ้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของรูปแบบ ในส่วนการพัฒนารูปแบบนั้นดำเนินการโดยวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนในการทำ
วิทยานิพนธ์ หลักการเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพร่องที่มักจะพบในการทำวิทยานิพนธ์ ฯลฯ               
แล้วนำองค์ประกอบเหล่านั ้นมาสร้างรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์ตามลำดับขั ้นในการทำ
วิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนที่ 2 คือการนำรูปแบบดังกล่าวไปทดสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ 
 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557, หน้า 198 - 209) ได้สรุปข้ันตอนการพัฒนารูปแบบโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดังนี้ 
  1) กำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ทำการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความชำนาญในเรื่องท่ีศึกษา ขนาดของกลุ่มท่ีเพียงพออยู่ระหว่าง 10 - 15 คน หากผู้เช่ียวชาญมี
ขนาดตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยมากจนคงที่ ซึ่งผู้วิจัยที่ใช้
เทคนิคเดลฟายมักนิยมกำหนดจำนวนผู้เช่ียวชาญไม่น้อยกว่า 17 คน 
  2) กำหนดประเด็นแนวโน้มและสร้างเครื ่องมือในการวิจัย การเก็บข้อมูลจะใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งจะใช้แบบสอบถามปลายเปิด และแบบสอบถามปลายปิดชนิด
มาตราประมาณค่า 
  3) ทำเดลฟายรอบที่หนึ่ง โดยส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกว้าง ๆ จากผู้เช่ียวชาญ โดยใช้คำถามปลายเปิด การเก็บข้อมูลรอบนี้ต้องช้ีแจงจุดมุ่งหมายของ 
การเก็บข้อมูล 
  4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ในรอบท่ีหนึ่ง ท้ังนี้ต้องทำการวิเคราะห์เนื้อหา สรุป
ประเด็นความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด เพื่อนำไปให้สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นต่อประเด็น
ต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อความทุกประเด็น จัดทำแบบสอบถามที่เป็นคำถามปลายปิดในรูปมาตรา
ประมาณค่าสำหรับเก็บข้อมูลในรอบท่ีสอง 
  5) ทำเดลฟายรอบที่สอง ในรอบนี้ผู ้เชี ่ยวชาญแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลป้อนกลับ          
เชิงสถิติที่เป็นของกลุ่มโดยส่วนรวม ผนวกด้วยคำตอบเดิมของตนเอง แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน
พิจารณาตอบใหม่ 
  6) ทำเดลฟายรอบที ่สามหรือสี ่ข ึ ้นอยู ่ก ับการได้ข้อสรุปท่ีมีฉันทามติ โดยปกติ               
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟายอย่างน้อยท่ีสุดจะต้องใช้สองรอบ แต่ไม่ควรเกิน 4 รอบ 

  7) สรุปและอภิปรายผล โดยการเสนอแนวโน้มที ่ม ีฉ ันทามติตามเกณฑ์ที ่ตั ้งไว้                      
การกำหนดระดับความสอดคล้องทางความคิด หรือการหาฉันทามติในเทคนิคเดลฟายสามารถกำหนด
ได้ด้วยค่าสถิติ 2 ประเภท โดยประเภทแรกคือกำหนดด้วยค่าร้อยละเพื่อแสดงให้เห็นอัตราส่วนผู้ที่มี 
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ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าอยู่ในระดับใดและมีการแสดงแจกแจงความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลว่ามีลักษณะ
ของคำตอบกระจายในลักษณะใด ประเภทที ่สองคือการใช้สถิติที ่ว ัดแนวโน้มเข้าสู ่ส่วนกลาง                      
เพื่อบ่งบอกระดับความคิดเห็นของกลุ่มในลักษณะสรุปรวมและแสดงค่าสถิติการกระจาย เพื่อให้ทราบ
ระดับ ความแตกต่างทางความคิดเห็นของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด เกณฑ์ท่ีใช้ในการระบุฉันทามติ
จึงขึ ้นอยู่กับลักษณะของค่าสถิติที ่ใช้ การตรวจสอบระดับฉันทามติมีเกณฑ์พิจารณา 2 ส่วน คือ                     
การกำหนดระดับความเห็นพ้องกันของเสียงส่วนใหญ่และการกำหนดเกณฑ์การยุติกระบวนการ              
เดลฟาย เมื่อสมาชิกไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลงทางความคิดจากรอบท่ีแล้ว 

 สรุปเทคนิคเดลฟายเป็นระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้ศึกษาปัญหาที่อาศัยการตัดสินของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องมาประชุมร่วมกัน ผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานด้วยการออก
แบบสอบถามจัดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อได้รับคำตอบคืนก็ทำการประมวลผลส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้รับทราบสถานการณ์ด้านความคิดเห็น โดยอาจให้ผู้เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อได้รับ
คำตอบผู้วิจัยจะทำการประเมินอีกครั้งว่าจะมีการเปล่ียนแปลงหรือยืนยันในความคิดเห็นเดิม หากไม่มี
การเปล่ียนแปลงมากถือได้ว่าได้รับความเห็นท่ีใช้ได้ 
 นอกจากนี้ยังได้มีผู้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้ 
 Willer (Willer, 1986, p. 83); บุญชม ศรีสะอาด (2557, หน้า 43) กล่าวว่า ในการพัฒนา
รูปแบบโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างรูปแบบ (Construct) และการหาความ
เท่ียงตรง ของรูปแบบ (Validity)  
 จากการศึกษาแนวคิดและกระบวนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ สามารถสรุปได้ว่า
การพัฒนารูปแบบแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ และการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของรูปแบบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ขั้นตอนที่ 1 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยจะสร้างหรือพัฒนา
รูปแบบขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้วิจัยจะศึกษารายกรณีจากสถานศึกษาที่ดำเนินการในเรื่อง               
นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลการศึกษาจะนำมาใช้กำหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบรอง และ
ตัวช้ีวัดต่าง ๆ ภายในรูปแบบ รวมทั้งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบหรือตัวแปรเหล่านั้น
หรือลำดับก่อนหลังของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ ดังนั้นการพัฒนารูปแบบในขั้นตอนนี้จะต้อง
อาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งการศึกษาในขั้นตอนนี้จะมีข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำสารสนเทศที่ได้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจัย 
   1.2) การศึกษาจากบริบทจริง ในขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้หลายวิธี เช่น 
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    1.2.1) ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการในปัจจุบันของหน่วยงานโดยศึกษา
ความคิดเห็นจากบุคคลที ่ เก ี ่ยวข้อง (Stakeholder) ซึ ่งว ิธ ีศ ึกษาอาจจะใช้ว ิธ ีการสัมภาษณ์                   
การสอบถาม การสำรวจ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
    1.2.2) ศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานหรือสถานศึกษาท่ี
ประสบผลสำเร็จหรือมีแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในเรื่องท่ีศึกษาเพื่อนำมาเป็นสารสนเทศ
ท่ีสำคัญของการพัฒนารูปแบบ 
    1.2.3) การศึกษาข้อมูลจากผู้เชี ่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจจะใช้
วิธีการสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นต้น 
   1.3) การจัดทำรูปแบบ ในขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยจะใช้สารสนเทศที่ได้ในข้อ 1.1 ) และ                
1.2) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อกำหนดเป็นกรอบความคิดการวิจัยเพื่อนำมาจัดทำรูปแบบ 
  อย่างไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยยัง 
อาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) หรือการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) หรือแม้กระท่ังการสัมมนาผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) ในการ
พัฒนารูปแบบก็ได้ 
  2) ขั้นตอนที่ 2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ ภายหลังที่ได้พัฒนารูปแบบใน
ขั้นตอนแรกแล้วจำเป็นท่ีจะต้องทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบดังกล่าว เพราะรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น
ถึงแม้จะพัฒนาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี แนวความคิดรูปแบบของบุคคลอื่นและผลการวิจัยที่ผา่นมา 
แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐานซึ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบว่ามี  
ความเหมาะสมหรือไม่ เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูล           
ในสถานการณ์จริงหรือทดลองใช้รูปแบบในสถานการณ์จริง จะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความสำคัญ
ขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่าง ๆ ในรูปแบบ ผู้วิจัยอาจจะปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยการตัด
องค์ประกอบหรือตัวแปรที่พบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความสำคัญน้อยออกจากรูปแบบซึ่งจะทำให้ได้
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบอาจกระทำได้ใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นการประเมินท่ี
พัฒนาโดยประยุกตใชเกณฑมาตรฐานของคณะกรรมการประเมินทางการศึกษา (The Joint 
Committee on Standards of Educational Evaluation)  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ข อ ง 
Stufflebeam และ Shinkfield (Stufflebeam and Shinkfield, 2007, p. 159) ได้นำเสนอหลักการ
ประเมินเพื่อเป็นบรรทัดฐานของกิจกรรมการตรวจสอบรูปแบบ ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน (สุวิมล 
ว่องวานิช, 2549, หน้า 54 - 56) ดังนี้ 
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    1.1) มาตรฐานความเป็นไปได้ (Feasibility Standards) เป็นการประเมิน              
ความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติจริง 
    1.2) มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์ (Utility Standards) เป็นการประเมิน
การสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รูปแบบ 
    1.3) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) เป็นการประเมิน
ความเหมาะสมท้ังในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
    1.4) มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accuracy Standards) เป็น              
การประเมินความน่าเช่ือถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการอย่างแท้จริง 
   2) การทดสอบรูปแบบด้วยการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การทดสอบรูปแบบ                     
ในบางเรื่องไม่สามารถกระทำได้โดยข้อมูลเชิงประจักษ์ ด้วยการประเมินค่าพารามิเตอร์ของรูปแบบ 
หรือการดำเนินการทดสอบรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ แต่งานวิจัยบางเรื ่องนั้นต้องการความ
ละเอียดอ่อนมากกว่าการได้ตัวเลขแล้วสรุป ซึ ่ง  Eisner (Eisner, 1976, pp. 192 - 193) ได้เสนอ
แนวคิดของการทดสอบหรือประเมินรูปแบบโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ไว้ดังนี้ 
    2.1) การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะเน้นการวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างลึกซึ้ง
เฉพาะในประเด็นที่ถูกพิจารณา ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเสมอไปแต่อาจจะผสมผสานกับปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้าด้วยกันตามวิจารณญาณ
ของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของส่ิงท่ีจะ
ทำการประเมิน 
    2.2) รูปแบบการประเมินที่เป็นความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) ใน
เรื่องท่ีจะประเมินโดยพัฒนามาจากแบบการวิจารณ์งานศิลปะ (Art Criticism) ท่ีมีความละเอียดอ่อน 
ลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าท่ีไม่อาจประเมิน
ด้วยเครื่องวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง แนวคิดนี้ได้น ำมา
ประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขา และผู้ที่ศึกษา
เรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นในวงการศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใช้ในเรื่อง
ท่ีต้องการความลึกซึ้งและความเช่ียวชาญเฉพาะ 
    2.3) รูปแบบที่ใช้ตัวบุคคล คือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยให้
ความเช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี ท้ังนี้มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่าง ๆ 
นั้นจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั้นเอง 
    2.4) รูปแบบที่ยอมให้มีความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามอัธยาศัยและความถนัดของแต่ละคน นับตั้งแต่การกำหนดประเด็นสำคัญที่จะนำมาพิจารณา                
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การบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูล ตลอดจนวิธีการ
นำเสนอ 
   3) การทดสอบรูปแบบโดยการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง มักจะใช้
กับการพัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟาย เมื่อผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบโดยใช้เทคนิคเดลฟายเสร็จส้ิน
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรอบสุดท้ายมาจัดทำเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
   4) การทดสอบร ูปแบบโดยการทดลองใช ้ ร ูปแบบ การทดสอบร ูปแบบ                     
โดยการทดลองใช้รูปแบบนี ้ ผู ้วิจัยจะนำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริงกับกลุ ่มเป้าหมาย                        
มีการดำเนินการตามกิจกรรมอย่างครบถ้วน ผู้วิจัยจะนำข้อค้นพบที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุง
รูปแบบต่อไป   
 6. การตรวจสอบรูปแบบ 
 อุทุมพร จามรมาน (2554) กล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบ ควรตรวจสอบคุณลักษณะ                
2 อย่าง คือ 
  1) การตรวจสอบความมากน้อยของความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้อง เหตุผลระหว่างตัวแปร 
  2. การประมาณค่าพารามิเตอร์ของความสัมพันธ์ ดังกล่าว โดยสามารถประมาณค่า 
ข้ามกาลเวลากลุ่มตัวอย่าง หรือสถานที่ได้ (Across time, Samples sites) หรืออ้างอิงจากกลุ่ม
ตัวอย่างไปหาประชากรได้โดยผลการตรวจสอบนำไปสู่คำตอบได้ 2 ข้อ คือ การสร้างรูปแบบ และการ
ปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบเดิม 
 Eisner (Eisner, 1996) กล่าวว่า การตรวจสอบรูปแบบ คือ การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยมีความเช่ือว่าการรับรู้ท่ีเท่ากันนั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของผู้รู้ และได้เสนอแนวคิดการประเมิน 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ ดังนี้ 
  1) การประเมินโดยผู ้ทรงคุณว ุฒิเป็นการสังเคราะห์โดยกระบวนการตัดสินใจ 
วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งในประเด็นท่ีนำมาพิจารณา 
  2) เป็นรูปแบบการประเมินที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่อง
ที่จะประเมิน และต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัยเนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าที่ไม่อาจ
ประเมินด้วยเครื่องวัดใด ๆ ได้และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมินอย่างแท้จริง ต่อมาได้มี
การนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในทางการศึกษาระดับสูง 
  3) เป็นรูปแบบท่ีใช้ตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมิน โดยให้ความ
เช่ือถือว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี 
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  4) เป็นรูปแบบที่ให้ความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต่ละคน 
 สรุป การตรวจสอบรูปแบบเป็นแนวทางท่ีจะทำให้ผู้สร้างรูปแบบหรือผู้ท่ีจะนำรูปแบบไปใช้
เกิดความมั่นใจได้ว่ารูปแบบที่สร้างขึ้นมีความน่าเชื ่อถือ สามารถทำนายผลและขยายผลของการ
ทำนายได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ 
  จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการสร้างรูปแบบ 
(Model) นั้น ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัวแน่นอนว่าต้องการทำอะไรบ้าง แต่โดยทั่วไปจะเริ ่มต้นจาก
การศึกษาองค์ความรู้ (Intensive Knowledge) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี ่ยวกับเรื่องที่เราจะ
สร้างรูปแบบให้ชัดเจน จากนั้นจึงร่างองค์ประกอบหรือหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนาแล้วสร้าง
รูปแบบตามหลักการที่กำหนดขึ้นและนำรูปแบบที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบและประเมินผลหาคุณภาพ
ของรูปแบบ ซึ ่งอาจทำได้จากการทำสนทนากลุ ่ม (Focus Group) และการสัมมนาผู ้เชี ่ยวชาญ 
(Connoisseurship) กล่าวโดยสรุปแล้วการพัฒนารูปแบบมีการดำเนินการเป็นสองขั้นตอนใหญ่คือ
การสร้างรูปแบบและการหาคุณภาพของรูปแบบ และในการวิจัยครั้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้พัฒนารูปแบบ                    
4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
2) การสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำ                
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  3) การประเมิน
รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ 4) การศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
นิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อจะได้นำผลการพัฒนารูปแบบไปปรับปรุงพัฒนา
สู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
 1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 คำว่า “นิเทศ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2546 (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556) หมายถึง ชี ้แจง หร ือ แสดง ในภาษาอังกฤษใช้ว ่า “Supervise” และ “การนิเทศ”
(Supervision) หมายถึง เรื ่องที่เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม หรือให้คำแนะนำชี้แจงในเรื่องของงาน                 
ส่วนนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2558) กล่าวว่า ความหมายของการนิเทศการศึกษา คือ  ระบบ
การให้ความช่วยเหลือ และการสร้างความร่วมมือกับครูในการสร้างคุณภาพผู้เรียน 
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 วัชรา เล่าเรียนดี (2554) กล่าวว่า การนิเทศว่า หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียน
 วีระศักดิ์ ชมพูคำ (2551) กล่าวว่า ความหมายของคำว่า การนิเทศการศึกษาไว้ว่า 
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยมีกระบวนการในการทำงานระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ
 วรรณพร สุขอนันต์ (2550) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับนิเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์
ผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
 Gilckman (Gilckman, 2013) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาไว้ว่า การปรับปรุงการจัด               
การเรียนการสอนท่ีมีปัจจัยต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 Good (Good, 2005) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ ความพยายามที่จะทำให้เกิด                     
การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความ
เจริญงอกงามในวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยในการพัฒนาครู 
 สรุป การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ                
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยการเปล่ียนแปลงนั้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอน ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาครู
เพื่อให้ครูเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพและเพื่อสร้างคุณภาพของผู้เรียนในทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย 
สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา ให้เต็มตามวัย และศักยภาพ 
 2. จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือครู หรือผู้ที่ทำหน้าที่สอน ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ แนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการต่าง ๆ สรุป
ได้ว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศมีรายละเอียด ดังนี้ 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2553) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของครู โดยเน้นการเกิดผลในการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีหลักการใน
การพัฒนา คือ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ผู ้เร ียนอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั ้งเป็นกระบวนการที่จะช่วยในการพัฒนาวิชาชีพครูที ่ม ีผลต่อ                        
การพัฒนาผู้เรียน โดยอาศัยการช่วยเหลือ นิเทศให้คำปรึกษา 
 อัญชลี ธรรมะรีกุล (2552) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ 4 ประการ
คือ เพื่อพัฒนาคน เพื่อพัฒนางาน เพื่อประสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 
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 Good (Good, 2005) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามทางอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถซองครู ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาช่วยเหลือจัดสรรส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ และปรับปรุงวิธีสอน 
 Briggs และ Justman (Briggs and Justman, 1989) กล่าวว่า ความมุ่งหมายของการนิ
ทศการศึกษาไว้ 4 ข้อ คือ 
  1) เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Professional Leadership) 
  2) เพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามของครู (Aid Teacher's Growth) 
  3) เพื่อการปรับปรุงการสอนของครูให้ดีขึ้น (Improvement of Teaching) 
  4) เพื่อการส่งเสริมแนะนำคณะครู และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและ
ประชาคม (Guiding Staff and Community Relations) 
 สรุป การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย 
  1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  2) พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักในความเป็นครู มีจิตวิญญาณในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  3) ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง 
  4) ช่วยพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการสอนและทำให้เกิดคุณภาพ
ในตัวผู้เรียน 
  5) ช่วยให้เกิดการประสานงานกับผู้บริหารการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาในโรงเรียน 
  6) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีท้ังผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. หลักการนิเทศการศึกษา 
 ณัฐชานันท์ ทิพยมนตรี (2553) กล่าวว่า หลักการนิเทศในยุคดั้งเดิมจะต้องผสมผสาน
แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิด
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู และระดับคุณภาพของผู้บริหาร ดังนั้นหลักการนิเทศในยุคใหม่ท่ีควรจะ
เป็น คือ 
  1) การนิเทศการศึกษา จะต้องได้รับการร่วมมือร่วมใจกับทุกฝ่าย 
  2) การนิเทศการศึกษา มุ ่งให้ครูสามารถคิดค้นวิธ ีการทำงานด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3) การนิเทศการศึกษาเป็นช่วยพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และ 
ควรเป็นการนิเทศการศึกษาท่ีเป็นไปอย่างไม่มีพิธีรีตอง ดำเนินการอย่างง่าย ๆ 
  4) การนิเทศการศึกษาต้องสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกัลยาณมิตร เป็นบรรยากาศท่ีสร้าง 
ความเข้าใจอันดีต่อกัน และช่วยครูให้พบวิธีที่ดีกว่าในการจัด การเรียนการสอน 
 อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) กล่าวว่า หลักการนิเทศการศึกษาไว้ 17 ข้อ ดังนี้ 
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  1) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้ครูได้พึ ่งตนเอง โดยไม่หวังพึ่ง
ศึกษานิเทศก์ 
  2) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ครูเกิดความเชื่อมั่นในการเรียนการ
สอนด้วยตนเอง และทำให้เกิดความเช่ือมั่น 
  3) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะทราบถึงความต้องการของครู และการ
วางแผนในการนิเทศให้ตรงกับความต้องการของครู 
  4) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะได้ทราบถึงปัญหาของครู และเป็นการให้
ความสำคัญกับปัญหาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น 
  5) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ให้ครูได้ร่วมแก้ปัญหาร่วมกันในทุกปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอน 
  6) การนิเทศกรศึกษาเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งเน้นให้ครูได้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนด้วยตนเองให้มากท่ีสุด 
  7) การนิเทศการศึกษาเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของครูให้ได้มากท่ีสุด 
  8) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการในการหาเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือในการจัด                
การเรียนการสอน ท่ีเหมาะสมให้แก่ครูเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ 
  9) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีให้ครูได้รู้จักใช้ประโยชน์กับวัสดุท่ีมีในท้องถิ่น 
มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เหมาะสมกับท้องถิ่นตนเอง 
  10) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีมุ่งช่วยเหลือครูในการจัดหาหนังสือ เอกสาร
และตำราท่ีใช้ในการดำเนินการในช้ันเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
  11) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะเป็นตัวเชื ่อมโยงให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน โรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  12) การนิเทศการศึกษามุ่งที ่จะให้บุคลากรในโรงเรียนยอมรับ และนับถือกันภายใต้              
การร่วมมือกันภายในโรงเรียนนั้น ๆ ด้วย 
  13) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่ครูจะได้แสดงผลการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ชมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบโดยสม่ำเสมอ 
  14) การนิเทศการศึกษามุ่งช่วยสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการจัดการศึกษาแก่
ผู้บริหาร เพื่อเข้าใจบทบาทในการช่วยการจัดการศึกษา 
  15) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะช่วยประสานความร่วมมือในการจัด
การศึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ต่อการจัดการศึกษา 
  16) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบนการในการหาข้อมูลเพ ื ่อนำไปจัดทำวิจัยใน
การศึกษาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
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  17) การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
ของการจัดการศึกษาอย่างแจ่มแจ้งเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2551) กล่าวว่า หลักการนิเทศโดยท่ัวไป ควรประกอบด้วย หลักการ 
ดังนี้ 
  1) ควรใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ในการนิเทศ คือ 
   1.1) ผู ้นิเทศควรวางตัวให้เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้รับการนิเทศ โดยเฉพาะการให้
คำปรึกษาการให้คำแนะนำ การช่วยเหลือ การแก้ปัญหา 
   1.2) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นการนำไปสู่การแก้ปัญหาในการประสานงานให้เกิด 
ผลดีมากยิ่งขึ้น 
   1.3) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นกระบวนการท่ีสามารถขจัดปัญหาอุปสรรค 
ในการทำงานท้ังในด้านท่ีเกี่ยวกับคน เทคนิคในการทำงาน 
  2) การนิเทศการศึกษาต้องมีหลักเกณฑ์ของประชาธิปไตย ที่ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศจะต้องร่วมมือ และปรึกษาหารือกัน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพราะการที่ให้ผู้รับการ
นิเทศได้มีส่วนร่วมในการนิเทศนั้น ทำให้เขายอมรับ และเปล่ียนพฤติกรรม 
 Burton และ Brueckner (Burton and Brueckner, 1995) กล่าวว่า หลักการนิเทศไว ้4 
ประการ คือ 
  1) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นการดำเนินการในรูปแบบที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการการนิเทศท่ีดี ท่ีสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และตามนโยบายท่ีกำหนดไว้ซึ่งต้อง
เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงและเกณฑ์ท่ีแน่นอน 
  2) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ มีการปรับปรุงและประเมินผล
ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การนิเทศควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล และสรุปผล
อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือได้ 
  3) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นกระบวนการที่เคารพในความแตกต่างของบุคคลเน้น
ความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินการ รวมทั้งใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานนั้นมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินงาน ในรูปแบบของประชาธิปไตย 
  4) การนิเทศการศึกษาเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคล แล้วเปิดโอกาส
ให้ได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพเหล่านั้น ในรูปแบบการสร้างสรรค์งานอย่างเต็มความสามารถ 
 Adams (Adams, 1993) กล่าวว่า หลักการนิเทศการศึกษา คือ การนิเทศการศึกษามุ่งเน้น
ให้ครูมีความสามารถในการคิดค้นวิธีการทำงานของตนเอง มีความสามารถในการคิดค้นสร้างสรรค์
พัฒนาตนเองและสามารถตัดสินปัญหาของตนเองได้ 
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 สรุป การนิเทศการศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งต้องตั้งอยู่บนหลัก
ประชาธิปไตย โดยการนิเทศการศึกษาเป็นการส่งเสริมและสร้างสรรค์ คำนึงถึงความถนัดของแต่ละ
บุคคลเพื่อหาแนวทางให้เกิดการสร้างสรรค์ให้เด็กเกิดองค์ความรู้ ความสามารถตามความมุ่งหมาย
ของการศึกษา สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง และมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับครู การนิเทศการศึกษาจึงเป็น
กระบวนการที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จให้เด็ก ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อมโดยมีเป้าหมายสุดท้ายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4. กระบวนการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศเป็นส่ิงจำเป็นท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินงานนิเทศจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่เรียกว่า กระบวนการนิเทศ
ควบคู่ไปกับการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยอาศัย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการนิเทศ จำเป็นต้องมีหลักการ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินในเรื่อง
นี้ มีนักการศึกษา ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศ ดังนี้ 
 อุทัย บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงคารวัฒน์ (2556) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 4 ขั้นตอน คือ 
  1) การวิเคราะห์ (Analysis เพื่อกำหนดสิ่งที ่ต้องการ เพื่อสิ ่งที ่ต้องปฏิบัติจัดทำให้
ประสบผลสำเร็จ 
  2) การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดขั้นตอน เค้าโครงการทำงานด้วยวิธีการท่ี
เหมาะสมให้บรรลุตามความต้องการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดภายใต้สภาพแวดล้อมและข้อจำกัดท่ีมี
อยู่ 
  3) ลงมือปฏิบัติ (Doing) เป็นการลงมือดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานในแต่ละเรื่อง
ตามท่ีกำหนดไว้ 
  4) การนิเทศติดตามผล (Supervisions) เป็นการติดตามช่วยเหลือกำกับสนับสนุนให้
สามารถทำงานจนบรรลุผล 
 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2555) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศสถานศึกษาสู่การปฏิรูป การเรียนรู้ไว้
ดังนี้ 
 กระบวนการนิเทศ ต้องอาศัยขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้
เกิดความร่วมมือประสานสัมพันธ์กัน ระว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ กระบวนการและขั้นตอนของ
การนิเทศการศึกษานั ้น ส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันในบางส่วนแต่โดยหลักการ มีความ
คล้ายคลึงก ัน  ดังน ั ้น จึงได้หลอมรวมให้เข ้าก ับกระบวนการนิเทศการศึกษาของสำนักงาน
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คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้ดำเนินงานเหมาะสมกับสภาพของความจำเป็น และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน 
  1) ขั้นเตรียมการ ผู้บริหารแต่งตั ้งคณะทำงานภายในโรงเรียน ร่วมศึกษาวิเคราะห์
รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้ ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือผู้มีส่วนร่วมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน จัดเตรียมความพร้อม ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือสำหรับการนิเทศ สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ครูอาจารย์และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) ขั้นดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษากำหนดเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ 
   2.1) การนิเทศเป็นกลุ่ม มีวิธีการดังนี้ กลุ่มต้องมีการประชุมช้ีแจง ให้เกิดความเข้าใจ 
ท่ีตรงกันในการนิเทศและการขับเคล่ือนนโยบายการศึกษาในส่วนกลาง เพื่อเป็นแนวทางเดียวกัน 
ในการดำเนินการทางวิชาการ ฯลฯ 
   2.2) การนิเทศเป็นรายบุคคล มีวิธีการดังนี้ การนิเทศเป็นรายบุคคลโดยการสังเกต 
พฤติกรรมการสอน การเยี่ยมช้ันเรียน การตรวจจากการบันทึกหลังสอน การให้คำปรึกษา ฯลฯ 
  3) ขั้นประเมินผล เป็นการสรุปการนิเทศหรือการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินอาจทำได้ 
หลายวิธี เช่น การประเมินโครงการ การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อนำผลท่ีได้จากการสรุปไปพัฒนาต่อยอด 
ให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2552) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศการสอนไว้ 7 ขัน้ตอน คือ 
  1) วางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและรับการนิเทศ 
  2) เลือกประเด็นหรือเรื่องท่ีสนใจจะปรับปรุงและพัฒนา 
  3) นำเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบ 
  4) จัดอบรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
  5) จัดให้มีกระบวนการนิเทศ ที่มีรูปแบบของการดำเนินการร่วมกัน มีการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อคิดเห็นและประสบการณ์ 
  6) การดำเนินการนิเทศท่ีมีการดำเนินการไว้ร่วมกันของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
  7) สรุปรายงานผลการปรับปรุงแลกเปล่ียนเรียนรู้และรายงานผลความสำเร็จ 
 สุภาภรณ์ ก ิตติร ัชดานนท์ (2551) กล่าวว ่า กระบวนการนิเทศเพื ่อก ่อให้เก ิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู ดังนี้ 
  1) สร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพของการสอน 
  2) วางแผนการนิเทศ 
   2.1) วิเคราะห์จุดท่ีต้องพัฒนา 
   2.2) กำหนดภาพความสำเร็จ 
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   2.3) ส่ือสารภาพความสำเร็จ 
   2.4) สร้างทีมงานท่ีเข้มแข็ง 
  3) สร้างเครื่องมือ ส่ือการนิเทศ 
  4) นิเทศการเรียนการสอน 
   4.1) สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแผน 
   4.2) ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จระยะส้ัน 
  5) ประเมินและติดตามผลโดยใช้วิธีการประเมินอย่างสมดุล 
  6) ขยายผลและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
 นภาพร วงษาญาติ (2551) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศ ไว้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
  1) ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ เพื่อให้สะดวกในการดำเนินงานโรงเรียน ได้จัดทำ
ขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1.1) ผู้บริหารแจ้งนโยบายด้านการนิเทศแก่ครู การแจ้งนโยบายด้านการนิเทศแก่ครู 
โดยผู ้บริหารนั ้นเป็นการแจ้งให้ครูภายในโรงเรียนได้ทราบนโยบายเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพื่อที ่ครูจะได้ทราบและมีความเข้าใจตรงกัน โดยแจ้งที่ประชุม พร้องทั้งแจ้งเป็น
หนังสือเวียนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการอีกครั้งหนึ่ง 
   1.2) แต่งตั ้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนโดยแต่งตั ้งบุคลากรที่มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา การ
นิเทศการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร เป็นคณะกรรมการนิทศการสอนภายในโรงเรียน ซึ่งมหีน้าท่ี
ดำเนินงานนิเทศ 
  3) ดำเนินงานตามแผน คณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียน
ร่วมกับคณะครูทำการสำรวจข้อมูลซึ่งเป็นปัญหา หรือส่ิงท่ีบกพร่องท่ีทำให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ต้องการศึกษา โดยประเมินความต้องการทำแบบสำรวจ สัมมนาเพื่อค้นหาปัญหาต่าง ๆ ใช้สื่อและ
เครื่องมือตลอดจนการทำวิจัยเพื่อทราบสภาพเป็นปัญหา และความต้องการของครูอันจะนำไปสู่การ
กำหนดแนวทางตัดสินใจแก้ปัญหาและดำเนินการตามความต้องการ เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้วก็จะ
ตรวจสอบข้อมูลในแต่ละเรื ่องให้แน่ชัด เปรียบเทียบข้อมูลของปัญหาโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานหรือจุดมุ่งหมายที่กำหนด เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในการแก้ปัญหาให้ถูกต้อง จากนั้นจึง
จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและนำทางเลือกในการแก้ปัญหามาวางแผนการดำเนินงาน 
  2) ขั ้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ คณะกรรมการดำเนินการนิเทศ จะลงมือ
ปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนดในโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยทำการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
กำหนดงานท่ีจะต้องทำ แบ่งงาน รับผิดชอบ ทำความเข้าใจในเนื้อหาท่ีต้องการนิเทศและตกลง ระบบ
การเก็บข้อมูล สำหรับกิจกรรม ท่ีใช้ในการนิเทศนั้น โรงเรียนได้ใช้รูปแบบท่ีมีความหลากหลาย เช่น 
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   2.1) การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกตการณ์ สอน ฝ่ายบริหารของโรงเรียนจะทำการ
นิเทศเย่ียมช้ันเรียนอย่างเป็นทางการ สังเกตการณ์สอนห้องเรียนละ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน โดยจะมี
เครื่องมือในการนิเทศ ได้แก่ แบบเยี่ยมช้ันเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน ซึ่งครูผู้สอนทุกคนจะ
รับทราบประเด็นการสังเกตหรือเครื่องมือวัดตามหัวข้อท่ีกำหนดไว้ 
   2.2) การนิเทศนอกระบบ หมายถึง การนิเทศอย่างไม่เป็นทางการ โดยผู้บริหารหรือ
ผู้ท่ีฝ่ายบริหารมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ เช่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ ได้แวะเข้า
เย่ียมชมเพื่อให้การนิเทศหรือรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน หรือตลอดจนการ
ใช้แรงเสริมด้วยการกล่าวชมให้ขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
   2.3) การนิเทศโดยการให้ความรู้แก่ผู้สอนรับการนิเทศผ่านเอกสารและแหล่งความรู้
ต่าง ๆ โดยทางโรงเรียนจะจัดหาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอนไว้
ให้ครูใช้ประกอบในการศึกษาค้นคว้า เช่น เอกสารคู่มือครู เทคนิควิธีการสอนท่ีมีรูปแบบหลากหลาย 
โดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เอกสารพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542             
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเทคนิคการใช้เพลง เกม ประกอบการเรียนการสอน เทคนิคการสอน 
แบบ CIPPA model และวารสารการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
   2.4) การนิเทศการสอนโดยการสาธิตกันเอง ครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นจะทำการนิ
เทศารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างห้องกันเอง โดยมีการยอมรับความคิดเห็นนำมาปรับปรุง 
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
   2.5) การนิเทศโดยการพัฒนาบุคลากรทางตรง โรงเรียนจะมีการส่งเสริมให้บุคลากร
ได้รับการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิซาการเป็นประจำ และหลังจากการสิ้นสุดการอบรมแล้วจะมี
การบันทึก สรุปสาระสำคัญท่ีได้จากการอบรมเป็นหลักฐาน และเผยแพร่ต่อท่ีประชุม โดยการบอกเล่า 
การสาธิต การขยายผลเพื่อการปฏิบัติ ตลอดจนโรงเรียนได้สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและเพิ่มวิทยฐานะแก่ตัวบุคคล 
   2.6) การนิเทศโดยการตรวจสอบแผนการสอนล่วงหน้าก่อนทำการสอน ซึ่งครูผู้สอน
จะต้องส่งแผนการสอนในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์และรับคืนในวันจันทร์ตอนเช้าของสัปดาห์ เพื่อจะได้
นำแนวคิด ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไขหรือนำไปใช้จัดการสอนด้วยความมั่นใจ 
   2.7) การนิเทศโดยการประชุมทางวิซาการในระดับสายช้ันประจำเดือน บุคลากรใน
แต่ละระดับจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นปรึกษาหารือ แก้ไขจุดบกพร่องในการจัดประสบการณ์หรือ
แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันและโรงเรียนจะได้มีโอกาสประชุมชี้แจงข่าวสารใหม่  ๆ ท่ี
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์แก่บุคลากรเป็นประจำ 
   2.8) การนิเทศโดยการตรวจสอบจากแฟ้มผลงานของครูผู ้สอน โดยโรงเรียนจะ
กำหนดให้ครูผู ้สอนต้องจัดทำแฟ้มสะสมงาน เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาข้อมูลของครูผู้สอนเป็น
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รายบุคคลจากแฟ้มข้อมูลดังกล่าว ทำให้โรงเรียนทราบความสามารถเฉพาะตัวความสามารถพิเศษ จึง
ทำให้โรงเรียนสามารถมอบหมายหน้าท่ีแก่ครูผู้สอนได้ตรงความถนัดและความต้องการ 
   2.9) การนิเทศอยู่บนพื้นฐานการพึงพอใจในการทำงาน ในทุกปีการศึกษาโรงเรียน
จะทำการสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้ผู้รับการนิทศปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข 
   2.10) การนิเทศโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เรียนการสอนแบบใหม่ ๆ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางสังคม ตลอดจนการเรียนการสอนที่อยู่ในยุคการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
   2.11) การศึกษาดูงาน การนิเทศวิธีนี้เป็นรูปแบบการนิเทศท่ีครูผู้สอนมีความรู้สึกพึง
พอใจมากเพราะทำให้ได้แนวคิดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว โดยทางโรงเรียน
จะจัดไปศึกษาดูงานท้ังหมู่คณะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
  3) ขั้นที่ 3 การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ 
  โรงเรียนได้ทำการนิเทศผลการดำเนินงานและผลผลิตเพื่อให้ทราบว่าผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ประเมินกระบวนการ
ประเมินโครงการ และประเมินความพึงพอใจของครู ซึ่งในการประเมินโครงการนั้นโรงเรียนได้ทำการ
ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาโรงเรียนตามโครงการที่กำหนดแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้ ประเมินผลก่อนเริ ่มโครงการ ประเมินผลระหว่างการดำเนินการและ
ประเมินผลหลังการดำเนินการ ในแต่ละลักษณะของการประเมินผลการนิเทศ โรงเรียนได้ใช้เครื่องมือ
ในการประเมินผลที่มีรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น การประเมินผลด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมต่าง  ๆ 
แบบสำรวจ แบบสอบถาม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังใช้การประเมินโดยการประชุมปรึกษาหารือหรือ
สัมมนาสภาพการปฏิบัติ มีการตรวจสอบผลรวมของการปฏิบัติงานเปรียบกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการดำเนินงาน แล้วจึงรวบรวมผลการประเมินเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงต่อไปใน
ส่วนของผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศนั้น โรงเรียนจะทำผลการนิเทศทุกครั้ง หลังจากที่ทำการนิเทศเช่น 
หลังจากการทำการสอนแล้วมีการสรุปผลการสอนร่วมกัน ระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศซึ่งผู้รับ
การนิเทศจะมีโอกาสประเมินตนเองก่อน แล้วผู้นิเทศจะเสนอแนะในส่วนท่ีปรับปรุงภายใต้บรรยากาศ
ที่เป็นประชาธิปไตย เพื่อให้เกิดการยอมรับและเต็มใจที่จะปรับปรุงต่อไป ในกรณีที่ต้องปรับปรุง
พฤติกรรมการสอนหลายรายการ ทางโรงเรียนจะจัดนิเทศอีกครั้งหนึ่ง โดยกระทำในระบบและ
เครื่องมืออย่างเดียวกับการนิเทศครั้งแรก 
  5) ขั ้นที่ 4 การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา เมื่อได้ทราบผลการประเมิน
ระหว่างการปฏิบัติงานแล้ว หากทางโรงเรียนพบว่ามีส่ิงใดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ัง
ไว้โรงเรียนจัดให้มีการประชุมสัมมนาร่วมกัน ระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการนิเทศ ครูผู้ปฏิบัติการ
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สอนเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปัญหา ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานที่เป็นปัญหาเพื่อที่จะปรับปรุง
แก้ไขในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินงานและแก้ปัญหาจนส้ินสุดการดำเนินงาน 
  ดังนั้น กระบวนการนิเทศการสอนเป็นกระบวนการที่เป็น ระบบ มีความชัดเจนในการ
ดำเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อนำไปสู่การวางแผน เมื่อมีแผนแล้วจึงลงมือ
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนั้นผู้บริหารและครูควรร่วมมือกัน นำข้อมูลที่ได้มาทำการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพการเรียนการสอน แต่ท้ังนี้การร่วมมือของครูจะเกิดขึ้นเมื่อครู
เกิดความพึงพอใจในกระบวนการ จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการเสริมสร้างให้เกิดความพึงพอใจ
และเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถบรรลุผลสำเร็จด้วยดี 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาไว้ดังนี้ 
  1) เพื่อให้การศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานหลักสูตรและให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
  2) เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  3) เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนสังคม ทันต่อการเปล่ียนแปลงทุกด้าน 
  4) เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ตลอดจนความต้องการในวิชาชีพ 
  5) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ
ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในผลงาน กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได้กำหนดขอบข่าย
และภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาตามนโยบายการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคล เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิซาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและ
กลุ่มบริหารท่ัวไป โดยเฉพาะกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้กำหนดกรอบงานนิเทศการศึกษาไว้โดยมีแนว
ปฏิบัติหรือกรอบการดำเนินการ 5 ขัน้ ดังนี้ 
   5.1) การนิเทศการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
   5.2) นิเทศในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา 
   5.3) ประเมินผลกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
   5.4) ประสานงานกับต้นสังกัดเพื ่อพัฒนากระบวนการนิเทศงานวิซาการของ
สถานศึกษา 
   5.5) การแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้การจัดระบบนิเทศการศึกษาในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น 
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 จะเห็นว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษามีกระบวนการที่หลากหลาย มี
ขั้นตอนและมีการปฏิบัติงานตามลำดับชั้น แต่ละชั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง 5 ช้ัน 
ดังนี้ 
  1) ขั้นที่ 1 ชั ้นจัดระบบการนิเทศ หมายถึง การเตรียมการจัดระบบและเตรียมการ
ดำเนินการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างเป็นขั้นตอน ได้แก่ 
   1.1) ขั้นศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการรับการนิเทศของครู หมายถึง
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการนิเทศในปัจจุบัน อุปสรรคที่ขัดขวาง
ความสำเร็จของการนิเทศ และความต้องการท่ีจะรับการนิเทศของคณะครูในสถานศึกษา 
   1.2) ขั ้นจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการรับการนิเทศของครู
หมายถึง การนำปัญหาและความต้องการรับการนิเทศทีได้จากการศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการรับการนิเทศของครูมาจัดเรียงลำดับความสำคัญ และความจำเป็นที่จะต้อง
นำไปสู่การนิเทศ 
   1.3) ขั้นเตรียมการและวางแผนการดำเนินการนิเทศ หมายถึง การจัดเตรียม
บุคลากรสำหรับเป็นผู้นิเทศ การเลือกขั้นตอนและวิธีการนิเทศ การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
สำหรับใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แบบบันทึกการนิเทศ แบบทดสอบ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แห้จริงในการนิเทศ ตลอดจนการจัดลำดับขั้นตอนในการคำเนินการนิเทศที่มี
ความชัดเจน เป็นต้น 
  2) ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินการนิเทศ หมายถึง การดำเนินการนิเทศการศึกษาในรูปแบบหรือ
กิจกรรมการนิเทศที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษาเป็นการดำเนินการนิเทศตามระบบท่ี
วางแผนร่วมกันไว้อย่างรอบคอบ ในขั้นดำเนินการนิเทศระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ควรเป็นไป
ในรูปแบบของกัลยาณมิตร กล่าวคือ มีความร่วมมือกันเพื ่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป้าหมายสูงสุด คือ คุณภาพของนักเรียน มีความจริงใจในการ
ชี้แนะชี้นำและยอมรับข้อมูลป้อนกลับทั้งสองฝ่าย ซึ่งในขณะนี้จะมีการประเมินผลย่อยเพื่อปรับปรุง
การดำเนินการนิเทศไปพร้อมกับการนิเทศ ผู้นิเทศควรดำเนินงาน ดังนี้ 
   2.1) เตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาโดยจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการนิเทศและผู้ที่เกี ่ยวข้องเพื่อชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ กิจกรรม ส่ือ 
เครื ่องมือ การบันทึกผล การประเมินผลและการสรุปผลการประเมินการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาปฏิบัติการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาสามารถทำได้ท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 
    2.1.1) การนิเทศทางตรงมีลักษณะการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
     (1) ร่วมปรึกษากับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประสานวิธีปฏิบัติร่วมกัน 
     (2) ร่วมประชุมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแลกเปล่ียนแนวคิดหรือวิธีการ 
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ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและใช้เครื ่องมือในการนิเทศ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีแท้จริง 
     (3) บันทึกผลการนิทศทุกครั้งและรวบรวมผลการดำเนินการนิเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและติดตามงานครั้งต่อไป 
    2.1.2) การนิเทศทางอ้อม เป็นการนิเทศกรศึกษาในสถานศึกษาโดยส่งผ่านส่ือ
หรือเครื่องมือการนิเทศประเภทต่าง ๆ เช่น แบบบันทึก ติดตามผลโครงการและใช้เครื่องมือ ประเภท
ตรวจสอบและติดตามผลหรือประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3) ขั ้นที่ 3 ชั ้นประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศ หมายถึง การศึกษา                
ถึงผลสำเร็จของการดำเนินการตามกระบวนการนิเทศ โดยมีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของขั้นตอน 
การนิเทศแต่ขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งอาจร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับนิเทศก็ได้และร่วมกันตัดสิน
ว่ากระบวนการนิเทศครั้งนั้น ๆ ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรบ้าง โดยมีการกำหนดกรอบ
ของการประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละโรงเรียน มีการสร้างเครื่องมือเพื่อให้การ
ประเมินผลมีคุณภาพและรวบรวมข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริง เช่น แบบสังเกตพฤติกรรม แบบ
สำรวจข้อมูลแบบสอบถาม เป็นต้น 
  4) ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ประสานงานเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศ หมายถึง
การนำจุดอ่อนของกระบวนการนิเทศท่ีพบจากการวิเคราะห์และประเมินผลการนิเทศมาวางแผน และ 
ทำการปรับปรุงกระบวนการนิเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำไปใช้นิเทศครั้งต่อไป การท่ีผู้นิเทศ 
นำข้อบกพร่องท่ีได้จากการประเมินกระบวนการนิทศและข้อมูลป้อนกลับที่ได้จากผู้รับการนิเทศมา
วางแผนปรับปรุง แก้ไขกระบวนการดำเนินการนิเทศของตน เพื่อให้การดำเนินการนิเทศครั้งต่อไป
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5) ขั้นที่ 5 ขั้นแลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศ หมายถึง การนำ
ผลจากความสำเร็จของการดำเนินการตามกระบวนการนิเทศการศึกษาไปเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศภายในสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 Acheson ฟืก Gall (Acheson and Gall, 2003) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศการสอนมี 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) จัดประชุมเพื่อวางแผน (Planning Conference) เพื่อให้เกิดการวางแผนร่วมกันคิด
การนำเสนอในประเด็นท่ีครูต้องการพัฒนาและมุ่งหวังในการดำเนินการปรับปรุงการสอน บทบาทของ 
ผู้นิเทศโดยผู้นิเทศกับครูผู้รับการนิเทศคือ สร้างความเข้าใจในเรื่องที่ครูสนใจ ให้ครูได้เห็นถึงข้อดี
ข้อเสียของตนเองในการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการเรียน                  
การสอน 
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  2) การสังเกตการสอน (Observation) เป็นกระบวนการในการสังเกตการจัดการเรยีน
การสอนในช้ันเรียนและเป็นกระบวนการวิธีในการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
  3) การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Conference) ขั้นตอนนี้ผู้นิเทศและครู 
ประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ผลการสังเกตการสอนและร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง 
แก้ไข  
 Has (Has, 1995) กล่าวว่า กระบวนการในการนิเทศการศึกษาที่เรียกด้วยตัวอักษรย่อว่า 
POLCA มีดังนี้ 
  1) Planning Processes (P) หมายถึง การวางแผนในการปฏิบัติงานโดยคิดว่าจะทำ
อย่างไร กำหนดจุดมุ่งหมายของงาน พัฒนาวิธีดำเนินการ กำหนดงานท่ีจะดำเนินการ คาดคะเนถึงผล
ที่จะได้รับจากโครงการ และวางโครงการเป็นกระบวนการในการวางแผนโดยคิดว่าจะทำอะไรบ้าง
กำหนดแผนงานว่าจะทำที่ไหน เมื่อไร กำหนดจุดประสงค์ในการทำงานคาดคะเนผลในการทำงาน
พัฒนากระบวนการทำงานวางแผนงานในการทำงาน 
  2) Organizing Processes (O) หมายถึง การจัดโครงสร้างของการดำเนินงานโดยสร้าง
หลักเกณฑ์ในการทำงาน จัดหาทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์ของงานแบ่ ง
งานโดยกำหนดหน้าที ่ในการปฏิบัต ิงานมีการประสานงาน มอบหมายอำนาจให้ตามหน้าท่ี 
วางโครงการของหน่วยงานและพัฒนานโยบายต่าง ๆ เป็นกระบวนการจัดสายงานหรือจัดบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการทำงาน ประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ 
สำหรับการดำเนินงานมอบหมายให้บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ จัดการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ทำงานจัดทำ
โครงการในการปฏิบัติงานจัดทำภาระหนำท่ีของบุคลากรและพัฒนานโยบายในการทำงาน 
  3) Leading Processes (1) หมายถึง บทบาทในฐานะผู้นำโดยดำเนินการวินิจฉัยส่ัง
การ การคัดเลือกตัวบุคลากร กระตุ้นให้บุคลากรทำงานลงมือปฏิบัติงาน การสาธิตในการปฏิบติังาน
การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ การติดต่อสื่อสาร การให้กำลังใจ การให้คำแนะนำให้มีความก้าวหน้าใน
การปฏิบัติงาน 
  4) Controlling Processes (C) หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงานดำเนินงานโดยการ
พิจารณามอบหมายงานให้ความสะดวกในต้านต่าง ๆ พิจารณาลงโทษมีการแก้ไขทันทีเมื ่องาน
ผิดพลาด การให้บุคลากรออกจากงาน การตักเตือนและการกำหนดระเบียบในการปฏิบัติงาน 
  5) Assessing Processes (A) หมายถึง การตรวจสอบผลการปฏิบัต ิงานโดยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลการปฏิบัติงานวิจัยผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยการตรวจสอบผล
การปฏิบัติงาน 
 ดังนั้น กระบวนการนิเทศการศึกษาประกอบด้วย การวางแผนการให้ความรู้ผู้รับการนิเทศ 
เพื่อทำให้การทำงานถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น การลงมือปฏิบัติการนิเทศการให้กำลังใจเสริมแรง 
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และการประเมินผล 
 Glickman (Glickman, 2013) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศการสอน ประกอบด้วยขั้นตอน 
คือ 
  1) การประชุมร่วมกับครูก่อนสังเกตการสอน (Preconference with Teacher) ผู้
นิเทศประชุมร่วมกับครูเพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนการสังเกตการสอนของครูเกี่ยวกับเหตุผลและ
จุดมุ่งหมายของการสังเกตการสอน วิธีการและรูปแบบการสังเกตท่ีจะนำไปใช้ เวลาท่ีใช้ในการสังเกต
และกำหนดเวลาท่ีใช้ในการประชุมหลังการสังเกต 
  2) การสังเกตการสอนในชั ้นเรียน (Observation of Classroom) เป็นการติดตาม
พฤติกรรมการสอนของครูในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความข้าใจสอดคล้องกับหลักการและรายละเอียด                
ต่าง ๆ ท่ีกำหนดผู้สังเกต อาจใช้วิธีการสังเกตเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ 
  3) การวิเคราะห์และติดตามผลการสังเกตการสอนและพิจารณาวางแผนการประชุม
ร ่ วมก ั บคร ู  (Analyzing and Interpreting Observation and Determining Conference Approach)                       
ผู้นิเทศหลังจากได้สังเกตการสอนและได้รับข้อมูลของครูมาแล้ว ให้วิเคราะห์ ข้อมูลและนับความถี่ตัว
แปรบางตัวที่เกิดข้ึนใหม่จากการปฏิบัติหรือบางตัวที่ไม่เกิดขึ้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลให้ผู้นิเทศวางตัว
เป็นกลางและให้ดำเนินการแปลความหมายของข้อมูล 
  4) ประชุมร่วมกับครูภายหลังการสังเกตการสอน (Post Conference with Teacher) 
ผู้นิเทศจัดประชุมครูเพื่อเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับและร่วมกันอภิปราย ซึ่งผลท่ีได้รับจากการอภิปราย 
ร่วมกันโดยผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการสอนได้ 
  5) การวิพากษ์วิจารณ์ผลท่ีได้รับจากขั้นตอนท้ัง 4 ขั้นตอน (Clique of previous) 
 Copland และ Boyan (Copland and Boyan, 1978) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศการ
สอนไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การประชุมก่อนสังเกตการสอน (Pre observation Conference) 
   1.1) พิจารณาระบุเรื่องหรือพฤติกรรมท่ีควรปรับปรุงพัฒนา 
   1.2) กำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานของพฤติกรรมท่ีต้องการจะปรับปรุง และพัฒนา 
   1.3) เลือกหรือสร้างเครื่องมือสังเกตการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับพฤติกรรมท่ี
ต้องการจะปรับปรุงและพัฒนา 
  2) การสังเกตการสอน (Observation) 
   2.1) สังเกตพฤติกรรมท่ีกำหนดหรือกระบวนการสอนท่ีกำหนดจากขั้นท่ี 1 
   2.2) บันทึกข้อมูลพฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือกระบวนการสอนที่ใช้ดำเนินการสอนโดย
ใช้เครื่องมือท่ีเลือกหรือสร้างขึ้นเอง 
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  3) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการสอน (Analysis Results) เป็นการนิเทศแบ
วิเคราะห์ โดยเป็นกระบวนการท่ีทำร่วมกันระหว่างผู้นิทศและผู้ถูกนิเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 
  4) การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Post observation Conference) เป็นขั้นตอน
ย้อนกลับ และแสดงผลจากการนิเทศท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน ควรกระตุ้นให้ครูยอมรับ
ผลจากการสังเกตการสอน และต้องมีวิธีในการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมการสอนเพื ่อส่งผลถึง
พัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียน 
 สรุป กระบวนการการนิเทศการศึกษาดังกล่าว คือ ขั้นตอนในการนิเทศการศึกษาเพื่อให้
การนิเทศการศึกษาบรรลุถึงเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ โดยกระบวนการนิเทศจะเป็น
ตัวสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับเปล่ียนวิธีการสอน การประสานร่วมมือเพื่อ
แก้ปัญหาในการสอน การพัฒนาครูในรูปแบบต่าง ๆ โดยกระบวนการนิเทศจะเป็นรูปแบบท่ีจะให้ครู
เกิดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อบรรลุเป้าหมายของการจัดการ ศึกษาท่ีสมบูรณ์ภายใต้บริบท
ของตนเอง 
 เพื่อให้ได้กระบวนการนิเทศการศึกษาจากแนวคิดของนักการศึกษาต่าง  ๆ ผู้วิจัยจึงได้
ดำเนินการสังเคราะห์ข้อมูลและกำหนดกระบวนการนิเทศการศึกษา ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการสังเคราะห์กระบวนการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษา 
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1. ข้ันเตรียมการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน ✓   ✓  ✓  ✓   

2. เลือกประเด็นปัญหาที่จะร่วมการนิเทศ ✓     ✓   ✓  

3. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความต้องการ ✓     ✓     

4. การให้ความรู้และแสวงหาความรู้แก่ผู้ถูกนิเทศ      ✓ ✓    

5. กำหนดวัตถุประสงค์การนิเทศ      ✓ ✓   ✓ 

6. สร้างเครื่องมือ สื่อการนิเทศ     ✓   ✓   

7. เตรียมการและวางแผนการดำเนินการนิเทศ ✓  ✓ ✓ ✓      

8. นำเสนอโครงการนิเทศและข้ันตอนการปฏิบัติ  ✓         

9. จัดทำแผนดำเนินการนิเทศ       ✓     
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
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10. ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน     ✓ ✓     

11. ดำเนินการตามแผนการนิเทศ     ✓       

12. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศและสังเกตการสอน ✓ ✓    ✓     

13. ประเมินและติดตามผลการนิเทศ     ✓ ✓  ✓    

14. การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ    ✓    ✓    

15. การให้คำปรึกษาและเสริมกำลังใจ   ✓   ✓  ✓   ✓ 

16. ขยายผลและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ       ✓     

17. การประช ุมหลังการนิเทศการสอนและให้ข ้อมูล
ย้อนกลับ 

 ✓     ✓   ✓ 

18. การปรับปรุงการนิเทศ  ✓      ✓    

19. วิพากษ์ผลการนิเทศ และวางแผนนิเทศครั้งต่อไป ✓     ✓  ✓  ✓ 

 
 จากตารางท่ี 1 สรุป ผลการสังเคราะห์ได้ว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีสำคัญสามารถ
นำมาจัดหมวดหมู่ประกอบไปด้วย 5 ขั้น ดังนี้ 
  1) สร้างความตระหนัก เป็นกระบวนการเริ่มต้นที่จะทำให้ผู้รับการนิเทศเปิดใจท่ีรับการ
นิเทศเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะยอมรับและแลกเปลี่ยนในการพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้ง
การนิเทศการศึกษา เมื่อผู้รับการนิเทศเปิดใจรับการนิเทศจะดำเนินไปด้วยความสมัครใจภายใต้การ
ร่วมมือที่ดี นำไปสู่ประสิทธิภาพของการนิเทศการศึกษาที่ดี และทั้งยังสามารถดำเนินการในขั้นตอน
อื่น ๆ ต่อไป 
  2) วางแผนการนิเทศ โดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการในการระดม
ความคิดเห็นท่ีเกิดจากผู้ถูกนิเทศได้แสดงเจตนาถึงปัญหาในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็น
ปัญหา เป็นการลำดับความสำคัญในปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างเครื่องมือ
ในการนิเทศท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด อีกท้ัง เป็นการวางแผนในการลำดับขั้นตอนวิธีการนิเทศท่ี
เกิดจากการร่วมคิดของทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้  ขั้นเตรียมการศึกษาวิเคราะห์
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ปัญหาการเรียนการสอนประชุมก่อนการสังเกตการสอน เลือกประเด็นปัญหาที่จะร่วมการนิเทศ
กำหนดวัตถุประสงค์การนิเทศ 
  3) ดำเนินการนิเทศ เป็นการปฏิบัติการนิเทศในห้องเรียนโดยการสังเกตการณ์สอนท่ี
เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งเกิดจากการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้
นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
  4) การติดตามและเสริมแรง เป็นขั้นตอนท่ีผู้นิเทศทำการประเมินผลการดำเนินงานการ
นิเทศที่ผ่านมาว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร พบปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง และจะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อให้การนิเทศการสอนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการเสริมกำลังใจ
เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ 
  5) ประเมินผลสะท้อนเพื่อพัฒนา เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศและ
ผู ้น ิเทศเป็นกระบวนการ สนับสนุนการนิเทศการสอนให้ม ีประสิทธิภาพ ซ ึ ่งกระบวนการนี้                         
ต้องประกอบด้วย การประชุมหลังการนิเทศการสอน และให้ข้อมูลย้อนกลับทั้งผู้นิเทศและผู้รับการ
นิเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพอีกท้ังต้อง
มีการสร้างเสริมขวัญกำลังใจในแก่ผู้ถูกดำเนินการนิเทศ การปรับปรุงการนิเทศ รวมทั้งการวิพากษ์ผล
การนิเทศ และวางแผนนิเทศครั้งต่อไป 
 5. วิธีการและเทคนิคการนิเทศ 
 ผู้นิเทศสามารถดำเนินการนิเทศในรูปการณ์นิเทศเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อ
นำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการนิเทศโดยสรุป ดังนี้ 
  5.1 การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
  จงกลนี ชุติมาเทวินทร์ (2552) กล่าวว่า การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
   1) รูปแบบการบรรยาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้รับการนิเทศด้านความรู้
เน้นเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ ท่ีจำเป็นให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย การนิเทศสอดคล้องกับความต้องการ
และความสนใจของผู้รับการนิเทศสามารถใช้กับคนจำนวนมาก ซึ่งการบรรยายจะต้องกำหนดกรอบ
เนื้อหาสาระและเวลาแน่นอน และการดำเนินการบรรยายนิยมใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบช่วย 
   2) รูปแบบการอภิปราย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้รับการนิเทศได้แสดง
ข้อคิดเห็นตามกรอบหัวข้อท่ีกำหนดไว้ ภายใต้การดำเนินการอภิปรายของผู้นิเทศ การแสดงความเห็น
คิด ไม่ใช่การตอบคำถาม จึงไม่จำเป็นต้องผิดหรือถูก มักเป็นข้อสรุปท่ีเป็นการวางแนวทางจากส่ิงท่ีได้
จากความคิดเห็น เป็นการแสดงถึงกระบวนการความคิดการให้เหตุผล 
 3. รูปแบบการระดมสมอง การระดมสมอง เป็นการระดมแนวคิดในเรื ่องใด เรื ่องหนึ่ง
เกี่ยวกับการนิเทศจากผู้รับการนิเทศ หรือหากจะเป็นการระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งผู้นิเทศ
จะเป็นผู้รวบรวมความคิดต่าง ๆ ไว้ทั้งหมด โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดของใครผิดหรือถูก แต่ผู้
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นิเทศจะแยกประเภทหรือจัดหมวดหมูให้เห็นชัดเจน ซึ่งการระดมสมองเป็นวิธีการกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมที่ดี และสามารถตึงเอาประสบการณ์ของผู้รับการนิเทศมาใช้ได้ทันทีทันใด และการระดม
สมองสามารถใช้ได้ในกิจกรรมการประชุมเพื่อการปรึกษาหารือ และใช้ร่วมกับกิจกรรมนิเทศภายใน
สถานศึกษาต่างๆ ได้มีประโยชน์และแนวดำเนินการ โดยสรุปดังนี้ 
  สรุป การนิเทศแบบมีส่วนร่วม คือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะสามารถดำเนินการ
นิเทศภายใต้การระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด การอภิปราย เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาในสถานศึกษา 
ดังนั้น การนิเทศแบบมีส่วนร่วมจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคนิคการบรรยาย การ
อภิปรายการตั้งคำถาม และการระดมสมองได้อย่างคล่องแคล่ว 
  5.2 การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  สุมน อมรวิว ัฒน์ (2556) กล่าวว่า กัลยาณมิตรนิเทศ สำหรับศึกษานิเทศก์เน้น
กระบวนการสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   1) กัลยาณมิตรนิเทศ เน้นการนิเทศคนไม่ใช่นิเทศกระดาษ ดังนั้น ต้องหาวิธีในการ
จัดเพื่อให้ศึกษานิเทศก์พบกับครูคุยกับครูในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการและเป็นทางการ 
   2) กัลยาณมิตรนิเทศเน ้นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร ่วมใจ” หน้าที ่ของ
ศึกษานิเทศก์คือ ทำอย่างไรจะให้ครูมีใจ เพราะฉะนั้นสิ่งแรก คือ ทำอย่างไรจึงจะได้ครูในโรงเรียน
ทำงานสำเร็จซึ่งเป็นความสำเร็จจากการร่วมใจของทุกคน 
   3) กัลยาณมิตรเริ่มต้นท่ี “ศรัทธา” แสดงความเอาใจ สร้างความไว้วางใจ สร้างความ
เช่ือมั่นในทางเสริมแรงกัน 
   4) กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศเน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ ให้ความรู้ ความ
สะดวกในการค้นหาความรู้ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ 
  ขั้นตอนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  การนิเทศแบบกัลยาณมิตรได้ประยุกต์ใช้กระบวนการนิทศของสำนักงานคณะกรรมการ                
การประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นแนวทางในการดำเน ินการได้เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้                    
5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 แสดงแผนภูมิ กระบวนการนิเทศ 5 ข้ันตอน 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลและการรายงานผล 

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ 

ขั้นที่ 3 การสร้างสื่อ เครื่องมือ และวิธีการ 

ขั้นที่ 2 การวางแผนปฏิบัติการ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
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  1) ขัน้ท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
  2) ขัน้ท่ี 2 การวางแผนปฏิบัติการ ขั้นนี้แบ่งการเตรียมการการดำเนินงาน ดังนี้ 
   2.1) เสนอขออนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   2.2) แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ
แต่ละเครือข่าย 
   2.3) การประชุมคณะกรรมการ นำข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน มาพิจารณาวิเคราะห์
หาสภาพปัญหาจากข้อมูลขัน้ที่ 1 เพื่อกำหนดวิธีการ แนวทางแก้ไซสร้างสื่อเครื่องมือต่าง ๆ กำหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
  3) ขัน้ท่ี 3 การสร้างส่ือ เครื่องมือ และวิธีการ 
  4) ขั้นที่ 4 การปฏิบัติการนิเทศ 
  การนิเทศแบบกัลยาณมิตร จะออกปฏิบัต ิการน ิ เทศเป็นคณะ ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์ที ่รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย ประธานกลุ่มครือข่าย และผู้รับผิดชอบโครงการ โดย
ปฏิบัติการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศ 

1. พบผู้บริหาร 

- แจ้งวัตถุประสงค์การปฏิบัติงาน 

- ขอความร่วมมือในการเข้าเย่ียมชั้นเรียน ประสานงานขอข้อมูล
โรงเรียน 

ผู้นิเทศเข้าเย่ียมชั้นเรียนเพ่ือทำกิจกรรม ดังน้ี 

1. พบปะพูดคุย สอบถามปัญหาและความต้องการของคณะครูเพ่ือ
ทราบปัญหา 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการเย่ียมชั้นเรียนร่วมกันกับครูผู้สอนรว่มกัน
แก้ปัญหาระดับชั้นเรียน 

3. แนะนำช่วยเหลือให้ครูผูส้อนมีความมั่นใจร้างขวัญกำลังใจ 
พูดคุยในเชิงบวก 

เมื่อได้ผลจากการเข้าเย่ียมชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว จะเชิญคณะครู
เข้าร่วมประชุมดังน้ี ถ้าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง เข้าร่วม
ประชุมทุกคนโรงเรียนขนาดใหญ่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าสายชั้น เพ่ือชี้แจงรายละเอียด ดังน้ี 

- แจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบ 

- รายงานผลการเย่ียมชั้นเรียน 

- ร่วมกันหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สงูข้ึน 

2. เย่ียมชั้นเรียน 

3. ประชุมสรุปผล 
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  5) ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลและการรายงานผล 
  สรุป กัลยาณมิตรนิเทศ เป็นกระบวนการนิเทศ ท่ีได้ประยุกต์ใช้กระบวนการนิเทศ ซึ่งมี
แนวทางในการดำเนินการ 5 ขัน้ตอน และเป็นการนิเทศท่ีเกิดจากศรัทธา ในรูปแบบการให้ใจ ร่วมใจ
ต้ังใจ และเปิดใจ 
  5.3 การนิเทศแบบเสริมพลัง (Empowering Supervision) 
  ไพเราะ พุ่มมั่น (2562) กล่าวว่า วิธีนิเทศแบบเสริมพลังขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีให้ 
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครู มีส่วนร่วมกันในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยมีอิสระในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องตัดสินใจเกี่ยวกับ 
การดำเนินงานพัฒนาองค์การลดความรู้สึกที่ต้องพึ่งพาคนอื่น แสวงหาความรู้ใหม่ ขยายผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ โดยผู้เรียนเป็นฐานและมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 
  ขั้นตอนการนิเทศแบบเสริมพลัง มี 7 ขั้นตอน 
   1) ขั้นที่ 1 ร่วมสร้างความตระหนัก (Co-Building Awareness) 
   2) ขั้นที่ 2 ร่วมรวมพลังค้นหา (Co-Searching & Analyzing) 
   3) ขัน้ท่ี 3 ร่วมพลังสร้างเป้าหมาย (Co-Perception of Targets) 
   4) ขั้นที่ 4 ร่วมทำ ร่วมพัฒนา (Co-Development Activities) 
   5) ขั้นที่ 5 ร่วมเรียนรู้สู่การแก้ปัญหา (Co-Learning and Solving Problems) 
   6) ขั้นที่ 6 ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้สู่การพัฒนา (Co-Organizing Knowledge) 
   7) ขั้นท่ี 7 ร่วมเผยแพร่สู่มวลชน (Co-Appreciation and Social Communication) 
  สรุป การนิเทศแบบเสริมพลังเป็นรูปแบบการนิเทศอีกรูปแบบ 1 ท่ีมีกระบวนการหรือ 
ขัน้ตอนการนิเทศท่ีต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 7 ขั้นตอน ท่ีผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีส่วนร่วมกัน 
  5.4 การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative Professional Development) 
  Glatthorn (Glatthorn, 1994) กล่าวว่า ลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบร่วมพัฒนา
วิชาชีพ 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับการนิเทศกับผู้นิเทศมีความเป็นทางการแลกเปลี่ยน
และร่วมการสังเกตการสอนในช้ันเรียนกันและกัน และมีความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนท่ีใกล้ชิดกัน 
   2) การจับคู่กันสังเกตการสอนอย่างน้อย 2 ครั ้งหรือมากกว่า 2 ครั ้ง ตามความ
จำเป็นและมีการให้ข้อมูลย้อนกลับภายหลังการสังเกตการสอน 
   3) เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
   4) เน้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่มีการประเมินมาเกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลจากผลการ
สังเกตการสอนหรือจากการประชุมจะไม่ควรน้ำไปใช้ในกระบวนการประเมินผลครูของผู้บริหาร 
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  วัชรา เล่าเรียนดี (2552) กล่าวว่า หลักการสำคัญของการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ในขั้นตอนการดำเนินการการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 
   1) การวางแผนร่วมกันของผู้นิเทศและครูในประเด็นที่สนใจจะช่วยพัฒนางานของ
ตนเอง 
   2) ร่วมกันคัดเลือกประเด็นท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 
   3) นำเสนอขั้นตอนการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชา 
   4) ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตการสอน และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
   5) กำหนดวัน-เวลาที่จะทำการสังเกตการสอนกันและกัน รวมทั้งการประชุม เพื่อ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
   6) ดำเนินการตามแผนและกระบวนการที่ระบุในโครงการสังเกตการสอน ในแต่ละ
ประเด็นท่ีสนใจอย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละเรื่องหรือแต่ละประเด็นท่ีจะปรับปรุงหรือพัฒนา 
   7) สรุปผลการพัฒนา รายงานผลความสำเร็จ 
  สรุป การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพเป็นรูปแบบหรือวิธีการนิเทศที่ครูกลุ่มเล็ก ๆ 
ภายในหรือภายนอกโรงเรียนได้ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองโดยร่วมกัน
วางแผนกำหนดประเด็นท่ีสนใจ เพื่อทำการสังเกตการสอนและประชุมปรึกษาหารือให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่กันและกันในการนิเทศ 
  5.5 การนิเทศแบบประชาธิปไตย 
  สันต์ ธรรมบำรุง (2556) กล่าวว่า การนิเทศแบบประชาธิปไตย เป็นการนิเทศท่ีคำนึงถึง 
มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู ่คณะ เพื ่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการสอนให้มี
ประสิทธิภาพได้ประโยชน์แก่นักเรียนและเป้าหมายของการศึกษามากท่ีสุด ดังนี้ 
   1) ความร่วมมือผู้นิเทศจะทำงานร่วมกับครูทุกคน และช่วยกันแสดงความคิดโดย
ร่วมมือกันหลาย ๆ ฝ่าย 
   2) ขอบเขตงานกว้างครอบคลุมตัวการทุกชนิดท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
   3) ความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและในฐานะเพื่อนร่วมงานระหว่างครูหรือศึกษานิเทศก์กับ
ครู 
   4) สภาพการนิเทศเป็นเพียงการทดลองเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มี
อะไรตายตัว ถ้าไม่ได้ผลก็ปรึกษากันใหม่ แล้วแก้ไขเรื่อยไป ไม่ว่าด้านหลักสูตร แบบเรียน หรือวิธีสอน 
  สรุป การนิเทศแบบประชาธิปไตย เป็นการนิเทศวิธีหนึ่งที่คล้ายกับการนิเทศแบบร่วม
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขการสอนให้มีประสิทธิภาพ ได้ประโยชน์แก่นักเรียน และ
เป้าหมายของการศึกษามากท่ีสุด 
 



60 
 

  5.6 การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ 
  วไลรัตน์ บุญสวัสด์ิ (2558) กล่าวว่า วิธีดำเนินการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
   1) แสวงหาหลักพื้นฐานในการทำงานของครูท่ีจะนิเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
   2) มีการวางแผนงานแทนท่ีจะทำงานด้วยความคิดท่ีเกิดขึ้นเมื่อใดก็ลงมือทำเมื่อนั้น 
   3) สร้างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคน มีการฝึกอบรมก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี 
   4) แบ่งหน้าท่ีของแต่ละบุคคลตามความสามารถ ความถนัด 
   5) สร้างวิธีการและมาตรฐานของงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
   6) กำหนดระยะเวลาท่ีเป็นมาตรฐานในการทำงาน 
   7) ทำการวิจัยและค้นคว้าหาวิธีสอน หรือวิธีทำงานท่ีดีอยู่เสมอ 
   8) การศึกษาวิเคราะห์เป็นวิธีเดียวที่จะได้พบวิธีท่ีดีกว่า 
   9) เป็นหน้าท่ีของผู้นิเทศท่ีจะตัดสินว่าวิธีสอนใดเป็นวิธีสอนท่ีเหมาะสมมากกว่า 
   10) ให้ครูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้นการปฏิบัติให้บรรลุผลสำหรับสอนเรื่องกระบวนการ
และวิธีการนิเทศเป็นผู้แนะนำ ผู้นิเทศจึงควรศึกษาแสวงหาดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดแนะนำให้แก่ครู 
   11) มาตรฐานการสอนแบบต่าง ๆ จะต้องเหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละ
คนว่าเป็นไปได้ 
   12) การสอนจะมุ่งให้เด็กรู้จักวิธีการเรียนมากกว่าการให้ท่องจำ 
   13) ควรใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
  วรภรณ์ แสงพลสิทธิ์ (2554) กล่าวว่า การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์เป็นการนำ เอาวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการนิเทศ ทำให้การนิเทศการสอนดำเนินไปอย่างมีระบบ มีเหตุผล
เชื ่อถือได้ มีหลักฐานปรากฏเด่นชัดมีผลงานเป็นที ่ประจักษ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
  การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการทำงานอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) สำรวจและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
   2) ลำดับความสำคัญของปัญหาต้องคำนึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โยบาย
สมมติฐานของสถานศึกษาหน่วยงานท่ีสังกัด นโยบายการศึกษาของชาติ 
   3) ต้ังจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาท่ีเลือกแล้ว 
   4) สร้างและเสือกทางเลือกในการแก้ปัญหาโดยเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมมาใช้ 
   5) นำวิธีแก้ปัญหาที่เลือกแล้วไปทำการทดลอง สรุปผลการทดลอง นำไปปรับปรุง
แก้ไข 
   6) นำไปใช้จริง และประเมินผล 
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  สรุป การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์เป็นการนิเทศจะเน้นการทำงานอย่างมีระบบขั้นตอน
ของกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การนิเทศแบบนี้ คือ สามารถพิสูจน์ได้ ทดลองได้
จึงนับว่า เป็นการนิเทศท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีดี 
  5.7 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
  เพ็ญพักตร์ ล้ิมสัมพันธ์ (2553) กล่าวว่า การนิเทศท่ีมุ่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์
การเรียนการสอน ซึ่งจำเพาะเจาะจงลงไปเป็นการนิเทศท่ีใช้ห้องเรียนโดยเฉพาะโดยผู้นิเทศมีบทบาท
คล้ายหมอและผู้รับการนิเทศคือคนไข้ 
  การนิเทศแบบคลินิก มุ่งการปรับปรุงครูในห้องเรียน ข้อมูลหลักได้จากการบันทึกหตุ
การณ์ในห้องเรียน หรือพฤติกรรมของครู และนักเรียนที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอนโดย
ปกติการนิเทศแบบคลินิก จะเกิดขึ้นเมื่อผู้รับการนิเทศตกลงใจให้ผู้นิเทศแก้ไขปัญหาโดยหารือและ
วางแผนในการแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้นิเทศจะใช้เทคนิควิธีการการนิเทศเฉพาะอย่างอาจสร้างเครื่องมือ
เพื่อค้นหาปัญหาการนิเทศจะกระทำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนกว่าปัญหานั้นจะส้ินสุดลง 
  สรุป การนิเทศแบบคลินิก เป็นการนิเทศที่มุ่งปรับปรุงการเรียนการสอนในห้องเรียน             
ผู้นิเทศมีบทบาทคล้ายหมอ วินิจฉัยข้อบกพร่องในการจัดกาเรียนการสอนของครูซึ่งเปรียบเสมือนการ
วินิจฉัยโรค 
  5.8 การนิเทศแบบวิมังสา 
  การนิเทศแบบวิมังสา หมายถึง กระบวนการในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับ
ผู้รับการนิเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยผ่านตัวกลางคือครูและวิมังสา หมายถึงท ความ
ไตร่ตรอง หรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตรา หาสาเหตุและตรวจสอบข้อยิ่ง
หย่อนในส่ิงท่ีทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เมื่อนำมาสรุปรวมกันแล้ว 
  สงัด อุทรานันท์ (2553) กล่าวว่า วิธีการแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นโดย
ดำเนินการตามขัน้ตอน ดังนี้ 
   1) ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน 
   2) ขั้นที่ 2 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
   3) ขั้นที่ 3 วางแผน 
   4) ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 
   5) ขั้นที่ 5 ประเมินผล 
 สรุป การนิเทศแบบวิมังสา เป็นแนวทางหรือวิธีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับการ
นิเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยผ่านตัวกลางคือครูโดยการไตร่ตรอง หรือทดลอง หมั่น
ใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ ตรวจตรา หาสาเหตุและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในส่ิงท่ีทำมีการวางแผน 
วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง แล้วมาสรุปร่วมกัน 
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  5.9 การนิเทศแบบร่วมมือ (Collaborative Behaviors) 
  ในการนิเทศแบบร่วมมือนั้น ทั้งผู้นิเทศและครูจะร่วมกันตัดสินใจในวิธีการแก้ปัญหา
และการปฏิบัติงานตลอดเวลา ซึ่งการนิเทศแบบร่วมมือมีลักษณะและการปฏิบัติ ดังนี้ 
  วัชรา เล่าเรียนดี (2552) กล่าวว่า การนิเทศแบบร่วมมือมีวิธีการดังนี้ 
   1) การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผู้นิเทศทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิด
โดยการพูดคุยเพื่อให้เกิดข้อปัญหาท่ีตรงกัน 
   2) การฟัง (Listening) ผู้นิทศต้องฟังข้อปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้ซัดเจน เพื่อให้ครูสะท้อน
ปัญหาของตน 
   3) การตอบสนอง (Reflecting) เป็นการร่วมเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้นิเทศ
และผู้ถูกนิเทศค้นพบปัญหาท่ีแท้จริงของตนเอง 
   4) การนำเสนอ (Presenting) ผู้รับกรนิเทศนำเสนอปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ซึ่ง
ทำให้มองเห็นสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน 
   5) การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) เพื่อปรับความเข้าใจตรงกันและมี
แนวคิดในการแก้ปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 
   6) การแก้ปัญหา (Problem Solving) ท้ังผู้นิเทศและครูมีการแลกเปล่ียนข้อแนะนำ 
และทางเลือกในการแก้ปัญหาท่ีเป็นไปได้และเหมาะสม 
   7) การกระตุ้นส่งเสริม (Encouraging) เป็นการกระตุ้นส่งเสริมและการยอมรับข้อ
โต้แย้งเพราะความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน สามารถจะได้มาซึ่งวิธีแก้ปัญหาท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด 
   8) ขั้นการเจรจาดกลงร่วมกันเพื ่อหาข้อมูล (Negotiating) เป็นการหาแนวทาง
แก้ปัญหาท่ีเกิดจากการยอมรับท้ังผู้นิเทศและผู้ถูกนิเทศ 
   9) การกำหนดมาตรฐาน (Standardizing) เป็นการตกลงร่วมกัน ในแนวทางและ
แผนปฏิบัติในการแก้ปัญหาซึ่งเกิดจากการเจรจา ปรึกษา ในแนวทางท่ีชัดเจน 
   10) การตอบสนอง (Reflecting) เป็นการดำเนินการขั้นสุดท้ายเพื่อสะท้อนผลท่ีเกิดขึ้น 
   11) เป็นการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อสรุปแผนขั้นสุดท้าย ผู้นิเทศให้ครูทบทวนแผน
และแนวทางการปฏิบัติอีกครั้ง และมีการจดบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหา 
  สรุป การนิเทศแบบร่วมมือนั้น ทั้งผู ้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะร่วมกันตัดสินใจใน
วิธีการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานตลอดเวลาให้ข้อเสนอแนะแก่กันและกัน เพื่อร่วมกันพิจารณาหา
ข้อตกลงร่วมกัน 
  5.10 การนิเทศทางไกล 
  วิจิตร ศรีสอ้าน (2559) กล่าวว่า ส่ือการสอนทางไกลแต่ละชนิด มีท้ังจุดดีและจุดด้อยใน
ตัวเอง ดังนั้น ควรใช้สื ่อประสมแทนสื่อเดี ่ยวได้ สื ่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทปเสียง วีดีทัศน์ วิทยุ  
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โทรทัศน์ เป็นต้น โดยแนะนำว่าการใช้สื่อทางไกลควรเป็นลักษณะปฏิสัมพันธ์แบบ 2 ทาง สรุปได้ว่า
การนิเทศทางไกล หมายถึง วิธีการนิเทศการศึกษาอีกแบบหนึ่งที ่ผู ้นิเทศกับผู้รับการบิเทศไม่ได้
ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง แต่นิเทศโดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการบริหารและการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2556) กล่าวว่า ความหมายของการนิเทศ
ทางไกลว่าการนิเทศทางไกล หมายถึง การนิเทศการศึกษาที่ผู ้นิเทศและผู้รับการนิเทศไม่อาจจะ
ปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงต้องอาศัยส่ือต่างๆ ถ่ายทอดสาระในการนิเทศ 
  มยุรี เรืองเดช (2554) กล่าวว่า ความหมายของการนิเทศทางไกลว่า การนิเทศทางไกล
หมายถึง กระบวนการในการจัดกิจกรรมด้านการใช้ส่ือทางไกลของผู้บริหารโรงเรียน และทีมงานท่ีทำ
การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือผู้รับการนิเทศเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการสอนของครูผู้สอนให้สูงขึ้น 
  แสน สมนึก (2551) กล่าวว่า การนิทศทางไกลได้นำวิธีการศึกษาทางไกล (Distance 
Education) มาใช้ในการนิเทศ เพราะเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อทางไกล ที่ผู้ให้ความรู้กับผู้รับ
ความรู้ โดยไม่ได้พบหน้ากันโดยตรง แต่ให้ผู้รับการนิเทศศึกษาด้วยตนเองเป็นสำคัญ อาจมีการพบปะ
กันเป็นครั้งคราวเท่านั้น 
  สรุป การนิเทศการศึกษาที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศไม่อาจจะปฏิสัมพันธ์กันโดยตรง
ต้องอาศัยสื่อต่าง ๆ ถ่ายทอดสาระในการนิเทศและเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อทางไกลผู้รับ                  
การนิเทศศึกษาด้วยตนเองเป็นสำคัญ 
  5.11 การนิเทศแนวใหม่ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวว่า กระบวนการนิเทศท่ี
มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการนิเทศให้มีเอกภาพเน้นการพัฒนา
ศึกษานิเทศก์หรือผู้นิทศท้ังระบบให้มีภาวะผู้นำและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ใช้วิธีการนิเทศอย่าง
หลากหลายผ่านเครือข่ายการนิเทศทุกระดับแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
   5.11.1 ลักษณะสำคัญของการนิเทศแนวใหม่ คือ 
    1) พัฒนารูปแบบการนิทศให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก 
    2) พัฒนาศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
    3) พัฒนาเครือข่ายการนิเทศเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
จากส่วนกลาง 
    4) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    5) ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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    6) พัฒนาเทคนิคการนิทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective coaching) การ
นิเทศแบบเป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน (Mentoring and supporting) การนิเทศแนวใหม่บนพื้นฐาน
การวิจัย (Research Based Supervision: RBS) ให้ผู้นิทศสามารถทำงานกับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
ได้อย่างกัลยาณมิตร 
   สรุป ลักษณะสำคัญของการนิเทศแนวใหม่ มีลักษณะมุ่งพัฒนารูปแบบการนิเทศให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก พัฒนาศึกษานิเทศก์หรือผู้นิเทศ ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิ
ซาการ พัฒนาเครือข่ายการนิเทศเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากส่วนกลาง
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาใช้กระบวนการวิจัยเป็น
ฐานในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาเทคนิคการนิเทศ ให้ผู้นิเทศสามารถทำงาน 
กับโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้อย่างกัลยาณมิตร 
   5.11.2 แนวทางการนิเทศแนวใหม่ 
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวว่า การนิเทศแนวใหม่                  
ในการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้ 
    1) มุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
    2) การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการสอน มุ่งให้ความสำคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 
    3) การนิเทศเพื่อการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา มุ่งให้โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมกัน
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่ายร่วมพัฒนาตามพื้นท่ี (Area-Based Partnership) เครือข่ายกลุ่มร่วม
พัฒนา (Cluster Partnership) เคร ือข่ายร ่วมพัฒนาที ่ม ีว ัตถุประสงค์เฉพาะ (Agenda-Based 
Partnership) และเครือข่ายท่ีมีความเป็นอัตลักษณ์ (Identity Based Partnership) 
    4) ใช้การบริหารจัดการด้วยวิธีพิเศษที่เรียกว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
    5) การนิเทศเพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
    6) การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
    7) การนิเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
   สรุป แนวทางการนิเทศแนวใหม่มุ่งเน้นการนิเทศเพื่อการพัฒนาบุคลากรหลัก ท่ีเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน มุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานสากลการ
นิเทศเพื่อการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา มุ่งให้โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ การนิเทศ
เพื่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ต้องใช้การบริหารจัดการด้วยวิธีพิเศษที่เรียกว่า การบริหาร
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จัดการระบบคุณภาพ ซึ่งผู ้นิทศต้องใช้หลักการนิเทศจากภายนอก เพื่อประสานการนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนแต่ละแห่ง 
   5.11.3 นวัตกรรมการนิเทศแนวใหม่ 
   นวัตกรรมการนิเทศแนวใหม่ มีดังนี้ 
    1) การนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด (Reflective coaching) 
     1.1) จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด ประกอบด้วย ผู้นิเทศ
เป็นกระจกท่ีจะสะท้อนความคิดและความจริงของการกระทำให้เป็นระบบด้วยบรรยากาศสร้างสรรค์ 
     1.2) คุณลักษณะของผู้นิเทศที่ทำหน้าที่โค้ช ประกอบด้วย เป็นบุคคลที่มี
ต้นทุนของความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิธีสอน รวมถึงมีบุคลิกภาพและเจตคติท่ีดี 
     1.3) กิจกรรม เทคนิค พฤติกรรมการโค้ชท่ีสำคัญ ประกอบด้วย ผู้นิเทศ นิเทศ
แบบโค้ชแนะนำตนเองส้ัน ๆ และสร้างบรรยากาศท่ีไว้วางใจเป็นกันเอง โดยใช้พฤติกรรมเชิงบวก 
     1.4) ขั้นตอนและกระบวนการโค้ช ประกอบด้วย สร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึ้น (Create Trust) ฟังมากและพูดน้อย (Has Big Ears, Small Mouth) โค้ชไม่ใช่ผู ้ตัดสิน (Is 
Nonjudgmental) ใช้คำถามเพื่อเพิ่มความชัดเจน (Asks questions มีความรู้สึกร่วม เห็นอกเห็นใจ 
(Show Empathy) วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ( Is a Constructive Critic) สนับสนุนให้ลองวิธีใหม่ๆ 
(Challenges) ข้อเสนอแนะเท่าที่จำเป็น (Makes Suggestion or Gives Advice) กระตุ้นให้มีการ
พูดคุย (Invites Talk) มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน (Sustained Over Time) แบ่งเป็นช่วง วางเป้าหมาย
ชัดเจน นัดหมายการโค้ชครั้งต่อไป (Sets and Monitors Targets) และทำให้ผู้รับการโค้ชรู ้สึกว่า
ตนเองเป็นเจ้าของความคิดและการกระทำนั้น (Gives Ownership to Teacher) 
     1.5) ผลลัพธ์ที่แสดงถึงความสำเร็จของการโค้ช ประกอบด้วย ครูมีคุณภาพ 
ได้แนวคิดและหลักการนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด (Reflective coaching) สามารถนำไปใช้
แก้ปัญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.11.4 การนิเทศแบบเป็นพี่เล้ียงและผู้สนับสนุน (Mentoring and Supporting) 
    1) ความหมาย การนิเทศแบบพี่เล้ียงและผู้สนับสนุน หมายถึง การนิเทศท่ีผู้นิเทศ
ให้คำแนะนำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอนในเรื ่องการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้มีศักยภาพการทำงานสูงขึ้น 
    2) บทบาทหน้าท่ีของพี่เล้ียง (Mentor) และผู้สนับสนุน หมายถึง เป็นผู้แนะแนว 
กลุ่มผู้รับการดูแล (Mentee) ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาและอุปสรรคการทำงาน โดยให้ผู้รับการดูแล 
(Mentee) ตัดสินใจและเลือกแนวทางในการพัฒนา 
    3) การใช้วิธีการเป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน (Mentoring and supporting) จะ
ช่วยให้เกิดการให้คำแนะนำ เกิดการให้คำปรึกษาเมื่อกลุ่มต้องการ เกิดการสนับสนุน 
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    4) ประโยชน์ของการนิทศแบบเป็นพี่เลี ้ยงและผู้สนับสนุน (Mentoring and 
Supporting) ประกอบด้วย สร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพได้เร็วกว่าปกติ จูงใจให้ครู
ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงานสูง สร้างบรรยากาศของการนำเสนอ
ผลงานใหม่ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น และสร้างระบบการสื่อสารแบบสองช่องทาง (Two 
Way) 
   5.11.5 การนิเทศบนพื้นฐานการวิจัย (Research Based Supervision: RBS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 แสดงวงจรการวิจัยปฏิบัติการ 
ท่ีมา: เจตนา เมืองมูล, 2551 

   จากแผนภาพ วงจรการว ิจ ัยปฏ ิบ ัต ิการ ผ ู ้น ิทศปฏ ิบ ัต ิการน ิ เทศโดยใ ช้
กระบวนการว ิจ ัยปฏ ิบ ัต ิการแบบ P-AO-R (Plan-Action-Observe-Reflect) ม ี  4 ข ั ้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Planning) เริ ่มต้นด้วยสำรวจปัญหาร่วมกันระหว่างบุคคลภายใน
โรงเรียน เพื่อให้ได้ปัญหาท่ีสำคัญท่ีต้องการให้แก้ไข ตลอดจนการแยกแยะรายละเอียดของปัญหานั้น
เกี่ยวกับลักษณะของปัญหาเกี่ยวข้องกับใคร แนวทางแก้ไขอย่างไร และจะต้องปฏิบัติอย่างไร 2) การ
ปฏิบัติ (Action) เป็นการนำแนวคิดท่ีกำหนดเป็นกิจกรรมในขั้นวางแผนดำเนินการ โดยการวิเคราะห์
วิจารณ์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นร่วมกันของทีมงาน ประกอบไปด้วย เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงแผน 
ฉะนั ้น แผนที ่กำหนดควรจะมีความยืดหยุ ่นปร ับได้ 3) การสังเกต (Observation) เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความรอบคอบซึ่งอาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวัง โดย
อาศัยเครื่องมือการเก็บข้อมูลเข้าช่วย และ 4) การสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นสุดท้ายของวงจร 
ด้วยการสะท้อนผลหลังจากการปฏิบัติงานโดยให้ผู้มีส่วนร่วมได้วิพากษ์วิจารณ์ นำไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป 
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   จากรูปแบบนิเทศการศึกษารูปแบบใหม่ สรุปได้ว่า การที่ผู้นิเทศจะนิเทศการศึกษา
ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพนั้น ผู้นิเทศจะต้องเลือกใช้รูปแบบการนิเทศหรืออาจจะพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ 
   สรุป รูปแบบการนิเทศการศึกษามีหลายรูปแบบหลายวิธีการ ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกันคือ เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการ
พัฒนางานและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา 
   เพื่อให้เหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทขององค์กร
เพื่อให้ได้เทคนิคการนิเทศการศึกษาจากการนิเทศในรูปแบบต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการสังเคราะห์
ข้อมูลและกำหนดเทคนิคการนิเทศท่ีดีในการนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือ ดังตารางท่ี 2  
ตารางท่ี 2 แสดงผลการสังเคราะห์วิธีการนิเทศการศึกษาจากการนิเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
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1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ ✓  ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. สร้างศรัทธา ไว้วางใจ  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3. เน้นกระบวนการให้ใจและร่วมใจ ✓   ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 

4. ให้ความสนใจครู (ผู้ถูกนิเทศ)   ✓ ✓    ✓  ✓  ✓ 

5. รับฟังปัญหาอย่างต้ังใจ   ✓  ✓    ✓    

6. จูงใจให้เกิดการมีส่วนร่วม  ✓  ✓ ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ 

7. กระตุ้นให้เกิดทางเลือกของปัญหาและคำตอบ ✓     ✓   ✓  ✓ 

8. การต้ังคำถามท่ีหลากหลาย  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓   ✓ 

9. ระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหา   ✓  ✓ ✓ ✓   ✓  ✓ 

10. ประชุมชี้แจง  ✓    ✓ ✓   ✓  ✓ 

11. จัดต้ังเครือข่าย (ทีม) ในการกำหนดบทบาท ✓ ✓ ✓ ✓        

12. เร ียนรู ้การแก ้ปัญหาจากการแลกเปล ี ่ยนทาง
ความคิด 

✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓  ✓ 

13. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนา  ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓   
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
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14. ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

15. การให้คำปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

16.การใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ           ✓  

17. เผยแพร่/ยกย่องสู่มวลชน ✓ ✓ ✓        ✓ 

 
 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า วิธีการนิทศการศึกษา เทคนิควิธีการนิเทศที่ดีในการนิ เทศ
เครือข่ายความร่วมมือท่ีสำคัญ 8 วิธี คือ 
  1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน/ความต้องการ คือ การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูล การจัด               
การเรียนการสอน การบริหาร และการประเมินคุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนแต่ละเครือข่ายมา
วิเคราะห์ รวมทั้งศึกษาความต้องการของผู้ถูกนิเทศถึงความต้องการประเด็นในการนิเทศ 
  2) สร้างศรัทธา และความไว้วางใจ คือ การสร้างความไว้วางใจของผู้นิเทศ ซึ่งต้องเป็น
บุคคลท่ีมีต้นทุนของความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิธีสอน รวมถึงมีบุคลิกภาพและเจตคติท่ีดีสม่ำเสมอมี
ความยืดหยุ่น และเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน ซึ่งการสร้างศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ของ
การนิเทศก็จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 
  3) กระตุ ้นให้เกิดปัญหาและแนวทางแก้ไข คือ ผู ้น ิเทศต้องกระตุ้นให้ผู ้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ได้ปัญหาท่ีตรงประเด็น 
  4) ประชุมช้ีแจง กำหนดบทบาทหน้าท่ี คือ การวางแผนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย รวมทั้งมีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีอย่างซัดเจน 
  5) แลกเปลี่ยนทางความคิดในการพัฒนา คือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีการแลกเปลี่ยน
ข้อแนะนำและทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเหมาะสมโดยใช้กระบวนการต่าง  ๆ เช่น 
กระบวนการ เช่น กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) และกระบวนการ LS 
(Lesson Study)  
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  6) การให้คำปรึกษาอย่างกัลยาณมิตร คือ เป็นการให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจ เป็นกันเอง 
จนได้มาซึ่งการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” ของผู้รับการนิเทศ 
  7) การใช้เทคโนโลยีในการนิเทศ คือ การถ่ายทอดความรู้ในการนิเทศผ่านส่ือต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นข้อดีที ่จะทำให้ผู ้นิทศและผู้รับการนิเทศนิเทศสามารถติดต่อประสานกันได้ง่าย และรวดเร็ว  
รวมทั้งสามารถนิเทศได้ท่ัวถึง 
  8) เผยแพร่/ยกย่อง คือ การเผยแพร่ในส่งที่ดีของผู้นิเทศแก่มวลชนเพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือ มีการพัฒนาปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น 
 6. ขอบข่ายของการนิเทศสถานศึกษา 
 ยุพิน ยืนยง (2553) กล่าวว่า ขอบข่ายของการนิเทศสถานศึกษาไว้ 6 งาน ประกอบด้วย               
1) งานวิชาการ 2) งานกิจการนักเรียน 3) งานบุคลากร 4) งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และส่ิง
อำนวยความสะดวก 5) งานบริหารทั่วไป และ 6) งานความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นงานนิเทศ เพื่อ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลถึงคุณภาพ ของงานและประสิทธิผลของผู้เรียน 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2556) กล่าวว่า การนิเทศสถานศึกษา เป็นรูปแบบหนึ่งของ                
การนิเทศการสอนที่มีการริเริ่มและจัดดำเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบด้วย บุคคล
หลายฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูที่ได้รับมอบหมายทำ
หน้าท่ีผู้นิทศ และครูผู้สอนทุกคน เป็นผู้รับการนิเทศ มีขอบข่ายการดำเนินโดยสรุป ตังนี้ 
  1) การนิเทศสถนศึกษามีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ บุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้
จัดดำเนินการ เป็นเจ้าของโปแกรมการนิเทศตามความต้องการของครูในสถานศึกษานั้น  ๆ การ
ดำเนินงานกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนภายในสถานศึกษา 
  2) ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศสถานศึกษา มีจุดมุ่งหมายหลักว่า เป็นการมุ่งพัฒนาครูผู้สอน 
ภายในสถานศึกษา ให้รู้จักวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น เพื่อทำให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามความคาดหมายของการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาสถานศึกษา ซึ่งความสำเร็จของการนิเทศภายในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งขึ ้นอยู่กับการ
สนับสนุนและเห็นความสำคัญของการนิเทศของผู้บริหาร ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ
สอน 
  3) ผู้นิเทศสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   3.1) ผู้บริหารสถานศึกษา 
   3.2) ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการ 
   3.3) หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา 
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   3.4) คร ูอาจารย์ที ่ทำหน้าที ่สอน แต่ม ีความร ู ้  ความสามารถเฉพาะด้านมี
ประสบการณ์ในการสอน สามารถสาธิตหรือให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อนร่วมงานได้ 
   3.5) ผู้เช่ียวชาญท่ีเชิญมาเป็นวิทยากรเฉพาะด้าน 
 สรุป ขอบข่ายของการนิเทศสถานศึกษา หมายถึง ภาระงานหรือบทบาทหน้าที่ของ
บุคลากรภายในหรือภายนอกโรงเรียนที่จะช่วยกันปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการเรียน                   
การสอนของครูผู้สอนให้ดีขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายหลักว่า เป็นการมุ่งพัฒนาครูผู้สอนภายในสถานศึกษา
ให้รู้จักวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อทำให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหมายของ
การศึกษา 
 7. ลักษณะของผู้นิเทศ 
 ปรียพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2556) กล่าวว่า ผู้นิเทศจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะและพฤติกรรม
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินการนิเทศสถานศึกษาโดยสรุป 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้นำของผู้นิเทศให้ดำเนินการวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
  2) ร่วมกับผู้รับการนิเทศในโรงเรียนสร้างบรรยากาศในการนิเทศด้วยการประชุม
ปรึกษาหารือ 
  3) ให้การยอมรับผู้รับการนิเทศว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันเปิดโอกาสให้มีส่วนรว่ม
ในการตัดสินใจ 
  4) ให้อิสระแก่ผู้รับการนิเทศได้มีความคิดสร้างสรรค์ตามความสามารถของแต่ละคน
 สุทธนู ศรีไสย (2555) กล่าวว่า บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ
หรือจัดกิจกรรมกระตุ้นเร้า ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ดำเนินการปรับปรุงการสอนในห้องเรยีน
ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้นิเทศจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะอย่างน้อย 3 ประการ ดังนี้ 
  1) พื้นฐานความรู้ (Knowledge Base) ผู้นิเทศควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจหน้าท่ี
ของครูผู้สอนเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอนและเรื่องต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อการจัดกระบนการเรียนรู้       
แก่ผู้เรียน 
  2) ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Skills) ผู้นิเทศจะต้องมีทักษะ               
การติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการส่ือสาร รวมทั้งมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความต้ังใจ
และเต็มใจ 
  3) ทักษะเฉพาะ (Technical Skills) ผู้นิเทศจะต้องมีทักษะเฉพาะในด้านการสังเกต
(Observing) การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผลภายหลัง               
การปรับปรุงการสอน (Evaluating Instructional Improvement) 
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 สรุป ลักษณะของผู ้น ิเทศ คือ ต้องมีพ ื ้นฐานความร ู ้  (Knowledge Base) มีทักษะ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ทักษะเฉพาะ (Technical Skills) ผู้นิเทศจะต้องมี
ทักษะเฉพาะในด้านการสังเกต (Observing) การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) 
และการประเมินผลภายหลังการปรับปรุงการสอน (Evaluating Instructional Improvement) โดย
มีความมุ่งหมายที่สำคัญ เพื่อพัฒนาความสามารถครูผู ้สอนซึ่งเป็นผู้รับการนิเทศ ให้สามารถจัด                   
การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายความร่วมมือ 
 1 ความหมายของเครือข่าย 
 สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่า เครือข่ายหมายถึงความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงระหว่างสมาชิก
ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายโดยมี
เป้าหมายในการทำกิจกรรมร่วมกัน เครือข่ายจึงมีการจัดระบบให้สมาชิกสามารถดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 
 ประเวศ วะสี (2551) กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคมที่มีการขยายตัวออกไปว่าเครือข่าย            
ทางสังคมจะคล้ายเครือข่ายในสมอง และโครงสร้างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร้างทาง
สมองมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2555) กล่าวว่า เครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการศึกษาว่า คือ การท่ี
ปัจเจกบุคคลองค์กร หน่วยงาน ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้ วัตถุประสงค์หรือ
ข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษา กลุ่มเครือข่าย
นั้น ต้องมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี ้ การเชื ่อมโยงเข้าหากันเป็น
เครือข่าย 
 วิชิต นันทสุวรรณ, และจำนง แรกพินิจ (2555) กล่าวว่า เครือข่ายการเรียนรู้ว่า คือ การท่ี 
ชาวบ้านรวมตัวกันขบคิดปัญหา รวมพลังแก้ปัญหา และหาผู้นำขึ้นมาจากหมู่ชาวบ้านด้วยกันเอง             
แล้วรวมตัวกันเพื่อมีอำนาจต่อรอง ส่งผลให้การทำมาหากินและเศรษฐกิจแต่ละครอบครัวดีข้ึน 
 พจนาบุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้บัญญัติศัพท์ คำว่า เครือข่าย หมายถึง 
ระบบ เส้นทาง หรือการปฏิบัติงานท่ีติดต่อประสานกันเป็นโยงใย เช่น เครือข่ายโทรคมนาคมเครือข่าย
วิทยุชุมชน กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีความเห็นใกล้เคียงกัน มีการติดต่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น 
เครือข่ายนักวิจัย 
 ธนา ประมุขกูล (2563) กล่าวว่า เครือข่าย คือ ภาพข่ายใยแมงมุม ซึ่งแสดงให้เห็นการถัก
ทอโยงใยของเส้นใยท่ีพาดผ่านกันมาหลายเส้น หลากทิศทาง ดังนั้น คำว่าเครือข่าย คือ การเช่ือมโยง



72 
 

อย่างมีเป้าหมาย เป็นการเชื่อมโยงระหว่างระบบที่ปฏิบัติการอยู่เข้าด้วยกัน ดังนั้น เครือข่ายจึงเป็น
รูปแบบการทำงานในลักษณะสร้างความร่วมมือ 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2557) กล่าวว่า เครือข่าย คือ ความร่วมมือของฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ ซึ่งมี
ความมุ่งหมายเพื่อระดมทรัพยากรกระบวนการความรู้และวิธีการต่าง ๆ ให้ได้มาซึ่งความสำเร็จจาก
การร่วมมือ 
 Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (Oxford, 1999) ได้ให้
ความหมายของคำว่าเครือข่าย (Network) หมายถึง การเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นของบุคคลกลุ่ม
องค์กรหรือบริษัทต่างๆ เพื่อร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบฯลฯ เช่น เครือข่ายการติดต่อ  สื ่อสาร
เครือข่ายการขนส่งครือข่ายการจัดจำหน่าย เป็นต้น 
 Wheatly (Wheatly, 1999) กล่าวว่า สรรพสิ่งทั้งหลายต่างก็มีการพึ่งพาอาศัยกันมีการ
ดำรงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน เป็นข่ายไขแห่งความสัมพันธ์ มีความเป็นอิสระต่อกัน และมีตัวตนท่ี
แท้จริงกล่าวคือ สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงมีการขยายผลและเติบโตอย่างต่อเนื ่อง 
สามารถปรับเปล่ียนรูปร่างรูปทรงและเปล่ียนพลังงานเพื่อการเข้าสู่ภาวะท่ีเหมาะสม 
 Hanson (Hanson, 2003) กล่าวว่า ความหมายของครือข่าย (Network) หมายถึง รูปแบบ
หนึ่งของการประสานงานของบุคคล ที่มีทรัพยากรของตัวเอง ซึ่งเข้ามาประสานงานกันอย่างมี
ระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ 
 สรุป เครือข่ายหมายถึง การเชื ่อมโยงความร่วมมื อระหว่าง ระบบการปฏิบัติงาน                           
เป็นการเชื่อมโยงบทบาทของกลุ่มบุคคล องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน่วยย่อยรวมตัวกันด้วย
ความสมัครใจ เต็มใจ ภายใต้ความต้องการในวัตถุประสงค์ร่วมกัน จัดระบบโครงสร้างการทำงานด้วย
ระบบใหม่ในลักษณะความร่วมมือ ประสานงานกันในแนวราบระหว่างสมาชิกของเครือข่ายซึ่งอาจจะ
เป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อองค์กร หรือองค์กรต่อองค์กรโดยมีการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาด้วย
การให้สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบร่วมติดตามประเมินผล 
และร่วมรับผลประโยชน์การสร้างเครือข่ายร่วมกัน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของเครือข่าย 
 2. การสร้างเครือข่าย 
 เกร ียงศักดิ ์  เจร ิญวงศ์ศ ักดิ ์ (2555) กล่าวว ่า ลักษณะการเชื ่อมโยงของเครือข่าย                      
ความร่วมมือไว้ดังนี้ คือ 1) การเชื่อมโยงของปัจเจกต่อปัจเจก 2) การเชื่อมโยงซองปัจเจกต่อกลุ่ม                 
3) การเช่ือมโยงของกลุ่มต่อกลุ่ม 4) การเช่ือมโยงของเครือข่ายต่อเครือข่าย ดังภาพท่ี 10 
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ภาพท่ี 10 แสดงลักษณะการเช่ือมโยงของเครือข่ายความร่วมมือ 
ท่ีมา: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2555 

 กำลูน เทพเทวกุล (2556) กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายจะต้องเริ่มจากตัวแทนท่ีมีโอกาสจะ
แผ่ขยายแตกสาขาของเครือข่ายออกไปได้ โดยคำนึงถึงจุดเริ่มต้นท่ีสำคัญจุดใดจุดหนึ่ง หรืออาจจะเริ่ม
พร้อมกันในหลายจุดท่ีมีความพร้อม 
 ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์, และปริชาติ สถาปิตานนท์ (2556) กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายว่าเป็น
ระบบเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตที่ควรได้รับการสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายต่อไป              
เรื ่อย ๆ มีการเรียนรู้อยู ่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการสื่อสารจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้าง
เครือข่าย ดังภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 เครือข่ายว่าเป็นระบบเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของส่ิงมีชีวิต 
ท่ีมา: ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์, และปริชาติ  สถาปิตานนท์, 2556 
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 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2557) กล่าวว่า เครือข่ายสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
  1) เครือข่ายท่ีเกิดจากการจัดต้ังและสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ 
  2) เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากความสมานฉันท์
การร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีมองเห็นความจำเป็นในการเรียนรู้และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 3) เครือข่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานการณ์เป็นตัวกำหนด ได้แก่ เครือข่ายท่ีเกิดจากสถานการณ์
และประเด็นปัญหาท่ีทุกฝ่ายเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ความเป็นเครือข่ายในการแก้ปัญหา และสร้างพลังใน
การเรียนรู้ 
 ปาริชาติ วลัยเสถียร (2553) กล่าวว่า กระบวนการสร้างเครือข่าย ไว้ดังนี้ 
  1) ขั ้นตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายเป็นขั้นตอนที่ผู ้ปฏิบัติงานหรือ                
ฝ่ายจัดการตระหนักถึงความจำเป็นในการสร้างเครือข่าย เพื่อท่ีจะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 
  2) ขั ้นติดต่อกับองค์กรที่จะเป็นเครือข่ายหลังจากที่ได้ตัดสินใจในองค์กรที่เห็นว่า
เหมาะสมในการเข้าร่วมเครือข่ายจะเป็นขั้นตอนของการติดต่อสัมพันธ์ เพื่อชักชวนเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในการทำงาน 
  3) ขั ้นการสร้างพันธกรณีร่วมกัน ในชั้นตอนนี้องค์กรจะเข้าสู ่การตกลงที่จะทำงาน
ร่วมกันซึ่งในการท่ีจะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากลุ่มองค์กรจะต้อง
มีความรู้ท่ีจำเป็น ซึ่งอาจะทำโดยการแลกเปล่ียนความรู้ และอาจเรียกขัน้ตอนนี้ว่า กลุ่มศึกษาเรียนรู้
(Learning Group) 
  4) ขั ้นการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นขั้นตอนที่การสร้างเครือข่ายปรากฏผลงานเป็น
รูปธรรมเป็นขั้นตอนการเริ่มทำกิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการตกลงในเรื่องการบริหาร 
  5) ขั้นตอนการขยายกิจกรรมหรือขยายกลุ่มหลังจากขัน้ตอนการพัฒนาความสัมพันธ์ 
จนนำไปสู่การทำกิจกรรมร่วมกัน จนมีผลงานปรากฏเป็นท่ีเด่นชัด 
  6) ขั้นติดตามและประเมินผล เป็นช้ันตอนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเกิด 
จากเครือข่ายความร่วมมือเพื่อไปสู่การปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงแผนการดำเนินงานนั้นอีก 
 Swansburg (1996) กล่าวว่า การสื่อสารที่ไม่ดี หรือขาดประสิทธิภาพนั้นจะก่อให้เกิด
ความดึงเครียดในองค์การได้หรืออาจะก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ และอาจทำให้อัตราการขาด
งานโอนย้าย ลาออก หรือการประท้วงมาก 
 3. ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 
 นักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประเภทและรูปแบบของเครือ ข่ายไว้
หลายทัศนะ ดังนี้ 
 สหัทยา วิเศษ (2557) กล่าวว่า องค์กรเครือข่ายในจังหวัดพะเยาและกล่าวถึงประเภทของ
เครือข่ายว่าแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
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  1) เครือข่ายที่แบ่งตามลักษณะการเกิดของเครือข่าย โดยเครือข่ายประเภทนี้อาจ
แบ่งเป็นเครือข่ายในด้านต่าง ๆ คือ 
   1.1) เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของภาครัฐ เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
เครือข่าย อาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นครือข่ายท่ีมีกระบวนการทำงานและโครงสร้างท่ีค่อนข้าง 
เป็นทางการ มีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกำหนดมาจากภาครัฐ และได้รับการสนับสนุนจากภาคภาครัฐ 
   1.2) เครือข่ายที่ เกิดจากการสนับสนุนขององค์การพัฒนาเอกชน ซึ่งมีการรวมกลุ่ม
เครือข่ายตามประเด็นปัญหาสาธารณะท่ีเกิดขึ้น เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเงินชุมชน 
   1.3) เครือข่ายที ่เกิดขึ ้นจากการก่อตัวของภาคประชาชน หรือเครือข่ายภาค
ประชาชนโดยเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเละ
เช่ือมโยงกระบวนการนั้นเป็นเครือข่ายเช่น เครือข่ายวัฒนธรรมพื้นบ้าน เครือข่ายปราชญ์ท้องถิ่น เป็น
ต้น 
  2) เครือข่ายท่ีแบ่งตามลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายท่ีดำเนินการโดย ยึดภารกิจ
หรือกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ ในการแบ่งเครือข่าย โดยเป็นการรวมตัวกันเพื่อทำ
กิจกรรมเป็นครั้งคราวตามสภาพปัญหาท่ี เกิดขึ้น เช่น เครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ 
จากโครงการพัฒนาของภาครัฐ เป็นต้น 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2555) ได้แบ่งเครือข่ายออกเป็นประเกทต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์
บางประการประยุกต์เครือข่ายเพื่อปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
ตารางท่ี 3 แสดงประเภทของเครือข่าย 
 

เกณฑ์การแบ่ง ประเภทของเครือข่าย 
1. ขนาดของกลุ่ม 1. เครือข่ายร่วม (Total network) 

2. เครือข่ายย่อย (Sub network) 
2. พื้นท่ี 1. เครือข่ายระดับหมู่บนในพื้นท่ีตำบล 

2. ครือข่ายระดับหมู่บ้านข้ามพื้นท่ีตำบล 
3. เครือข่ายระหว่างตำบลในอำเภอใดอำเภอหนึ่ง 
4. เครือข่ายระดับตำบลข้ามพื้นท่ีอำเภอ 
5. เครือข่ายระดับอำเภอในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง 
6. เครือข่ายระดับอำเภอข้ามพรมแดนจังหวัด 
7. เครือข่ายระหว่างจังหวัดในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง 

3. ประเด็นท่ีสนใจร่วมกัน เครือข่ายประเด็นที ่สนใจอาจแบ่งได้หลากหลาย เช่น เครือข่าย
การศึกษาทางเลือกเครือข่ายการเรียนรู้ ฯลฯ 
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4. วิชาชีพของสมาชิกกลุ่ม เป็นเครือข่ายท่ีแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก เช่น เครือข่ายนักการเมือง 
เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย
นักธุรกิจฯลฯ 

 
ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

เกณฑ์การแบ่ง ประเภทของเครือข่าย 
5. บทบาทของกลุ่ม เป็นเครือข่ายที่พิจารณาแบ่งตามบทบาทหน้าที่หลักที่ดำเนินการอยู่ 

เช่น เครือข่ายการศึกษาวิจัยเพื่อปฏิรูปการศึกษา เครือข่ายผู้สนับสนุน
ด้านการเงิน ฯลฯ 

6. ลักษณะภาคีที่ร่วมใน
เครือข่าย 

1. เครือข่ายแนวนอน 
2. เครือข่ายแนวตั้ง 

7. ระดับความผูกพัน การแบ่งด้วยเกณฑ์นี้ ใช้ระดับความผูกพันระหว่างบุคคลที่เป็นจุด
ศูนย์กลางของเครือข่ายกับภาคีต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้ในลักษณะครือข่าย
ที่มีความผูกพันใกล้ชิดในระดับรองลงไปตามลำดับ จนถึงความผูกพัน
ในระดับห่างไกล 

 
 อรรณพ พงษ์วาท (2554) กล่าวว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาไว้ 6 รูปแบบ ได้แก่ 
  1) สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาขัน้พื้นฐานมีการรวมตัวเป็นเครือข่าย 
  2) การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย หรือเป็นการรวมตัวขององค์กร อันได้แก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานของเอกชน องค์กรวิซาชีพ และสถาบันสังคมอื ่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลาย ได้แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ 
  3) รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบอื่น ๆ 
  4) รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของรัฐกับสถานศึกษาช้ันพื้นฐานของเอกชน
  5) รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐกับเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ ที่ระบุ
ไว้ในรูปแบบท่ี 2 และ 3 
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  6) รูปแบบเครือข่ายที่อาจเกิดจากการริเริ่มระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐ
และของเอกชน หรือระหว่างสถานศึกษาช้ันพื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่น ๆ 
 สรุป รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือแบ่งออกเป็นหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งนี้  อยู่ท่ี
หลักเกณฑ์ท่ีนำมาใช้ในการแบ่งประเภท เช่น แบ่งตามลักษณะการเกิด แบ่งตามลักษณะกิจกรรมแบ่ง
ตามจุดมุ่งหมายของเครือข่าย เป็นต้น สำหรับการวิจัยครั้งนี ้ผู ้วิจัยมุ่งศึกษา รูปแบบ การพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยแนวทางของ
เครือข่ายมีลักษณะเป็นรูปแบบของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ รวมตัวกันเป็นเครือ ข่ายเพื่อช่วย
สนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษา 
 3. ความหมายของความร่วมมือ 
 สุนัย วงศ์สุวคันธ (2555) กล่าวว่า ความร่วมมือ หมายถึง การที่คนตั้งแต่สองคนหรือสอง
หน่วยงาน หรือสององค์กรขึ้นไป มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจ และมีเป้าหมาย
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การทำงานด้วยกันเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันหรือต่างกันโดยอาศัย
ลักษณะการร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ หรือร่วมกันกำหนดวิธีการ หรือเอื้ออำนวยความสะดวกใน
ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 
 Oxford (1999) กล่าวว่า ความร่วมมือ (Collaboration) หมายถึง การทำงานร่วมกัน   
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การร่วมมือกันทำงานโดยบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป หรือการร่วมมือกันทำงาน
เป็นกลุ่ม 
 Dubrion & Ireland (1993) กล่าวว่า ความร่วมมือ คือ การที่คนตั้งแต่สองคน หรือสอง
หน่วยงาน หรือ สององค์กรขึ้นไปมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและร่วมกันปฏิบัติภารกิจอาจเพื่อบรรลุเป้าหมาย
เดียวกันหรือคนละเป้าหมายก็ได้ ด้วยการระดมทรัพยากรร่วมกัน ร่วมกันกำหนดแนวปฏิบัติและลงมือ
ปฏิบัติ อีกทั้งยังมีสวนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติหรือร่วมรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติโดยที่การ
ปฏิบัติร่วมกันดังกล่าว ต้ังอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงและความเป็นอิสระโดยไม่ข้ึนต่อกัน 
 สรุป ความร่วมมือ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองบุคคล หรือสองหน่วยงาน หรือสอง
องค์กรขึน้ไป มาร่วมงานกันและรวมกำลังกัน ปฏิบัติภารกิจตามบทบทหน้าท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ตกลงร่วมกันและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์จากความสำเร็จที ่ได้
กระทำร่วมกัน 
 สนธยา พลศรี (2550) กล่าวว่า องค์ประกอบของเครือข่ายจากความเป็นมาแนวคิด
ความหมาย และลักษณะของเครือข่ายว่า เครือข่ายมีองค์ประกอบท่ีสำคัญหลายประการ ดังนี้ 
  1) สมาชิกเครือข่ายอาจเป็นบุคคล กลุ่มคน องค์กรหรือชุมชนขนาดต่างๆ 
  2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน 
  3) ระบบความสัมพันธ์ของเครือข่ายสมาชิกเครือข่าย 
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  4) การบริหารจัดการ สมาชิกเครือข่ายเป็นผู ้ร ่วมกำหนดการบริหารและจัดการ
เครือข่าย 
  5) ผู้ประสานงานเครือข่าย ทำหน้าท่ีประสานงานบริหารและจัดการเครือข่ายท่ีคัดเลือก 
โดยสมาชิก 
  6) กิจกรรมร่วมกันเครือข่ายต้องมีกิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกันดำเนินงานเพื่อการบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเครือข่าย 
  7) การสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันสมาชิกเครือข่าย 
  8) การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
  9) ผลงานของเครือข่าย 
 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2555) กล่าวว่า เครือข่าย ว่ามีองค์ประกอบสำคัญ ๆ อย่างน้อย 
7 ประการ ดังนี้ 
  1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) เป็นหัวใจของเครือข่ายท่ีจะทำให้
เครือข่ายมีความต่อเนื่องเพราะหากสมาชิกไม่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็น เครือข่ายจะทำให้                    
การประสานงานและการขอความร่วมมือเป็นไปด้วยความยากลำบาก 
  2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดหมาย 
ในอนาคตร่วมกันและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งมีเป้าหมายท่ีจะไป 
ด้วยกันก่อให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานร่วมกัน 
  3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) เกิดจาก 
สมาชิกแต่ละคนมีความต้องการของตนเอง และต้องการให้ความต้องการของตนเองเหล่านั้นบรรลุ 
ผลสำเร็จจึงรวมตัวกันเป็นเครือข่าย 
  4)  การม ีส ่ วนร ่วมของสมาช ิกเคร ือข ่ ายอย ่างกว ้างขวาง ( All Stakeholders 
Participation) เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เพราะเป็น
เงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำอย่างแข็งขันของสมาชิก
เครือข่าย 
  5) การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) ทำให้เครือข่าย 
ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกเครือข่ายต่างก็นำจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของ 
อีกฝ่ายหนึ่งทำให้เกื้อกูลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
  6) การพึ่งพิงอิงร่วมกัน (interdependence) เกิดจากสมาชิกเครือข่ายไม่สามารถอยู่ได้ 
อย่างสมบูรณ์ด้วยตนเอง เนื่องจากความจำกัดในด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กำลังคน ฯลฯ สมาชิก 
เครือข่ายจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อทำให้เป้าหมายร่วมสำเร็จลงได้ 
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  7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (interaction) เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
สมาชิกเครือข่ายด้วยกันหากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ต่างคน
ต่างอยู่ ไม่มีทางท่ีจะเกิดความร่วมมือกันได้ 
 วิศิษฐ์ วังวิญญู (2556) กล่าวว่า การสัมมนาองค์ความรู้และการจัดการเครือข่ายว่า
องค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายมี 4 ประการ คือ 
  1) การมีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้สมาชิกท้ังในเครือข่ายและ
นอกเครือข่าย มีโอกาสได้พบปะหารือและเรียนรู้ร่วมกัน การมีกิจกรรมต่อกันจะช่วยให้เครือขา่ยนั้น             
มีความต่อเนื่องและเป็นการผลักดันให้ภารกิจของกิจกรรมนั้นบรรลุความสำเร็จ 
  2) การติดต่อสื่อสารภายในครือข่าย เป็นการสร้างความรู้ ความข้าใจในทิศทางและ
ความหมายร่วมกันตลอดจนโลกทัศร่วมกันของเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้กำหนดเป้าหมายร่วมกันได้
ชัดเจน 
  3) ความเท่าเทียมกันของบุคคลและกลุ่มบุคคลฝ่ายต่างๆ ท่ีเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย
จะต้องยึดหลักการทำงานบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันของทุกฝ่าย พยายามหลีกเลี่ยงการครอบงำ
จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
  4) การให้ผลประโยชนต่างตอบแทน เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ที ่เกิดขึ ้นจาก              
การทำงานร่วมกันโดยการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน 
 ธนา ประมุขกุล (2557) กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายมีด้วยกัน 4 ประการ 
ดังนี้ 
  1) สมาช ิก จะรวมต ัวก ันเป ็นเคร ือข ่ายถ ้าสมาช ิกมีจำนวนมากจำเป ็นต้องมี
คณะกรรมการทำหน้าท่ีจัดการประสานงานให้เครือข่ายดำเนินไปโดยราบรื่น 
  2) ผู้ประสานงานเป็นบุคคลที่จะนำพาเหล่าสมาชิกไปพบกับสิ่งที่ เครือข่ายต้องการ
เพราะการเป็นครือข่ายจะให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคนเสมอกัน ดังนั้นผู้นำที่แท้จริงของเครือขา่ย
จึงเป็นสมาชิกทุกคนและบุคคลที่จะนำพาเหล่าสมาชิกไปพบกับสิ่งที่เครือข่ายต้องการจึงได้แค่ “ผู้
ประสานงาน” เพื่อให้เครือข่ายเกิดการขับเคล่ือนไปด้วยพลังร่วมของสมาชิก 
  3) เป้าหมาย เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นจุดร่วมของการเป็นเครือข่าย ความชัดเจนของ
เป้าหมาย มีความสำคัญต่อการเข้าร่วมและคงอยู่ของสมาชิกท่ีมากันหลากหลาย และเป้าหมายจะเป็น 
ตัวกำหนดกิจกรรมของเครือข่ายท่ีจะตามมา 
  4) กิจกรรมของเครือข่าย ต้องสอดคล้องกับเป้หมายและวัตถุประสงค์ของเครือข่ายด้วย
อาศัยการมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันดำเนินการและร่วมแบ่งปันทรัพยากรของสมาชิก 
 พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2557) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีสำคัญของความเป็นเครือข่าย มี
จุดร่วมที่สำคัญอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 



80 
 

  1) สมาชิก เป็นหน่วยชีวิตที่เป็นองค์ประกอบเบื้องต้นของความเป็นเครือข่ายที่สร้าง
ระบบปฏิสัมพันธ์ตามหลักธรรมชาติที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น หน่วยชีวิตหรือสมาชิกในองค์กร
นั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักท่ีก่อให้เกิดความเป็นเครือข่าย 
  2) เป้าหมาย เป็นวัตถุประสงค์ของเครือข่ายท่ีจะต้องมีจุดหมายร่วมกัน หมายถึง                    
การร่วมกันอย่างมีจุดหมาย เพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์และกระบวนการ
เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น 
  3) การทำหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก เป็นการทำหน้าที่ต่อกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีจิต
รับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
  4) การมีส่วนร่วม เป็นการพึ่งพาอาศัยและแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาชิกจะเป็นปัจจัยที่หนุนเสริมให้เครือข่ายนั้นมีพลังมากขึ้น เพื่อให้ภารกิจที่เครือข่าย
ดำเนินการร่วมกันนั้นบรรลุเป้าหมาย 
  5) การส่ือสาร เป็นข้อมูลและการติดต่อระหว่างกัน โดยกระบวนการส่ือสารนั้นจะช่วย
ให้สมาชิกในเครือข่ายเกิดการเรียนรู ้ เกิดการยอมรับในกระบวนการทำงานและช่วยร ักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 สุวิมล โพธิ์กลิ ่น (2559) กล่าวว่า องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ประกอบด้วย 
  1) แกนนำ หรือ ผู้นำเครือข่าย 
  2) สมาชิกเครือข่าย 
  3) บทบาทหน้าท่ี หรือ ภาระหน้าท่ี 
  4) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
  5) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
  6) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  7) ขอบข่ายและภารกิจงานด้านวิชาการ 
  8) กระบวนการปฏิบัติงานของเครือข่าย 
  9) คุณลักษณะท่ีดีของแกนนำ 
  10) เทคนิควิธีการพัฒนาสมาชิกเครือข่าย 
 สรุปเป็นข้อสรุปด้านเครือข่าย ดังตารางท่ี 4  
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ตารางท ี ่  4 แสดงผลการส ัง เคราะห ์องค ์ประกอบของเคร ือข ่ายความร ่วมม ือตามแนวคิด                                 
ของนักการศึกษา 

 

องค์ประกอบของเครือข่าย 

นักการศึกษา 
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1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน  ✓  ✓ ✓  ✓ 

2. อุดมการณ์ร่วมกัน       ✓   

3. วิสัยทัศน์ร่วมกัน   ✓     ✓  

4. ผลงานความสำเร็จร่วมกัน     ✓    ✓ 

5. ผลประโยชน์ร่วมกัน   ✓  ✓     

6. การรับรู้มุมมองร่วมกัน   ✓       

7. ความสนใจร่วมกัน   ✓       

8. ภารกิจงานด้านวิชาการ        ✓  

9. กิจกรรมร่วมกัน   ✓ ✓     

10. การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน         ✓ 

11. การบริหารจัดการ      ✓   ✓ 

12. คน/องค์กรที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย   ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

13. การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเครือข่าย    ✓     ✓ 

14. คณะกรรมการ    ✓     ✓ 

15. กรรมการผู้ประสานงาน         ✓ 

16. โครงสร้างการบริหาร       ✓   

17. บทบาทหน้าท่ี        ✓  

18. กระบวนการทำงาน       ✓   

19. การมีส่วนร่วม ✓      ✓ 

20. การประสานงาน    ✓     ✓ 

21. การติดต่อสื่อสารในเครือข่าย   ✓ ✓ ✓   
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 จากตารางท่ี 4 สรุป ผลการสังเคราะห์ได้ว่า องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ                   
การนิเทศสถานศึกษาท่ีสำคัญ ดังนี้ 
  1) เป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง สมาชิกเครือข่ายจะต้องมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเหมือนกัน มีอุดมการณ์ร่วมกัน และมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อร่วมคิดในแนวทางที่เหมอืนกัน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งเกิดผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
  2) ขอบข่ายความร่วมมือ หมายถึง การกำหนดภารกิจ หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำภารกิจหรือกิจกรรมนั้น โดยคำนึงถึงสมาชิกเครือข่ายที่มีส่วนร่วม                    
ในการดำเนินงานของเครือข่ายอย่างกว้างขวางท้ังการร่วมเรียนรู้ร่วมสรุปบทเรียนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ
ร่วมวางแผนงาน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
  3) คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ หมายถึง ผู้ประสานงานเครือข่าย เครือข่าย
ต้องมีผู้ประสานงาน ทำหน้าท่ีประสานงานบริหารและจัดการเครือข่ายท่ีคัดเลือกโดยสมาชิกซึ่งอาจจะ
เป็นบุคคล หรือ กลุ ่มบุคคลในลักษณะของคณะกรรมการเครือข่ายก็ได้ อาจจะมีศูนย์กลาง                        
การประสานงานเพียงศูนย์เดียวหรือหลายศูนย์กลางก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกหรือขนาด
ของสหวิทยาเขต และความเห็นร่วมกันของสมาชิกองค์คณะบุคคลท่ีอยู่ภายในสหวิทยาเขต 
 5. องค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือ 
 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย (2561) ได้มีข้อสั่งการในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเครือขา่ย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานการศึกษาในส่วนภูมิภาคโดยกำหนดให้มี
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) เป็นองค์กรกลางในการบริหารการศึกษาจังหวัด จึงสมควร
ปรับปรุงเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดย
ยกเลิกรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาจังหวัด 
และศูนย์พัฒนาการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามหนังสือท่ี ศธ 04010/ว1981 
ลงวันท่ี 1 ธันวาคม 2551 เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับ
จังหวัด และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ เฉพาะส่วนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ ภาพการจัด
การศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และแนวทางปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยให้ใช้แนวทางปรับปรุง พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้แทน 
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สหวิทยาเขต 
 องค์ประกอบ/แนวทางการจัดต้ังสหวิทยาเขต/วาระคณะกรรมการ/บทบาทหน้าท่ี 
 1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 3-5 ท่าน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ี 
ประธานคัดเลือก จำนวน 

1 คน 

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนท่ีเป็นประธาน
สหวิทยาเขต จำนวน 

1 คน 
 
ภาพท่ี 12 แสดงองค์ประกอบคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต 
 2. แนวทางการจัดต้ังสหวิทยาเขต 
  2.1 การจัดต้ังสหวิทยาเขต ประกอบด้วย โรงเรียนไม่น้อยกว่า 5 โรงเรียน แต่ไม่ควรเกิน 
8 โรงเรียน เป็นเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน โดยกระจายโรงเรียนที่มีความพร้อมสูงใน
การช่วยเหลือ ดูแลและร่วมพัฒนาโรงเรียนอื่นในสหวิทยาเขต ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจัดต้ัง
สหวิทยาเขตให้มีจำนวนโรงเรียนตามที่กำหนดได้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจารณากำหนดโรงเรียนตามความเหมาะสมช่ือและสัญลักษณ์ของสหวิทยาเขต ให้เป็นไปตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารสหวิทยาเขตกำหนด การประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขตและการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สหวิทยาเขตเป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
  2.2 ให้มีคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต เป็นคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตคัดเลือกกรรมการเป็น

ประธานสหวิทยาเขต 

ผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ได้รับคัดเลือก 

รองประธานสหวิทยาเขต 

ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 1 คน 
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ประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน ผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตหนึ่งคนท่ีประธานคัดเลือกเป็น
กรรมการและเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีเป็นประธานสหวิทยาเขต เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.3 วาระคณะกรรมการ คณะกรรมการมีวาระคราวละ 2 ปี หรือพ้นจากการเป็น
กรรมการก่อนครบวาระ เมื่อ 
   2.3.1 ตาย 
   2.3.2 ออกจากราชการ 
   2.3.3 พ้นจากตำแหน่งหน้าท่ีตามท่ีกำหนด 
   2.3.4 ย้ายไปปฏิบัติราชการจังหวัดอื่น 
   2.3.5 ลาออกจากการเป็นกรรมการ 
  กรณีท่ีประธานสหวิทยาเขตพ้นจากการเป็นกรรมการก่อนครบวาระ ด้วยเหตุ 3.1, 3.2, 
3.3, 3.4 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ีได้รับแต่งต้ังให้มาดำรงตำแหน่งแทนในสถานศึกษานั้นเป็นประธาน
สหวิทยาเขตแทน และมีวาระเท่าท่ีเหลืออยู่ 
   2.4 ให้มีสำนักงานสหวิทยาเขตอยู่ในโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนนั้นเป็นประธานสห
วิทยาเขตและให้ประธานสหวิทยาเขต จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบประจำตามความเหมาะสม 
  2.5 บทบาทหน้าท่ี คณะกรรมการบริหารสทวิทยาเขต มีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   2.5.1 จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด 
   2.5.2 กำหนดมาตรฐานวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียน
ในสหวิทยาเขต 
   2.5.3 จัดทำแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   2.5.4 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพื่อการใช้ทรัพยากร
บุคลากรร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสหวิทยาเขต 
   2.5.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนใน            
สหวิทยาเขต 
   2.5.6 กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงนของสหวิทยาเขต และรายงาน 
ต่อประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   2.5.7 เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณ
ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไปต่อเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
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จังหวัดเพื ่อการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
มัธยมศึกษาสู่สากล 
   2.5.8 สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสหวิทยาเขตโดยคำนึงถึงผลท่ีจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนเป็นสำคัญ 
   2.5.9 ดำเนินงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  2.6 ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
และให้รายงานผลการประชุมต่อประธานเครือข่ายฯ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาภายใน 7 วันหลังการประชุม 

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการมีงานทำ 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ได้จัดทำแนวทางการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ 
 1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าท่ี
ของบุคคลหลายฝ่ายท่ีต้องให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ จนสามารถ
นำไปวางแผนหรือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งจะส่งผลถึง
ผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความคิด สติปัญญาและสามารถรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
ได้ 
 สำหรับสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดทำหลักสูตรท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีอาชีพและ
ต่อยอดอาชีพเดิมได้ ซึ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำประกอบด้วย 6 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  2) การกำหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
  3) การออกแบบหลักสูตร 
  4) การนำหลักสูตรไปใช้ 
  5) การประเมินหลักสูตร 
  6) การปรับปรุงหลักสูตร 
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ผังมโนทัศน์ กระบนการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 
 
 
‘ 
 
 
 
 
 
 
 
  1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  ในการจัดทำหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
   1.1.1 สำรวจความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการเรียนรู้ในการฝึก
อาชีพท่ีสอดคล้องกับทักษะความสามารถของตนเอง ซึ่งสามารถสำรวจได้จากการทำเวทีประชาคม 
แผนชุมชน แบบสอบถาม แบบสำรวจ 
   1.1.2 สำรวจสภาพของชุมซน เป็นการศึกษาข้อมูลของชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน 
ข้อมูลประชากร ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม การเมือง การปกครอง ประเพณี วัฒนธรรม 
ประวัติชุมชน โครงสร้างด้านกายภาพ ข้อมูลปฐมภูมิเหล่านี้ ได้จากองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อมูล
หมู่บ้าน ข้อมูลของกศน.ตำบล เป็นต้น 
   1.1.3 การวิเคราะห์สภาพและความต้องการของชุมชน เมื่อมีการสำรวจความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายและมีการนำข้อมูลพื้นฐานมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญและความต้องการฝึกอาชีพ โดยคำนึงถึงการ
นำทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ท้ังท่ีเป็นทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสอุปสรรค และแนวโน้นของธุรกิจในอาชีพนั้น ๆ 
  1.2 การกำหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร 
  ในการพัฒนาหลักสูตร เมื่อได้ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน และบริบทต่างๆ เกี่ยวกับวิชาชีพ
ที่จะจัดทำหลักสูตรแล้ว เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งสู่ผลสำเร็จตามต้องการ และเป็นกรอบ
ความคิดในการออกแบบหลักสูตร จึงต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ว่าเมื่อผู้เรียนเข้ามา

วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

การกำหนดจุดมุ่งหมาย 

หลักสูตร 

การออกแบบหลักสูตร 

การปรับปรงุหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร 

การนำหลักสูตรไปใช ้
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ศึกษาจนสิ้นสุดการเรียนของหลักสูตรอาชีพแล้ว ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ เจตคติ 
ทักษะและความสามารถในการสร้างอาชีพของตนเองได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
  การเขียนจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นการเขียนความมุ่งหวังอย่างกว้างๆ ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภายหลังจากที่จบหลักสูตร ตัวอย่างการเขียนจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร มีดังนี้ 
   1) ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านอาชีพ ให้เป็นผู้ประกอบอาชีพท่ีมี
ศักยภาพด้านบริหารจัดการอาชีพของตนเอง 
   2) ผู้เรียนสามารถพัฒนาธุรกิจที่มีอยู่ก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ทั้งตลาดภายในและ
ต่างประเทศ 
   3) ผู้เรียนมองเห็นช่องทางในการก้าวสู่ขั้นตอนการทำธุรกิจได้ 
  1.3 การออกแบบหลักสูตร 
  เมื่อผู้จัดทำหลักสูตรได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวโน้มของการจัดทำหลักสูตรในเนื้อหา
ต่างๆของวิชาอาชีพ และได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการและ
บริบทของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมแล้ว เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิชา
อาชีพ คือการมีงานทำ และรายได้เพิ่มขึ้น การออกแบบหลักสูตรจึงต้องมีข้ันตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการ 
   1.3.1 ขั้นที่ 1 นำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาออกแบบ โดยคำนึงถึงส่ิงเหล่านี้ 
    1.3.1.1 ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    1.3.1.2 ใช้วัตถุดิบท่ีหาได้ง่ายและราคาไม่แพง มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 
    1.3.1.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที ่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและ
ลักษณะของผู้เรียน 
    1.3.1.4 เนื้อหาและทักษะที่ได้ สามารถนำไปประกอบอาชีพใหม่หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพเดิมได้ 
   1.3.2 ขั้นที่ 2 รวบรวมและคัดเลือกเนื้อหาความรู้ 
   ก่อนที่ จะบรรจุเนื้อหาความรู้และทักษะการปฏิบัติการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียนนั้น 
ผู้จัดทำหลักสูตรต้องดำเนินการในส่วนของการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่างๆ ก่อน จึงนำมาคัดเลือก 
ดังนี้ 
    1.3.2.1 รวบรวมเนื้อหาวิชาและองค์ความรู้ในวิชาอาชีพจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ได้แก่วิทยากรวิชาอาชีพ ภูมิปัญญา ผู้เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาอาชีพ เอกสาร ตำรา หนังสือ ดีวีดี 
อินเทอร์เน็ตและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาอาชีพนั้น เช่น กรม
ประมง ปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอ อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
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    1.3.2.2 การคัดเลือกเนื้อหาความรู้ เพื่อบรรจุลงในหลักสูตรวิชาอาชีพ ควรให้
ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ คือ 
     1) เนื ้อหามีขอบเขตเท่าไร เรียนรู้เรื ่องอะไร เรียนแล้วจะเกิดความรู้และ
ทักษะอะไร เนื้อหาทั้งหมดที่นำมาบรรจุในหลักสูตร เมื่อผู้เรียนเรียนครบแล้วบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือไม่ และฝึกปฏิบัติตามที่หลักสูตรกำหนด สามารถนำความรู้และทักษะที่เกิดจากการ
เรียนรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้หรือไม่ 
     2) เนื้อหาตรงกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน จากข้อมูลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นที่ 1 หรือไม่ 
     3) เนื้อหามีความเท่ียงตรง เป็นจริง ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อผู้เรียนเรียนรู้ท้ัง
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติแล้ว เกิดความงอกเงยทางปัญญาและความสามารถท่ีพัฒนาผู้เรียนต่อการเรียนรู้
ท้ัง 3 ด้าน คือ 
      3.1) ด้านพุทธิพิสัยเป็นพฤติกรรมของผู้เรียนที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถวิเคราะห์แยกแยะและรวบรวมความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ได้ จนกระท่ังตัดสินใจในการประกอบ
อาชีพหรือเรื่องอื่น ๆ 
      3.2) ด้านจิตพิสัยผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ หรือวิชาอาชีพ
ท่ีเรียนรู้ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจและต้ังใจเรียนรู้ 
      3.3) ด้านทักษะพิสัยเมื่อผู้เรียนมีองค์ความรู้ ทัศนคติท่ีดีของอาชีพท่ีเรียนรู้
แล้วนำองค์ความรู้นั้นมาฝึกทักษะทำซ้ำบ่อย ๆ จนเกิดความชำนาญ 
     ซึ่งการเรียนหลักสูตรวิชาชีพจะเน้นด้านการฝึกปฏิบัติจากองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางพุทธิพิสัยเป็นสำคัญ 
     4) มีความทันสมัย โดยเฉพาะสามารถนำผลิตภัณฑ์ที ่เรียนรู้ไปประยุกต์ต่อ
ยอดได้เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า นอกจากเปิดตลาดในชุมชน ในประเทศ และสามารถเปิดตลาดสู่
อาเซียนได้ 
     5) เนื้อหานำไปใช้ได้จริง มีประโยชน์ต่อผู้เรียน 
     6) องค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนวิชาอาชีพ เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ ควร
ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน คือ 
      6.1) ช่องทางการประกอบอาชีพ 
      6.2) ทักษะการประกอบอาชีพ 
      6.3) การบริหารจัดการประกอบอาชีพ 
      6.4) โครงการประกอบอาชีพ 
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    ในการสอนหลักสูตรบางวิชาอาจไม่ต้องบรรจุเนื ้อครบทั้ง 4 ด้านก็ได้ แต่ต้อง
วิเคราะห์จากคุณลักษณะและความต้องการของกลุ่มผู้เรียน ตลอดจนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรนั้นๆ 
เช่น กลุ่มผู้เรียนที่ผลิตสินค้าไปขายในท้องตลาดมีกลุ่มลูกค้าหลักแล้ว แต่ต้องการพัฒนารูปแบบของ
สินค้าให้หลากหลายมากขึ้น มีชนิดของสินค้าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น  เนื ้อหาของหลักสูตรสามารถจัด
เฉพาะความรู้เกี่ยวกับทักษะความรู้ของอาชีพได้ 
    1.3.2.3 การเรียงลำดับเนื้อหา เมื่อคัดเลือกเนื้อหาได้ตามประเด็นข้างต้นแล้วให้
นำเนื้อหาท่ีระบุท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มาจัดลำดับเนื้อหา โดย ดำเนินการดังนี้ 
     1) เริ่มเรียนรู้จากความรู้พื้นฐาน ท่ีมีเนื้อหาความรู้ท่ีง่ายและกว้างก่อน 
     2) เรียงลำดับเนื้อหาก่อน - หลังที่มีความต่อเนื่อง สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับ
เนื้อหาท่ีเรียนก่อน จะเป็นการปูพื ้นให้เกิดการเรียนรู้ในลำดับต่อมา เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับ
ผู้เรียน และทำให้การเรียนสนุก น่าสนใจ 
   1.3.3 ขั ้นที่ 3 การกำหนดระยะเวลาเรียน โดยใช้เนื ้อหาเป็นประเด็นหลักและ
พิจารณาว่าในเนื้อหาของหลักสูตรวิชาอาชีพแต่ละหัวเรื ่องทั ้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะต้องใช้
ระยะเวลาเรียนเท่าไร จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพได้จริง มิใช่เรียนให้ครบตามที่กำหนดแตไ่ม่
เกิดทักษะ เนื่องจากระยะเวลาท่ีใช้ฝึกปฏิบัติมีน้อย 
   1.3.4 ขั ้นที่ 4 ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร สำหรับหลักสูตรวิชาอาชีพที ่ใช้
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลักสูตรมีคุณภาพเพียงพอต่อการ
นำไปใช้นั้น เมื ่อเขียนหลักสูตรเสร็จแล้วให้นำไปให้ผู ้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร หรือผู้มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาชีพนั้นตรวจสอบให้ก่อน จากนั้นนำมาแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้ 
  1.4 การนำรักสูตรไปใช้ 
  การนำหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำไปใช้มีกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1.4.1 ด้านการเรียนการสอน 
   สถานศึกษาต้องวิเคราะห์ความสอดคล้องของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้กับ
หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย บริบทของชุมชน เช่น การใช้เครือข่ายเป็นสถานที่หรือห้องเรียนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญา สถานประกอบ เป็นต้น ตลอดจนรูปแบบกิจกรรม
ต่าง ๆ สถานศึกษาต้องคำนึงผลท่ีจะนำสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตร 
   1.4.2 ด้านครู/วิทยากร/ผู้สอน 
   ด้านคร ู/ว ิทยากร/ผ ู ้สอน สถานศึกษาควรพิจารณาคัดเล ือกผ ู ้ท ี ่ม ีความรู้  
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอาชีพ นั้น ซึ่งอาจจะมีได้มากกว่า 1 คนก็ได้ แล้วแต่ลักษณะเนื้อหา
ของวิชาท่ีปรากฏในหลักสูตร 
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   ทั้งนี้ สถานศึกษาควรอบรม หรือให้ความรู้กับ ครู/วิทยากร/ผู้สอน ในด้านความรู้
ความเข้าใจทักษะ เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรอาชีพท่ีจัดการเรียนการสอน
ของ กศน. 
   1.4.3 ด้านผู้บริหาร 
   ผู้บริหารในทุกระดับควรให้การสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตร 
อาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังนี้ 
    1) ให้การสนับสนุนส่ือ อุปกรณ์ สถานท่ี ตลอดจนงบประมาณ 
    2) ควรมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เรียนเป็นระยะ 
    3) ควรจัดให้มีการประกวดผลงานของกลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อเป็นการ
เผยแพร่ผลงานของผู้เรียนให้เป็นที่รู้จักของชุมชน สังคม 
   1.4.4 ด้านครู/ผู้ประสานงาน 
   สถานศึกษาควรประสานงานเครือข่ายร่วมจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
ตลอดจนพิจารณา คัดเลือกผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านในอาชีพนั้น ๆ  และผู้มีความเชี่ยวชาญ มี
ความรู้ร่วมเป็นวิทยากร ในการร่วมจัดการศึกษาอาชีพ 
  1.5 การประเมินหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำเป็นขั้นตอนหนึ่งของการใช้หลักสูตรอาชีพ
เพื่อการมีงานทำเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ไปแล้ว การประเมินหลักสูตรเมื่อ
นำมาปรับปรุงพัฒนา จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ทำให้มีคุณค่า 
และคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ผู้เรียนก้าวถึงเป้าหมายในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง 
  การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเป็นการวิเคราะห์ผู้เรียนอาชีพเป็นรายบุคคล ซึ่ง
ผู้เรียนจะมีการตั้งเป้าหมายในอาชีพก่อนท่ีจะมาเรียนและในระหว่างเรียน ผู้เรียนจะทำการวิเคราะห์
กระบวนการของตนเองต้ังแต่หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลรวมท้ังการ
ประเมินศักยภาพของตนเองของผู้เรียนหลังจากจบวิชาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
  สำหรับในส่วนของการประเมินหลักสูตรอาชีพของสถานศึกษาสามารถประเมินหลักสูตร 
โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างหลักการ จุดมุ่งหมายโครงสร้าง เนื้อหา ประสบการณ์การ
เรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เกณฑ์การจบหลักสูตร รายละเอียดแต่ละ
รายการมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ วางแผนการเรียนรู้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพียงใด 
  การประเมินผลหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1) การประเมินจุดมุ ่งหมายและการจัดเนื้อหาของหลักสูตร คือ การประเมิน
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมกับผู้เรียน สภาพแวดล้อมของ
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ชุมชนความเหมาะสมของสัดส่วนเนื้อหาความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาความรู้ได้รับการฝึกประสบการณ์และทักษะ 
   2) การประเมินการสอนของวิทยากร คือ การประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาที่สอน การเตรียมการสอน การใช้เทคนิคการสอน การใช้สื่อการ
สอน และการใช้เทคนิคการวัดผลและประเมินผล การสร้างความสัมพันธ์กับผู ้เรียน การสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ของวิทยากร 
   3) การวัดและประเมินผลการเรียน คือ การวัดและประเมินความก้าวหน้าทางการ
เรียนของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ความเหมาะสมของระยะเวลาการประเมิน มีการวัดผล
ตามผลผลิตของช้ินงาน 
   4) การประเมินระบบการบริหารและการจัดการหลักสูตร คือการประเมินความ
พร้อมในการใช้หลักสูตร การดำเนินงานของสถานศึกษา งบประมาณ การจัดสถานท่ีสอน เช่น กศน. 
ตำบล ศาลากลางบ้าน อบต. ฯลฯ 
   5) การประเมินผลผลิต ติดตามผลสำเร็จ หลังจากผู้เรียนสำเร็จการศึกษาอาชีพ เป็น
การติดตามผลการนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
และการปรับตัวเข้ากับสภาพงานสภาพแวดล้อมทั่วไป ความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ความ
กระตือรือร้นในการแสวงหา ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัวของ
ผู้เรียน และผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปพัฒนาหรือต่อยอดอาชีพเดิมหรือนำไปประกอบอาชีพ
ใหม่ได้จริง ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเป้าหมาย 
  ในการประเมินหลักสูตร สามารถทำได้หลายรูปแบบตามศักยภาพของสถานศึกษา ซึ่ง
จะประเมินเชิงระบบหรือประเมินเชิงคุณภาพ ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียน                
การสอนทั้งสิ้น และในการจัดกระบวนการเรียนรู้แต่ละครั้ง ของหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำนั้น 
ควรมีการประเมินหลักสูตรทุกครั้ง เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสังคมสู่กระแสโลก 
หากมีข้อจำกัดสถานศึกษาสามารถนำแบบประเมินที่แนบมานี้ (ภาคผนวกแบบประเมินหลักสูตร
อาชีพเพื่อการมีงานทำ) ใช้ประกอบการจัด การเรียนการสอนได้ครบท้ังกระบวนการ 
  1.6 การปรับปรุงหลักสูตร 
  เป็นการนำผลการประเมินหลักสูตรมาพิจารณาว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม และมี
ข้อบกพร่อง ปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด โดยการปรับปรุงต้องพิจารณาทั้งระบบของหลักสูตร 
ต้ังแต่การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กำหนดจุดมุ่งหมายหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร การนำหลักสูตร
ไปใช้ และการประเมินหลักสูตร ว่าแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสมสอดคล้องกันเพียงใดและมี
ข้อบกพร่องอยู่ที่จุดใด แล้วนำสิ่งที ่พบมาปรับปรุงแก้ไข เมื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ควรตรวจสอบท้ัง
ระบบอีกครั้งให้แน่ใจก่อนนำไปใช้ 
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  ระยะเวลาในการปรับปรุงจะใช้เวลามากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับข้อบกพร่องที่พบที่จะ
นำมาปรับปรุงแก้ไขและช่วงเวลาท่ีจะนำหลักสูตรไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
  ในการปรับปรุงหลักสูตร ผู้พัฒนาหลักสูตรต้องนำผลจากการประเมินหลักสูตรมาเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีใช้แล้วให้มีคุณภาพดีขึ้น เมื่อนำไปใช้ในครั้งต่อไปจะทำให้ผลของการ
จัดกิจกรรม การเรียนรู้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ ซึ่งในการปรับปรุง
หลักสูตรมีดังนี้ 
   1) นำผลความก้าวหน้าทางการเรียนของผู ้เร ียนมาพิจารณาว่า ผู ้เร ียนบรรลุ
จุดมุ่งหมายในการเรียนตามหลักสูตรหรือไม่ ท้ังด้านพุทธิพิสัย เจตพิสัยและทักษะพิสัย แล้วนำผลการ
เรียนท่ีได้มาตัดสินใจว่าควรปรับปรุงหลักสูตรด้านใด เช่น 
    1.1) ปรับปรุงการออกแบบเนื้อหา ให้จัดเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้เรียนจัดเนื้อหามีความครบถ้วน จัดเนื้อหามีความทันสมัย และจัดเนื้อหาท่ีนำไปใช้ได้จริง 
    1.2) ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เป็นกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการบริหารจัดการจนผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพเพื่อมีงาน
ทำได้ 
    1.3) ปรับปรุงวิธีการประเมินผลให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ออกแบบ
วิธีการประเมินผลและระยะเวลาการประเมินท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดให้กับ
ผู้เรียนซึ่งมีความถูกต้องตามหลักวิซาการ 
   2) นำผลที่ได้จากแบบการประเมินผลอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในรายข้อที่ได้คะแนน
ในระดับ น้อยที่สุดจนถึงระดับปานกลางของแต่ละต้าน คือ ด้านจุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระหลักสูตร 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล และต้านการบริหารหลักสูตร มาปรับปรุง
แก้ไข และถ้าได้คะแนนในระดับมากถึงมากที่สุดอยู่แล้ว ก็ให้พิจารณาว่าควรพัฒนาในด้านใดให้ดีขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในการเรียนจนสามารถทำอาชีพได้ 
 2. กรอบหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ มีกรอบหลักสูตร ดังนี้ 
  2.1 ความเป็นมาของหลักสูตร 
  เป็นส่วนสำคัญที่แสดงถึงปัญหาความจำเป็น หรือความต้องการที่ต้องมีการพัฒนา
หลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการขององค์กร ชุมซน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ ดังนั้นในการ
เขียนความเป็นมาของหลักสูตรต้องเขียนให้สามารถเห็นถึงปัญหา ความต้องการ พร้อมท้ังระบุเหตุผล
และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรนั้นอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นหรือ
ทำแล้วมีข้อดีอย่างไร 
  การเขียนความเป็นมา ควรครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ ดังนี้ 
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   1) ต้องระบุเหตุผล และความจำเป็น 
   2) มีหลักฐานอ้างอิงไม่กล่าวอ้างอย่างเล่ือนลอย 
   3) มีน้ำหนักท่ีน่าเช่ือถือ โดยมีข้อมูลวิชาการหรืองานวิจัยมาสนับสนุน 
   4) ควรกล่าวจากภาพรวมก่อน แล้วจึงกล่าวไปท่ีตัวปัญหา 
  การเขียนความเป็นมาของหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อ
ยืนยันว่า การจัดการศึกษาในหลักสูตรนี้มีมูลเหตุมาจากแหล่งใด และมีความสำคัญอย่างไร เพื่อ
สนับสนุนว่า หลักสูตรท่ีพัฒนาขึ้นนี้มีความสำคัญและประโยชน์ต่อการนำไปใช้จัดการศึกษา 
  แหล่งข้อมูลสำหรับนำมาเขียนความเป็นมาของหลักสูตร เช่น 
   1) ข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน 
   2) ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลชุมชน 
   3) ข้อมูลจากการวิจัยของหน่วยงานนั้น 
   4) ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระดับอำเภอ 
  ตัวอย่าง 
  จากการประชาคมหมู่บ้านใกล้เขา เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2555 พบข้อมูลว่า สภาพการ
ประกอบอาชีพของหมู่บ้านใกล้เขา กว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพปลูกผักเพื่อการจำหน่าย โดย
วิธีการปลูกผัก ผู้ปลูกผักทุกรายใช้สารเคมีในการบำรุงรักษาพืชผัก ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
พิจารณาได้จากสภาพสัตว์ในดิน น้ำ และอากาศลดลง น่าจะเป็นผลจากการใช้สารเคมี ประกอบกับ
รายได้ท่ีได้จากการจำหน่ายไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการลงทุน เพราะปุ๋ยและสารเคมีมีราคาแพง แต่ราคา
จำหน่ายผลผลิตมีราคาต่ำ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตมากขึ้น ทั้งนี ้ จากการประชาคมมีแนวคิดที่จะ
พัฒนาการปลูกผักโดยการลดการใช้สารเคมี จึงกำหนดจะดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการปลูก
ผักเกษตรอินทรีย์ข้ึนในหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
  จากข้อมูลดังกล่าวได้นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชนอำเภอใกล้ฟ้า เพราะการจัดการศึกษาในวิชาการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ เป็นการจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพการประกอบอาชีพและเป็นการแก้ปัญหา การพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริง 
  2.2 หลักการของหลักสูตร 
  หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นหลักสูตรท่ีต้องนำข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษา
วิเคราะห์สภาพชุมชน สังคม นำมาบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพในด้านต่างๆ ของพื้นที่ เพื่อ
เป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับประชาชนที่สนใจในการประกอบ
อาชีพ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที ่ว่างงานและต้องการเข้าสู่อาชีพใหม่หรือผู้มี
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อาชีพอยู่แล้วและต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม อีกท้ัง
ยังเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนได้ 
  ดังนั้น การเขียนหลักการของหลักสูตรจะต้องเขียนให้ครอบคลุมสาระสำคัญของเรื่อง
ต่อไปนี้ 
   1) การบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นท่ี 
ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทำเลท่ีต้ัง ศักยภาพของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของ
คนในแต่ละพื้นท่ี 
   2) การพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมี
คุณภาพท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน สร้างรายได้ท่ีมั่นคงได้ 
   3) ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
   4) การให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปประกอบ
อาชีพให้เกิดรายได้ท่ีมั่นคงและยั่งยืน อีกท้ังยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเทียบโอนผลการ
เรียนได้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ตัวอย่างการเขียนหลักการของหลักสูตร 
  จากข้อมูลประชาคมของหมู่บ้านใกล้เขาที่กำหนดแนวทางการพัฒนาอาชีพเกษตร
กรรมการปลูกพืชผักในแนวทางเกษตรอินทรีย์ ในหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำนั้น 
  แนวทางการพัฒนาอาชีพดังกล่าว สอดคล้องตามหลักการของการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ เพราะวิชาการปลูกผักเกษตรอินทรีย์เป็นเนื้อหาอาชีพทางเกษตรกรรม มีความ
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถีการดำรงชีวิต และสภาพพื้นฐานของชุมชน ทั้งนี้                  
การดำเนินการจัดการศึกษาการปลูกผักเกษตรอินทรีย์เป็นการจัดการศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนางานอาชีพให้มีความมั่นคงสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มข้ึนตรงตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทำ 
  ในส่วนของการจัดการศึกษาวิชา “การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์” นั้นสอดคล้องกับการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนโดย “การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์” เป็นการทำอาชีพ
เกษตรกรรมโดยไม่ใช้สารเคมีช่วยในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ลดต้นทุนการผลิต 
  2.3 จุดประสงค์ 
  หลักสูตรต้องมีจุดประสงค์ และเป้าหมายเป็นเครื่องขี้แนวทางในการดำเนินงานถึง
ผลสำเร็จที ่ต้องการ โดยจุดประสงค์จะเป็นการบอกว่าต้องการให้เกิดอะไรขึ ้นบ้าง การเขียน
จุดประสงค์จะต้องชัดเจนปฏิบัติได้ วัดได้ และประเมินได้ในระยะเวลาท่ีกำหนด จุดประสงค์ต้องเป็น
รูปธรรมมากกว่านามธรรม ถ้ามีจุดประสงค์หลายข้อควรเรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย 
จุดประสงค์จำแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 
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   2.3.1 จุดประสงค์ท่ัวไป เป็นการขี้ทิศทางอย่างกว้างๆ โดยให้มุ่งไปสู่การมีอาชีพ การ
มีงานทำและมีรายได้ 
   2.3.2 จุดประสงค์เฉพาะ เป็นการขี้ทิศทางการดำเนินงานเฉพาะเจาะจงลงไปในเรื่อง
การมีอาชีพมีงานทำ และมีรายได้ 
   ซึ่งในการเขียนจะเขียนทั้ง 2 ลักษณะ หรือจะเขียนเพียงจุดประสงค์เฉพาะเพียง
อย่างเดียวก็ได้ 
   หลักการเขียนจุดประสงค์ท่ีดี ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ 
    1) มีความชัดเจน 
    2) สามารถวัดและประเมินผลได้ 
    3) ระบุถึงการกระทำท่ีสามารถปฏิบัติได้ มิใช่ส่ิงเพ้อฝัน 
    4) ระบุให้มีความเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้องกับความเป็นจริง 
    5) ควรเขียนในเชิงปริมาณ หากเขียนในเชิงคุณภาพควรแสดงพฤติกรรมท่ีวัดได้ 
   ตัวอย่างจุดประสงค์ อาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    1) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    2) ผู้เรียนมีทักษะในการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    3) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    4) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์เพื ่อการประกอบ
อาชีพได้ 
  2.4 กลุ่มเป้าหมาย 
  เป็นการกำหนดหรือระบุคุณสมบัติของผู้ที ่จะเข้ารับการศึกษาและฝึกทักษะ หรือ
ต้องการเพิ่มพูนประสบการณ์ในอาชีพตามหลักสูตร 
  ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย 
  เกษตรกรผู้ปลูกผักในหมู่บ้านใกล้เขา อำเภอใกล้ฟ้า จังหวัดใกล้น้ำ 
  2.5 ระยะเวลา 
  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับอายุและชนิดของพืชผัก จำนวน 60 ชั่วโมง แยกเป็น ภาคทฤษฎี 
จำนวน 18 ชั่วโมง การเรียนรู้ใช้เวลา 60 วัน เรียนรู้ โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ภาคปฏิบัติ จำนวน 42 ช่ัวโมง โดยการฝึกปฏิบัติจริง 
  2.6 โครงสร้างหลักสูตร 
  เป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของความรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การประกอบอาชีพ ซึ่งจะต้องครอบคลุมใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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   1) ช่องทางการประกอบอาชีพ 
   2) ทักษะในงานอาชีพ 
   3) การบริหารจัดการ 
   4) การจัดทำโครงการประกอบอาชีพ 
  ตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตร 
   1) ช่องทางการประกอบอาชีพ การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ จำนวน 8 ช่ัวโมง 
ภาคทฤษฎี จำนวน 3 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติ จำนวน 5 ช่ัวโมง 
    1.1) ความสำคัญในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    1.2) การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตร
อินทรีย์ 
     1.2.1) การลงทุนและแหล่งทุน 
     1.2.2) ความต้องการของตลาด 
     1.2.3) หลักการตลาด 
     1.2.4) การขนส่ง 
    1.3) แหล่งเรียนรู้ 
    1.4) ทิศทางการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
     1.4.1) ผลกระทบของสารเคมี 
     1.4.2) ปัญหาสุขภาพของชุมชน 
     1.4.1) ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
     1.4.2) ความคุ้มค่าในการลงทุน 
     1.4.3) ความต้องการด้านตลาด 
   2) ทักษะในงานอาชีพ หรือทักษะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตร 
อินทรีย์ จำนวน 28 ช่ัวโมง ภาคทฤษฎี จำนวน 6 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติ จำนวน 22 ช่ัวโมง 
    2.1) ขั้นการเตรียมการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
     2.1.1) สถานท่ี/พื้นท่ี 
     2.1.2) การคัดเลือกสายพันธุ์ 
     2.1.3) การเตรียมฟื้นท่ีสำหรับเพาะปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    2.2) ขั้นฝึกทักษะการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
     2.2.1) การเพาะปลูก 
     2.2.2 )การดูแลบำรุงรักษา/การใส่ปุ๋ย 
     2.2.3) การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
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     2.2.4) การบรรจุภัณฑ์ 
    2.3) ขั้นการดูแลรักษาเพื่อบริโภคหรือจำหน่าย 
   3) การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ จำนวน 
12 ช่ัวโมง ภาคทฤษฎี จำนวน 6 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติ จำนวน 6 ช่ัวโมง 
    3.1) การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
     3.1.1) การดูแลรักษา การควบคุมคุณภาพพืชผัก 
     3.1.2) การลดต้นทุนในการผลิตพืชผัก 
    3.2) การจัดการตลาด 
     3.2.1) การทำฐานข้อมูลลูกค้าท่ีใช้บริการ/คู่แข่ง 
     3.2.2) การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
     3.3.3) การส่งเสริมการขายและการบริการ 
    3.3) การจัดการความเส่ียง 
     3.3.1) การวิเคราะห์ศักยภาพในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตร
อินทรีย์ 
      (1) ค่าใช้จ่าย 
      (2) ผลกำไร 
      (3) คู่แข่ง 
      (4) วิธีการลดต้นทุน 
     3.3.2) การแก้ปัญหาความเส่ียงในการประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตร 
อินทรีย์ 
   4) การจัดทำโครงการ การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ จำนวน 12 ช่ัวโมง ภาคทฤษฎี 
จำนวน 3 ช่ัวโมง ภาคปฏิบัติ จำนวน 9 ช่ัวโมง 
    4.1) ความสำคัญของการเขียนโครงการ 
    4.2) ประโยชน์ของโครงการ 
    4.3) องค์ประกอบการทำโครงการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    4.4) เขียนโครงการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
    4.5) การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ 
  2.7 การจัดกรรบวนการเรียนรู้ 
   2.7.1 ศึกษาจากเอกสารและภูมิปัญญา 
   2.7.2 การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ 
   2.7.3 ฝึกอบรมให้ความรู้ 
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   2.7.4 เรียนรู้ด้วยตนเอง 
   2.7.5 การอภิปรายแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
   2.7.6 การฝึกปฏิบัติจริง 
  2.8 ส่ือการเรียนรู้ 
   2.8.1 ส่ือเอกสาร 
    2.8.1.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ 
    8.1.2 ใบงาน 
    8.1.3 ใบความรู้ 
   2.8.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
    2.8.2.1 เวปไซต์ www.doca.go.th/library/index.html 
    2.8.2.2 วีดีทัศน์ แผ่นภาพ 
   2.8.3 แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
   2.8.4 สถานประกอบการของภาครัฐและเอกชน 
  2.9 การวัดผลประเมินผล 
  การประเมินความรู้ภาคทฤษฎี และจากการปฏิบัติระหว่างเรียน โดยการใช้แบบทดสอบ 
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ การซักถาม และบันทึกผลการเรียนรู้ ตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำในแต่ละรายวิซานั้นๆ เพื่อแสดงไว้เป็นหลักฐาน 
  2.10 การจบหลักสูตร 
  เป็นการระบุว่าผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์อะไรจึงจะจบหลักสูตร เช่น 
   1) มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
   2) มีผลการประเมินตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
   3) มีผลงานอาชีพท่ีได้มาตรฐานและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม 
   4) มีผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
  2.11 เอกสารหลักฐานการศึกษา 
  เป็นเอกสารที่ออกโดยสถานศึกษา เพื่อรับรองว่าผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด ได้แก่ 
   1) หลักฐานการประเมินผลระหว่างเรียน 
   2) ทะเบียนคุมวุฒิบัตร 
   3) วุฒิบัตรอนุมัติโดยหัวหน้าสถานศึกษา 
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  สถานศึกษาต้องจัดทำทะเบียนและหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง พร้อมออกวุฒิบัตรให้แก่ผู้ท่ีจบหลักสูตร 
  2.12 การเทียบโอน 
  ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไป
เทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาระการประกอบอาชีพ และรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาจัดทำขึ้น ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และรายวิชาชีพใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ท้ัง 12 ข้อเป็นการจัดทำหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ ท่ีสถานศึกษาสามารถนำไป 
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพื้นท่ีได้อย่าง 
เหมาะสม 
 3. การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทำ 
 การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภารกิจสำคัญของวิทยากร ทำให้วิทยากร
ทราบล่วงหน้าว่าจะจัดกิจกรรมอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด จัดอย่างไร ใช้ส่ืออะไร และวัดผลประเมินผล
โดยวิธีใด เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการจัดกิจกรรม การที่วิทยากรได้วางแผนการจัดกิจกรรม
อย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้จัดกิจกรรมได้
ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนั้น วิทยากรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการจัดทำแผนการจัดถึงกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทำ ดำเนินการดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อสำรวจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนว่ามีความ
รู้อยู่ในระดับใด จากนั้นนำข้อมูลของผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อปรับเนื้อหาหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบท
ของผู้เรียน 
  2) วิเคราะห์หลักสูตร เมื่อวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลแล้ว จะต้องปรับหลักสูตรให้มี
ความเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
  3) ออกแบบการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในโครงสร้างหลักสูตรและ 
ผู้เรียน 
  4) เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   4.1) จัดหาวิทยากร/ผู้สอน/ภูมิปัญญา 
   4.2) แหล่งเรียนรู้/สถานประกอบการ 
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   4.3) วัสดุ/อุปกรณ์ 
   4.4) ส่ือการเรียนรู้/แบบประเมินผล 
  5) วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ตามองค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้ 
 4. องค์ประกอบของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ช่ือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2) ครั้งท่ี 
  3) วันเวลา หรือจำนวนช่ัวโมงท่ีจัดกิจกรรม 
  4) หัวเรื่อง 
  5) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  6) เนื้อหา 
  7) วิธีการจัดการเรียนรู้ 
  8). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  9) ส่ือการเรียนรู้ 
  10) วิธีการวัดและประเมินผล 
  11) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
 5) วิธีการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5.1) การเขียนช่ือแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.1.1) ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร เพื่อทราบช่ือหลักสูตร ระยะเวลา กลุ่มเป้าหมาย 
   5.1.2) เขียนช่ือแผนการจัดการเรียนรู้ ดังตัวอย่าง 
   แผนการจัดกิจกรรมการเรียมรู้หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
   ระยะเวลา 60 ชม.     กลุ่มเป้าหมาย…….คน 
   ช่ือวิทยากร   
   1. …………………………………… รับผิดชอบหัวเรื่อง……………………………………… 
   2. …………………………………… รับผิดชอบหัวเรื่อง……………………………………… 
  5.2 ครั้งที ่ ระบุครั ้งที ่ ที ่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น ครั้งที ่ 1 สอนหัวเรื ่อง ช่องทาง                     
การประกอบอาชีพการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ 
  5.3 วัน เวลา หรือจำนวนช่ัวโมงท่ีจัดกิจกรรม 
  ครู กศน.ตำบล วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์เพื่อวางกรอบระยะเวลาการเรียนรู้ 
ให้เหมาะสมกับหัวเรื่องและเนื้อหาของหลักสูตร 
  5.4 หัวเรื่อง 
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  นำหัวเรื่องจากรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มาเขียนในแผนการจัดกิจกรรม เช่น     
ช่องทางการประกอบอาชีพปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ ทักษะการประกอบอาชีพปลูกพืชผักเกษตร
อินทรีย์ 
  5.5 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นการกำหนดเป้าหมายของการเรียนการสอนท่ี
คาดหวังจะให้เกิดกับผู้เรียนในการเรียนการสอนแต่ละหัวข้อเรื่อง โดยมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาผู้เรียนในด้าน 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งนิยมเขียนเป็นจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยมีหลักการเขียน ดังนี้ 
   5.5.1 เขียนบอกพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น บอก แสดง อธิบาย 
ทำส่ิงท่ีเรียนรู้ในแต่ละหัวเรื่อง แต่ละเรื่องได้ 
   5.5.2 เขียนพฤติกรรมท่ีผู้เรียนสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ และวัดผล 
ประเมินผลได้ 
   ในการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วิทยากรต้องศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ใน
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร แล้วนำมากำหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่คาดว่าผู้เรียนจะมกีาร
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างไร หรือเกิดการเปล่ียนแปลงต้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติอย่างไร เมื่อ
เรียนจบเรื่องนั้นๆ แล้ว เช่น ผู้เรียนอธิบายความสำคัญในการประกอบอาชีพการทำปุ๋ยชีวภาพได้ 
ผู้เรียนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ได้ ผู้เรียนตัดสินใจเข้าสู่
อาชีพปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ได้ เป็นต้น 
  5.6 เนื้อหา 
  การกำหนดเนื้อหา ควรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และความต้องการของ
ผู้เรียน และควรเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยวิทยากรต้องศึกษาเนื้อหาในรายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตร แต่ละหัวเรื ่องให้เข้าใจก่อน แล้วจึงนำมากำหนดเนื้อหาสาระในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  5.7 วิธีการจัดการเรียนรู้ 
  วิธีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้จากวิทยากร สื่อ หรือการปฏิบัติด้วยตนเอง โดยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ซึ่งวิทยากรต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายละเอียดโครงสร้าง
หลักสูตรวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ มีดังนี้ 
   5.7.1 การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ที่มีการดำเนินงานยั่งยืน มีรูปแบบการบริหาร
จัดการท่ีน่าเช่ือถือ มีวิทยากรให้ความรู้ เป็นท่ียอมรับของสังคม เช่น ศูนย์สาธิตการทำไร่นาสวนผสม 
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กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้เช่ียวชาญ และสามารถนำข้อมูลท่ีได้
จากการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพท่ีตนเองสนใจได้ 
   5.7.2 การเรียนรู้ในสถานประกอบการ ที่มีการดำเนินงานมั่นคง ยั ่งยืน มีผล
ประกอบการที่ดี มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้เรียน เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม เช่น อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ธุรกิจนวดแผนไทย-สปา เป็นต้น เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยตรงกับเจ้าของสถานประกอบการท่ีประสบความสำเร็จ และสามารถนำข้อมูลท่ีได้
จากการเรียนรู้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพท่ีตนเองสนใจได้ 
   5.7.3 การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้โดยแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของผู้เรียน เป็นรูปแบบการเรียนรู้ท่ีตรงตามความสนใจของผู้เรียน 
   5.7.4 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือสำหรับการเรียนรู้ 
   5.7.5 การไปทัศนศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นำผู้เรียนออกไปศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้โดยการศึกษาตามกระบวนการท่ีครูและผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนไว้ และมีการอภิปรายสรุปผล
จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ 
   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบทัศนศึกษา 
    1) วางแผนร่วมกับผู้เรียนในเรื่องวัตถุประสงค์ของการไปทัศนศึกษา 
     - กำหนดหัวข้อเรื่องท่ีศึกษา 
     - กำหนดสถานท่ี 
     - กำหนดวิธีเดินทาง 
     - กำหนดค่าใช้จ่าย 
     - กำหนดวิธีการศึกษา 
     - แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
    2) การเดินทางไปทัศนศึกษา 
    3) การศึกษาเรียนรู้ตามหัวข้อเรื่องท่ีกำหนด 
    4) การสรุปผลการเรียนรู้ 
    5) การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ 
  5.7.6 แบบใช้กรณีศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา คือ กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้กรณีหรือเรื่องราวต่างๆ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์ 
อภิปรายฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่และนำไปใช้แก้ปัญหาของตนเองได้ 
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  5.7.7 แบบระดมสมอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
หรือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้มากที่สุด และหลังจากนั้นอาจจัดให้มีการอภิปราย ทบทวน
ความคิดจัดประเภทหมวดหมู่ และนำไปตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีนำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
   5.7.8 แบบบรรยาย คือ กระบวนการเรียนรู้ท่ีวิทยากรเป็นผู้ถ่ายทอดแก่ผู้เรียน โดย
การพูดบอกเล่า อธิบายเนื้อหาที่วิทยากรเตรียมศึกษาคันคว้ามาอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ อาจจด
บันทึกสาระสำคัญ หรือซักถาม การบรรยายวิทยากรอาจใช้ส่ือประกอบการบรรยายท่ีเหมาะสม เช่น 
power point เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นต้น 
   5.7.9 แบบอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นกระบวนการเรียนรู้ที ่วิทยากรแบ่งกลุ่มผู ้เรียน
ออกเป็นกลุ่มย่อย 4 - 8 คน ให้ผู้เรียนในกลุ่มมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์
ในประเด็นท่ีกำหนด และสรุปผลการอภิปรายเป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
   5.7.10 แบบสาธิต เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีครูช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตาม 
วัตถุประสงค์โดยการแสดงหรือกระทำให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆ กับการบอก อธิบาย ให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้จากการสังเกตกระบวนการขั้นตอนการสาธิตนั้นๆ แล้วให้ผู้เรียนชักถาม อภิปราย และสรุป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
  5.8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
เจตคติและทักษะให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร ดังนั้นวิทยากรจะต้องคำนึงถึง
วิธ ีการจัดการเรียนรู ้ให้สอดคล้องกับเนื ้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู ้ในแต่ละหัวเรื ่อง เช่น 
จุดประสงค์ต้องการให้ผู้เรียนบันทึกข้อมูลต้นทุน - กำไรได้ ดังนั้นต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและฝึกปฏิบัติ หรือจุดประสงค์ต้องการให้ผู้เรียนมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพ วิทยากร
อาจใช้วิธีการนำผู้เรียนไปทัศนศึกษาและอภิปรายกลุ่ม ระดมพลังสมอง เป็นตัน ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ครั้งนี้จะนำเสนอในรูปแบบ 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   5.8.1 ข้ันนำเข้าสู่บทเรียน เป็นการเกริ่นนำ/ทบทวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ เนื้อหา ในการขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
   5.8.2 ขั ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการกำหนดขั้นตอน วิธีการการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   5.8.3 ขั้นสรุป เป็นการประมวลผลสิ่งที่ได้เรียนมาแล้ว พร้อมทั้งประเมินผลผู้เรียน
เพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป 
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  5.9 ส่ือการเรียนรู้ 
  การกำหนดส่ือการเรียนรู้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าในการ 
เรียนการสอนแต่ละหัวข้อ เนื้อหา จะต้องใช้ส่ืออุปกรณ์อะไรบ้าง และสามารถจัดหาได้จากท่ีใด โดยวิธี
ใด ต้องระบุเป็นรายข้อตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท้ังนี้วิธีการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และระยะเวลาท่ีใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เช่น หากมีเวลาจำกัด เวลาจะ
เป็นตัวกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ แต่หากมีเวลาเพียงพอ จุดประสงค์และเนื้อหา
จะเป็นตัวกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ เป็นต้น 
  5.10 วิธีการวัด/ประเมินผล 
  การประเมินผลเป็นการเขียนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนแต่
ละขั้นตอนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีกำหนดในแต่ละหัวเรื่อง เช่น จุดประสงค์การเรียนรู้ต้องการให้
ผู้เรียนอธิบายความสำคัญของการประกอบอาชีพปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ได้ การประเมินผู้เรียนอาจ
ใช้วิธีการทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียนนำเสนอเป็นรายบุคคล เป็นต้น สำหรับหลักสูตรการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นการวัดและประเมินผล 2 ด้าน ดังนี้ 
   5.10.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดและประเมินผลทางการเรียน
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
   5.10.2 ด้านผลสำเร็จของผู้เรียนหลังจบหลักสูตร หมายถึง การวัดและประเมินผล
การนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษากำหนด โดยสถานศึกษาต้อง
กำหนดเกณฑ์ของการประกอบอาชีพและมีรายได้อยู่ในระดับใดตามความเหมาะสม 
  5.11 เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล 
  การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลผู้เรียน จะเป็นแนวทางในการให้วิทยากร
สร้างเครื่องมือได้สอดคล้องกับวิธีการประเมินและจุดประสงค์การเรียนรู้ เช่น จุดประสงค์ต้องการวัด
ความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน วิธีการประเมินอาจใช้วิธีทดสอบ และใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือใน
การประเมินผล เป็นต้น เครื่องมือในการวัดและประเมินผลหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทำท่ีสำคัญได้แก่ แบบติดตามผู้เรียน เพื่อวัดการนำไปประกอบอาชีพได้ตามเป้าหมาย 
 4. การบริหารจัดการการใช้หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
 การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมี                  
งานทำภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในการบริหารจัดการศึกษา
ดำเนินการตามชอบข่ายเนื้อหาหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทำ หรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นเพื่อใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นประชาชนท่ัวไปท่ียังไม่มีอาชีพเข้าสู่อาชีพเพื่อการมีงาน
ทำ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ ผู้ที่ต้องการพัฒนาอาชีพ หรือต่อยอดอาชีพเดิม เพื่อเพิ่มรายได้ใน
ระหว่างการอบรม หรือสิ้นสุดการอบรมตามหลักสูตร โดยเป็นประซากรที่ทำงานเชิงเศรษฐกิจ ทั้งท่ี
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เป็นคนที่ทำงานอยู่แล้ว และที่ไม่มีงานทำแต่กำลังหางานทำอยู่ในขณะนั้น โดยมีศูนย์ฝึกอาชีพชมุชน
เป็นหน่วยจัดบริการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของผลผลิตของหลักสูตรและโครงการท้ัง
ในทางเศรษฐกิจและทางสังคม และการบริหารจัดการที่นำไปสู่มาตรฐานและการพัฒนาคุณภาพการ
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 การดำเนินการภายใต้นโยบายการจัดต้ังศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานศึกษา
ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อให้มีอาชีพสามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคง 
ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพตนเอง ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม มีความรู้ ความ
เข้าใจ ฝึกทักษะการประกอบอาชีพ และฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
โครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปได้ และมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื ่นและสังคมโดยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานการใช้หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ ดังนี้ 
  1) กศน.อำเภอ/เขต และ กศน.ตำบล/แขวง คัดเลือกกลุ ่มเป้าหมาย วิธ ีการหา
กลุ่มเป้าหมายจากการทำเวทีประชาคม จากข้อมูลการสำรวจของหน่วยงานต่างๆ จากการสำรวจ
ข้อมูลความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ของประชาชน จากการที่ประชาชนมาแจ้ง
ความต้องการ 
  2) จัดทำโครงการอาชีพเพื่อการมีงานทำให้กับชุมชน ดังนี้ 
   2.1) สถานศึกษาจัดทำแผนงานและโครงการตามหลักสูตรท่ีคัดเลือกแล้วว่ามีความ 
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคงได้ 
   2.2) สถานศึกษาเสนอแผนงานและโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้สำนักงาน กศน. 
จังหวัด/กทม.พิจารณาอนุมัติโครงการและโครงการที่ดีกลุ่มเป้าหมายเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมี
อาชีพได้จริง พร้อมท้ังพิจารณาค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดให้ความเห็นชอบ 
   2.3) สถานศึกษา ดำเนินการตามแผนงานและโครงการท่ีได้รับอนุมัติ 
   2.4) สำนักงาน กศน.จังหวัดจัดให้มีการนิเทศ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานหรือ
ศึกษานิเทศก์ เพื่อกำกับติดตามกาดำเนินงานของสถานศึกษา กศน.ให้เป็นไปตามแนวทางท่ี 
   2.5) สถานศึกษา รายงานผลการดำเนินงานไปพร้อมกับขออนุม ัต ิเบ ิกจ่าย
งบประมาณจัดอาชีพเพื่อการมีงานทำของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และให้สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
พิจารณารายงานดังกล่าวประกอบการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   2.6) สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.รายงานผลการดำเนินโครงการจัดอาชีพเพื่อการมี
งานทำตามแบบท่ีกำหนดให้สำนักงาน กศน. ทราบทุก 3 เดือน 
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 อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาหลักสูตรเพื่อการมีงานทำจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
และโครงการของสถานศึกษา จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการโดยให้ครอบคลุมขอบข่ายการดำเนินงาน
ดังนี้ 
  1) การบริหารจัดการเพื่อการมีงานทำ 
   1.1) การดำเนินงานของสถานศึกษา 
   1.2) การบริหารจัดการการตลาด 
   1.3) การบริหารจัดการการผลิต 
  2) การบริหารการใช้หลักสูตร 
   2.1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.2) การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
   2.3) การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร 
  3) การบริหารงานธุรการ 
   3.1) การประชาสัมพันธ์ และการแนะแนว 
   3.2) การจัดเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
   3.3) การจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/แผนงานโครงการ 
   3.4) การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
   3.5) การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล 
  4) การบริหารงานทะเบียน 
   4.1) การจัดทำข้อมูลผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
   4.2) การจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 
   4.3) การวัดและประเมินผล 
   4.4) การออกหลักฐานทางการศึกษา 
   4.5) การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
  5) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
   5.1) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   5.2) สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการ 
    5.2.1) การแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาการ 
    5.2.2) การแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมซน 
    5.2.3) การแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด/กทม. 
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  4.2 การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
  โดยมีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นหน่วยจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้
ทักษะ การประกอบอาชีพ และนำความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพให้มีรายได้ เพื่อให้การดำเนินงาน 
ดำเนินไปตามเป้าหมายจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้หน่วยงานและสถานศึกษานำไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   4.2.1 การบริหารจัดการเพื่อการมีงานทำ 
   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นการมีงานทำให้กับประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพ และมี
อาชีพแล้วแต่ต้องการความมั่นคง ดังนั้น สถานศึกษาและผู้เรียนจึงต้องมีวิธีการบริหารจัดการด้าน       
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีงานทำอย่างยั่งยืน ได้แก่ 
    4.2.1.1 การดำเนินงานของสถานศึกษา 
     1) ข้อมูลท่ีสถานศึกษาสำรวจความต้องการ เช่น แนวโน้มความต้องการอาชีพ
ของชุมชน ความต้องการของตลาดในอาชีพนั้น ๆ ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ท่ีมีอยู่ในชุมชน ต้องมีความ
ถูกต้องและชัดเจน 
     2) กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้เรียนที่เหมาะสมกับอาชีพ
นั้น ๆ เช่น การมีสถานที่/ที่ดิน ทัศนคติต่ออาชีพ ความมุ่งมั่นของผู้เรียน และความพร้อมด้านอื่น ๆ 
เช่น การสนับสนุนของครอบครัว 
     3) วิธีการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา 
และความต้องการของผู้เรียน เช่น จัดให้มีการศึกษาดูงาน ฝึกงานกับผู้รู ้ โดยเน้นวิธี Leaning by 
Doing 
     4) ระยะเวลาเรียน สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนรู้เท่ากัน อาชีพนั้นๆ เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบข้ันตอน โดยเฉพาะการบริหารจัดการในอาชีพนั้น ๆ และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ
ได้ตามสบการณ์จริง เช่น การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ จัดให้เรียนเท่าอายุของการปลูกผักโดยผู้ 
จัดการพบกลุ่มตามพัฒนาการเจริญเติบโตของพืช เช่น พบกลุ่ม อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เพื่อเรียนรู้ตามการ 
วิวัฒนาการของพืชหรือบางอาชีพอาจเรียนตามสถานการณ์จำลองได้ 
     5) วิทยากร อาจจะต้องปรับเปล่ียนจากเดิมท่ีมีความชำนาญเฉพาะทักษะ แต่ 
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการมีงานทำต้องใช้ผู้ท่ีประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
    4.2.1.2 การบริหารจัดการการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อ
การกระตุ้นความสนใจ ความพึงพอใจและความต้องการซื้อของลูกค้า จึงต้องอาศัยการบริหารจัดการ
การตลาดท่ีเหมาะสม อาจมีแนวทางการจัดการการตลาด ดังนี้ 
     1) ศึกษาแนวโน้มของตลาด ศึกษานโยบายของรัฐบาล สังคม ชุมชน ภาวะ
เศรษฐกิจกระแสความนิยมของลูกค้า เพื่อกำหนดตัวสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
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     2) วิจัยการตลาด อาจใช้วิธีการวิจัยการตลาดง่าย ๆ เช่น สอบถามลูกค้าใน
การชอบรับประทานรสชาติของอาหาร ความต้องการใช้ผักปลอดสารเคมี เพื่อการปรับปรุง หรือเพิ่ม
ลดปริมาณการผลิต 
     3) การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า หรือ Value Added ด้วยการดีไซน์จาก
ความคิดของผู้ผลิตและภูมิปัญญา โดยให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับการใช้งาน 
     4) การเลือกตลาดเป้าหมาย โดยเลือกตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
โดยใช้ทฤษฎี 4P ได้แก่ ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี (Place) และการส่งเสริม
การขาย (Promotion) เช่น ลูกค้าท่ีมีกำลังซื้อก็กำหนด 4P ท่ีเหมาะสม 
     5) ช่องทางการจัดจำหน่าย ผู ้เร ียนควรมีช่องทางการจัดจำหน่ายหลาย
ช่องทางเช่น ร้านค้าชุมชน ร้านค้าริมทาง ขายทาง Online ซึ่งปัจจุบันเป็นท่ีนิยมกันมาก 
     6) การโฆษณาประชาส ัมพ ันธ ์  เม ื ่อผล ิตส ินค ้ าแล ้วต ้องอาศ ัยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ถึงกลุ่มลูกค้า อาจใช้วิธีการง่าย ๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน 
     7) เครือข่ายทางธุรกิจ สินค้าบางชนิดสามารถจัดทำเป็นเครือข่ายได้ เนื่องจาก 
เราไม่สามารถผลิตได้จำนวนมาก ๆ เช่น ผักเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้ามาก ก็อาจจะ
สร้างเครือข่ายการปลูกผัก แล้วรวมกันขายเพื่อให้มีสินค้าส่งตลาดได้อย่างต่อเนื่อง 
     8) ตั้งร้านค้าในชุมซน ในหมู่บ้านอาจมีการตั้งร้านค้าชุมชนโดยนำสินค้าใน
ชุมชนมาจัดจำหน่าย จะช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการวางแผนการผลิตสินค้า
ให้หลากหลายเพื่อพอใช้ในชุมชน 
    4.2.1.3 การบริหารจัดการการผลิต การจัดการการผลิต จะต้องเริ่มจากการนำ
ปัจจัยนำเข้าผ่านกระบวนการ และได้ผลผลิตออกมา ทุกขั้นตอนจะต้องอาศัยการจัดการการผลิตท่ี
สำคัญต่อการมีงานทำ ดังนี้ 
     1) ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ทุกธุรกิจมีความเสี่ยง ความเสี่ยงอาจจะ
เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เราต้องศึกษาธุรกิจของเราว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง แล้วป้องกันความเสี่ยง
นั้น เช่น ปลูกพืชผักหลายชนิดเพื่อป้องกันราคาพืชผักชนิดใดชนิดหนึ่งตกต่ำ แต่ยังมีผักชนิดอื่น  ๆ 
ขายได้ราคา หรือมีการประกันพืชผลไว้ล่วงหน้าหรือไม่ทำนาปรังเส่ียงต่อการขาดน้ำ 
     2) สร้างผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จากข้อมูลการวิจัย หรือ
จากการทำ SWOT 
     3) การสร้างรูปลักษณ์สินค้าใหม่ เป็นวิธีการต่อยอดสินค้าเดิมอาจมีการสร้าง
รูปลักษณ์ สินค้าให้เป็นที่ถูกใจผู้บริโภค เช่น มีความสะดวกพกพา มีสีสันดึงดูดความสนใจ 
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     4) การแทรกความนิยมสู่ผู้บริโภค เป็นการศึกษาความต้องการของลูกค้า เช่น 
ลูกค้าสูงวัยนิยมรับประทานอาหารท่ีมีรสชาติไม่เผ็ด ไม่หวาน ลูกค้าท่ีเป็นชาวต่างชาติอาจจะต้องปรุง
อาหารลดความเผ็ด 
     5) การควบคุมคุณภาพการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
จะต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตตั ้งแต่การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
กระบวนการผลิตถูกต้อง จึงจะได้ผลผลิตออกมาตามความต้องการ 
     6) ปัจจัยการผลิต ควรเลือกใช้ปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อลดค่าขนส่ง 
   4.2.2 การบริหารการใช้หลักสูตร 
   สถานศึกษาควรมีการบริหารการใช้หลักสูตรเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และการนิเทศติดตาม รายละเอียด ดังนี้ 
    4.2.2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดทำหลักส ูตร
สถานศึกษาเพื่อการมีงานทำทุกปีเพื่อใช้เป็นเอกสารที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน โดย
ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี้ 
     1) วางแผนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ โดยมี
การสำรวจชุมชน สังคม และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อกำหนดเรื่องท่ี
ต้องการการเรียนรู้ โดยการจัดลำดับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายให้สอดคลอ้ง
กับนโยบายของชุมชน สังคมและประเทศ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และมีความเป็นไปได้กับการจัดสรร
งบประมาณของสถานศึกษา ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญญา วิทยากร แหล่งเงินทุนท่ี
มีอยู่ในพื้นท่ี 
     2) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา นำเรื ่องที ่กำหนดไว้มาจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นหลักสูตรเพื่อการมีงานทำ 
     3) การขออนุมัติหลักสูตร หลักสูตรที่พัฒนาแล้วให้นำเสนอคณะกรรมการ
วิชาการเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของหลักสูตรว่าเมื่อเรียนรู้แล้ว คาดว่าจะมีงานทำและเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้ควรมีผู้เช่ียวชาญและประสบความสำเร็จในการประกอบ
อาชีพนั้น ๆ จำนวน 2 - 3 คน หลังจากนั้นจึงนำร่างหลักสูตรผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้
ความเห็นชอบและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติให้ใช้หลักสูตร 
     4) แผนการเรียนรู ้ เป็นการนำหลักสูตรที ่ผ่านการอนุมัติจากผู ้บริหาร
สถานศึกษาแล้วนำมาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับวิทยากร ผู้นิเทศ ติดตามการ
ดำเนินงาน โดยผู้ร่วมจัดทำแผนการเรียนรู้ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา ผู้สอนหรือ
วิทยากร ผู้เรียน ภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
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    4.2.2.2 การนำหลักสูตรไปใช้ ให้นำหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการเรียนรู้มา
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
     1) วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยนำหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ทั้งหมดมา
จัดทำแผน เช่น กำหนดช่วงเวลาที่จัดการเรียนรู้แต่ละหลักสูตร ผู ้รับผิดชอบ วิทยากร แล้วแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
     2) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้วิเคราะห์พื้นฐานผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร เช่น 
พื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน การอ่านออกเขียนได้ ความชอบในอาชีพ องค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีช่วยให้
ประสบความสำเร็จในอาชีพ เช่น เงินลงทุน แหล่งวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตที่จะช่วยให้ดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งของตลาด และการพัฒนาต่อยอดของอาชีพนั้น ๆ 
     3) พิจารณาแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้โดยจัดจุดประสงค์ที่ใกล้เคียงหรือ
สอดคล้องนำมาจัดการเรียนรู้ด้วยกัน เพื่อมีให้การเรียนรู้ซ้ำซ้อนและช่วยให้ลดเวลาเรียนลง 
     4) กำหนดตารางเรียน ผู้รับผิดชอบ และวิทยากรร่วมกัน กำหนดตารางเรียน
ในแต่ละหลักสูตรเพื่อแจ้งให้ผู้เรียน ผู้นิเทศ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
     5) จัดเตรียมสื่อและแหล่งการเยนรู้ที ่ต้องใช้ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการ
เรียนรู้ถ้าเป็นแหล่งการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนว่ามีที่ใดบ้าง และเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านใดเพื่อนำมาใช้ในการเรียนรู้ จะช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพนั้น
ยิ่งขึ้น 
     6) ดำเนินการเรียนรู้ วิทยากรหรือผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ 
เรียนรู้ ผู้สอนสามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
     7) เตรียมการวัดและประเมินผล ให้พิจารณาแผนการเรียนรู้ว่าได้กำหนด
วิธีการวัดและประเมินผลไว้อย่างไร เช่น จากการสังเกตก็ต้องทำแบบสังเกต จากการทดสอบก็ต้องทำ
แบบทดสอบจากการฝึกปฏิบัติก็ต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมท้ังกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนด้วย 
    4.2.2.3 การนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร โดยให้มีการนิเทศ ติดตามการใช้
หลักสูตร ดังนี้ 
     1) นิเทศ ติดตาม ระหว่างจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการ
นิเทศติดตาม เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ และร่วมแก้ไขปัญหากับผู้สอนและผู้เรียน 
     2) นิเทศ ติดตามการนำหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มี
งานทำซึ่งระหว่างเรียนผู้เรียนอาจจะยังไม่มีอาชีพดังนั้นสถานศึกษาควรจัดให้มีการนิเทศ ติดตามการ
นำหลักสูตรไปใช้ว่าผู้เรียนได้เข้าสู่อาชีพจำนวนมากน้อยเท่าใด แล้วเก็บบันทึกไว้เป็นกรณีตัวอย่างให้
คนรุ่นหลังได้ศึกษา พร้อมท้ังให้คำปรึกษากับผู้เรียนเมื่อเกิดปัญหาในการเข้าสู่การประกอบอาชีพ และ
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ควรให้โอกาสกับผู้เรียนนี้ได้พัฒนาต่อยอด ให้ความรู้เพิ่มเติม เช่นการส่งไปเข้ารับการอบรม การศึกษา
ดูงาน เป็นต้น 
   4.2.3 การบริหารทนธุรการ 
    4.2.3.1 เอกสารประกอบการขอเปิดกลุ่มอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
     1) แบบสำรวจข้อมูลความต้องการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
     2) ใบสมัครเรียน 
     3) แบบขออนุญาตจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
     4) แบบฟอร์มบัญชีรายช่ือผู้เรียน 
     5) ใบสมัครวิทยากร 
     6) คำส่ังแต่งต้ังวิทยากร 
     7) โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา และได้รับอนุมติั
จากสำนักงาน กศน.จังหวัด 
     8) หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และการอนุมัติจากผู้บริหารสถานศึกษา 
    4.2.3.2 เอกสารประกอบในการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
     1) แผนการจัดกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
     2) แบบบันทึกผลระหว่างเรียน 
     3) บัญชีลงเวลาเรียนผู้เรียน 
     4) บัญชีลงเวลาวิทยากร 
    4.2.3.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
     1) ใบปะหน้าขอเบิก 
     2) ใบสำคัญรับเงินของวิทยากร 
     3) แบบประเมินและรายงานผลการจบหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ/แบบ
รายงานผลการจัดกิจกรรม 
    4.2.3.4 เอกสารสำหรับผู้เรียน 
     1) แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองความรู้ 
     2) แบบฟอร์มหนังสือรับรอง 
     3) แบบวุฒิบัตร (ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 
    4.2.3.5 เอกสารอื่น ๆ 
     1) แบบนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
     2) แบบประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
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     3) แบบประเมินครู วิทยากรท่ีจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
     4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนผู้รับบริการ 
    4.2.3.6 การจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ/แผนงานโครงการ 
    สถานศึกษาจะต้องศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนเช่น จัดเวทีชาวบ้าน การจัดประชุมระดมพลังสมองในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อได้แผนท่ีตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเสนอแผนพัฒนาเพื่อขออนุมัติหลักการจาก
สำนักงานกศน.จังหวัด เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน สถานศึกษาจัดทำโครงการจัดการศึกษา
หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำโดยละเอียด นำมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา 
และส่งสำนักงานกศน.จังหวัดอีกครั้งเพื่ออนุมัติให้ดำเนินการตามแผนท่ีเสนอไว้ 
     1) การบริหารงานการเงินและงบประมาณ (ระเบียบคำสั่ง) ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก 
     2) การนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดการศึกษา
อาชีพ 
   4.2.4 การบริหารงานทะเบียน 
   งานทะเบียนเป็นงานที่รวบรวมข้อมูลผู้เรียน หลักฐานแผนการเรียน หลักฐานอื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษา และการจัดเก็บหลักฐานท้ังหมด ดังรายละเอียดดังนี้ 
    4.2.4.1 การจัดทำข้อมูลผู้เรียนหรือผู้รับบริการ สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ
จัดทำข้อมูลผู้เรียนโดยให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน หลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน ใครเป็นวิทยากร 
ช่วงเวลาเรียนสถานท่ีเรียน 
    4.2.4.2 การวัดและประเมินผล สถานศึกษาทำการวัดและประเมินผล โดย
สถานศึกษาร่วมกับผู้สอนกำหนดสัดส่วนระหว่างเรียนและสิ้นสุดการเรียน หรือแบ่งสัดส่วนคะแนน
ระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
    4.2.4.3 การจัดทำและจัดเก็บหลักฐานการศึกษา เป็นเอกสารหลักฐานของ
ผู้เรียนท่ีสถานศึกษาต้องจัดทำและจัดเก็บหลักฐานท่ีสถานศึกษาต้องจัดเก็บ ได้แก่ วุฒิบัตร และมอบ
ให้ผู้เรียน 1 ฉบับ ส่วนเอกสารอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาพิจารณา 
    4.2.4.4 การออกหลักฐานการศึกษา เมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรแล้วสถานศึกษาต้อง
ออกวุฒิบัตรให้ผู้เรียน 
   4.2.5 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
    4.2.5.1 การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย 
    ในการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายโดยโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา จำเป็นต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
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ทั้งส่วนกลาง จังหวัดอำเภอ และตำบล เช่น วิทยากร ภูมิปัญญา ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานประเภทเอกชนประเภทสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงงาน บริษัท โรงงาน อื่นๆ 
ในการดำเนินงานร่วมกันอาจพิจารณาจากวิธีการ รูปแบบและลักษณะของหลักสูตร ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้จริง ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสามารถมี
ส่วนร่วมโดย 
     1) เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบาย 
     2) เป็นผู้ให้ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
     3) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรต้านงบประมาณ อาคารสถานท่ี ส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์ 
     4) เป็นผู ้ร ่วมวางแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอน กำหนดเนื้อหา                  
การวัดผลประเมินผล การนิเทศและติดตามผล 
     5) เป็นผู้ร่วมพัฒนาบุคลากร และพัฒนาหลักสูตร 
     6) เป็นผู้ให้ความรู้ หรือผู้ชำนาญการในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ 
เช่น วิทยากร ภูมิปัญญาชุมชน 
    4.2.5.2 คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง 
    การบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการพิจารณาจากคณะบุคคล
ต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) คณะกรรมการวิชาการ 
     ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” แต่งตั้งโดย
ผู้บังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาข้ึนไปหนึ่งระดับ คณะกรรมการประกอบด้วย 
      1.1) ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประธานกรรมการ 
      1.2) ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เป็นกรรมการ 
      1.3) ผู้รับผิดชอบในการแนะแนว เป็นกรรมการ 
      1.4) ผู้รับผิดชอบงานวัดและประเมินผล เป็นกรรมการ 
      1.5) ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นกรรมการ 
      1.6) ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
     2) บทบาทหน้าที่ กรรมการที่ประสบความสำเร็จในอาชีพให้เปลี่ยนได้ตาม
ความสอดคล้องของอาชีพนั้น ๆ ให้คณะกรรมการ มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
      2.1) วางแผนการดำเนินงานวิชาการ กำหนดสาระรายละเอียดของ
หลักสูตรระดับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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     2.2) นิเทศ กำกับ ติดตามให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
     2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
การจัดกระบวนการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและการแนะแนว ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนว
ทางการดำเนินการของหลักสูตร 
     2.4) ส่งเสริมและสนับสนุนการว ิจ ัยเก ี ่ยวก ับการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 
     2.5) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ระดับช้ัน ระดับช่วงช้ันระดับ
กลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินการงานด้านต่างๆ ของ
สถานศึกษา 
     2.6) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

เกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการทักษะ                  
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2559) ได้จัดทำเกณฑ์การจัดการศึกษา                
ขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ไว้ดังนี้ 
 1. การบริหารจัดการหลักสูตรการมีงานทำ  
 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาที ่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพและทักษะ                 
การเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 มีดังนี้ 
  1.1 จัดทำคลังทะเบียนอาชีพ 
   1.1.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    1.1.1.1 มีคลังทะเบียนสถานประกอบการและอาชีพตามบริบทและภาพแวดล้อม
ของท้องถิ่น มีสื่อแนะนำรายละเอียดลักษณะงานอาชีพ และสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ ที่มีข้อมูล
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีแผนแสดงปริมาณความต้องการสาขาวิชาชีพรองรับการศึกษาต่อ
สาขาอาชีพ 
    1.1.1.2 จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากสถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ
ทุกภาคส่วน ในท้องถิ่น แสดงความต้องปริมาณการอัตรากำลังแรงงาน ที่มีสมรรถนะ คุณลักษณะใน
แต่ละสาขาอาชีพ 
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    1.1.1.3 มีบันทึกความร่วมมือ หรือหนังสืออนุเคราะห์การได้มาซึ่งข้อมูลคลัง
ทะเบียนอาชีพในท้องถิ่น หรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงแสดงกิจกรรมความร่วมมือ 
 
   1.1.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3 มีคลังทะเบียน มีสื่อแนะนำรายละเอียด และมีแผนความตอ้งการ 
ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่มีบันความร่วมมือ
เอกสารหนังสือการประสานงานเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีคลังทะเบียน มีส่ือแนะนำรายละเอียด และมีแผนความต้องการ 
ท่ีมีข้อมูลถูกต้อง และจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
   ระดับคุณภาพ 1  มีการจัดทำคลังทะเบียนสื่อแนะนำรายละเอียดและแผนความ
ต้องการ ยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม 
  1.2 จัดทำคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
   1.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    1.2.1.1 มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ตามบริบทและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
และมีสื่อแนะนำรายละเอียดลักษณะแหล่งเรียนรู้ ด้านกายภาพชีวภาพ หรือวิถีชุมชน และมีข้อมูล
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
    1.2.1.2 จัดกิจกรรมความร่วมของคณะครูและนักเรียนในระดับช้ัน ทำการสำรวจ
ความต้องการท่ีจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง จากแหล่งเรียนรู้ หรือสถานประกอบการในท้องถิ่น 
    1.2.1.3 มีเอกสารคำสั่ง หรือเอกสารอื่นที่แสดงการมอบหมายงาน และเอกสาร
ความต้องการร่วมกันที่แสดงถึงประเด็นชื่อเรื่องและรายการข้อมูลในท้องถิ่นที่จะเรียนรู้ร่วมกันโดย
การจัดกิจกรรมความร่วมมือสำรวจความต้องการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ หรือสถานประกอบการใน
ท้องถิ่น 
   1.2.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ มีส่ือแนะนำรายละเอียด และมีการจัด
กิจกรรมความร่วมมือและสำรวจความต้องการที่จะเรียนรู้ ที่มีข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีคำส่ัง 
หรือเอกสารการมอบหมายงานและเอกสารความต้องการท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้ มีส่ือแนะนำรายละเอียด และมีการจัด
กิจกรรมความร่วมมือและสำรวจความต้องการที่จะเรียนรู้ และมีเอกสารความต้องการที่จะเรียนรู้
ร่วมกันเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 1  มีคลังทะเบียนแหล่งเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรม ยังไม่ชัดเจน ไม่
เป็นรูปธรรม 
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  1.3 จัดทำโปรแกรมการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
   1.3.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    1.3.1.1 มีโปรแกรมการเรียนรองรับความต้องการอัตรากำลังแรงงานของสถาน
ประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระในท้องถิ่นตรงความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง 
    1.3.1.2 จัดกิจกรรมการสำรวจความต้องการที่ตรงและสอดคล้องกันของสถาน
ประกอบการและกลุ่มอาชีพอิสระ กับนักเรียนและผู้ปกครอง และสถาบันการศึกษาต่อ ท่ีดำเนินการ
ร่วมกันจัดทำโครงสร้างเวลาเรียนรายวิชากำหนดสมรรถนะ คุณลักษณะและเนื้อหาสาระท่ีเป็นพื้นฐาน
ด้านสมรรถนะและพื้นฐานทางการศึกษาต่อ หรือพื้นฐานการทำงาน 
    1.3.1.3 มีบันทึกความร่วมมือ หรือเอกสารแสดงการจัดกิจกรรมความต้องการ มี
โปรแกรมการเรียนจำแนกตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และมีหนังสือประสานความร่วมมือจัดทำ
หลักสูตรรายวิชาในวิชาเพิ่มเติม 
   1.3.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีโปรแกรมการเรียนและโครงสร้างหลักสูตรตามสมรรถนะทาง
สาขาวิชาชีพ ตรงความต้องการอัตรากำลังแรงงาน และตรงกับความต้องการของนักเรียน ท่ีมีการจัด
กิจกรรมสำรวจความต้องการกิจกรรมความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร และมีบันทึกความร่วมมือหรือ
เอกสารแสดงการจัดกิจกรรมความต้องการ มีหนังสือการประสานงานเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีโปรแกรมการเรียนและโครงสร้างหลักสูตรตามสมรรถนะทาง
สาขาวิชาชีพ ตรงความต้องการอัตรากำลังแรงงาน และตรงกับความต้องการของนักเรียน ท่ีมีการจัด
กิจกรรมสำรวจความต้องการกิจกรรมความร่วมมือการจัดทำหลักสูตร แต่ยังขาดเอกสารความร่วมมือ
เป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 1  มีโปรแกรมการเรียนท่ีมีโครงสร้างหลักสูตรยังไม่สอดคล้องความ 
ต้องการ และยังขาดร่องรอยหลักฐาน 
  1.4 จัดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเข้าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา 
   1.4.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    1.4.4.1 มีรายวิชาเพิ่มเติมของโปรแกรมการเรียนจัดสนองความต้องการพัฒนา
สมรรถนะของนักเรียนในรูปแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน รูปแบบทวิศึกษา และรูปแบบวิชาชีพตาม
สมรรถนะสาขาวิชาชีพตามสาขาการศึกษาต่อในระดับอุคมศึกษา และมีผังมโนทัศน์หน่วยเรียนรู้
บูรณาการแสดงรูปแบบการจัดพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในรายวิชาพื้นฐาน 
    1.4.4.2 จัดกิจกรรมการสำรวจความต้องการเข้าสู ่สาขาวิชาชีพของนักเรียน
รายบุคคลในการจำแนกนักเรียนที่ไม่ต้องการศึกษาต่อ นักเรียนที่ต้องการได้วุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพ และนักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพระดับอุดมศึกษา ท่ีมีกิจกรรมความร่วมมือกับ
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ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 
สถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง จัดทำหลักสูตรในรายวิชาเพิ ่มเติม และใช้สถาน
ประกอบการเป็นท่ีฝึกและถอดประสบการณ์ให้กับนักเรียน 
    1.4.4.3 มีเอกสารหนังสือแสดงการประสานงาน มีเอกสารแสดงผลการเรียนรู้
และคำอธิบายรายวิชาที่เป็นไปตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตรทวิศึกษา หรือหลักสูตร
พื้นฐานการศึกษาต่อในสาขาระดับอุดมศึกษา และมีเอกสารคู่มือการเรียนแบบฝึกและถอด 
ประสบการณ์ 
   1.4.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีรายวิชาเพิ่มเติมแสดงรูปแบบการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ทวิศึกษาและสมรรถนะสาขาวิชาชีพตามสาขาการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีผังมโนทัศน์
หน่วยเรียนรู้บูรณาการแสดงรูปแบบการจัดพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจัดกิจกรรม
การสำรวจความต้องการ จัดกิจกรรมความร่วมมือการจัดทำคู ่มือการเรียนแบบฝึกและถอด
ประสบการณ์ และมีเอกสารประสานงาน เอกสารแสดงผลการเรียนรู้ และเอกสารคู่มือเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีรายวิชาเพิ่มเติมแสดงรูปแบบการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 
ทวิศึกษาและสมรรถนะสาชาวิชาชีพตามสาขาการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และมีผังมโนทัศน์
หน่วยเรียนรู้บูรณาการแสดงรูปแบบการจัดพื้นฐานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีแสดงผล
การเรียนรู้ เป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 1  มีการจัดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพให้กับ
นักเรียนในวิชาเพิ่มเติมยังไม่ชัดเจน ไม่เป็นรูปธรรม 
  1.5 จัดทำ Career Path นักเรียนรายบุคคล 
   1.5.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    1.5.1.1 มี Portfolios ของนักเรียนรายบุคคล มีเครื่องมือและมีผลการประเมิน
บุคลิกภาพเหมาะกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของนักเรียนรายบุคคลมีเครื่องมือและมีผลการวัดความถนัด
ของนักเรียนตามสมรรถนะสาขาอาชีพ มีผลประเมินความถนัดตามสาขาวิชาความถนัดด้านอาชีพ มี
การบันทึกผลงานนักเรียนรายบุคคล มีการบันทึกผลทักษะ คุณลักษณะและความรู้ จากการฝึกและ
ถอดประสบการณ์ของนักเรียนรายบุคคล 
    1.5.1.2 จัดกิจกรรมการประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีท่ี 3 และปีท่ี 6 จัดกิจกรรมวัดความถนัดตามสมรรถนะสาขาอาชีพ มี
การรายงานผลการประเมินบุคลิกภาพ ความถนัด ผลงานนักเรียน ผลการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
นักเรียนรายบุคคลอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีกระบวนการสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครองใช้ผลจากรายงานตัดสินใจเลือกโปรแกรมการเรียนวางเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบ
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อาชีพ มีกิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงานของกรมการจัดหางาน หรืหอการค้าจังหวัดจัดกิจกรรม
แนะแนวอาชีพตามความต้องการอัตรากำลังแรงงานของจังหวัด 
    1.5.1.2 มีเอกสาร Portfolios ของนักเรียนรายบุคคล และแสดงผลบุคลิกภาพ 
ความถนัด ทักษะคุณลักษณะ และผลงาน มีเอกสารความร่วมมือและประสานงานการแนะแนวอาชีพ 
   1.5.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มี Portfolios มีเครื่องมือและผลการวัดและประเมินบุคลิกภาพ 
ความถนัดทักษะ คุณลักษณะ และผลงานของนักเรียนรายบุคคล มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจใช้
รายงานผลจาก Portfolios ให้นักเรียนและผู้ปกครองเลือกโปรแกรมการเรียน มีกิจกรรมความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องแนะแนวอาชีพตามความต้องการอัตรากำลังแรงงานของจังหวัด และมี
เอกสาร Portfolios เอกสารรายงานผลบุคลิกภาพ ความถนัดทักษะ คุณลักษณะ และผลงานเป็น
หลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มี Portfolios มีเครื่องมือและผลการวัดและประเมินบุคลิกภาพ 
ความถนัดทักษะ คุณลักษณะ และผลงานของนักเรียนรายบุคคล มีกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และมี
เอกสาร มีPortfolios มีเครื่องมือและผลการวัดและประเมินบุคลิกภาพ ความถนัดทักษะ คุณลักษณะ 
และผลงานของนักเรียนรายบุคคล มีกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และมีเอกสาร Portfolios เอกสาร 
รายงานผลบุคลิกภาพ ความถนัดทักษะ คุณลักษณะ และผลงานเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 1  การจัดกิจกรรมสร้างเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ              
ไม่ชัดเจน 
  1.6 ประเมินสมรรถนะตามสาขาอาชีพของนักเรียนรายบุคคล 
   1.6.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    1.6.1.1 มีใบรับรองสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการฝึก
ตามเกณฑ์การผ่านหลักสูตรตาม 
    1.6.1.2 จัดกิจกรรมความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด วิทยาลัย
สารพัดช่าง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องบรรจุหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หรือหลักสูตร ทวิศึกษาใน
รายวิชาเพิ่มเติม มีกิจกรรมความร่วมมือกับสถานประกอบการใช้เป็นที่ฝึกและถอดประสบการณ์ตาม
ทักษะและสมรรถนะทางสาขาอาชีพและจัดกิจกรรมการประเมินสมรรถนะตามสาขาอาชีพ โดยความ 
ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
    1.6.1.3 มีเอกสารแสดงความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม และ
เอกสารการประสานงาน คู่มือการฝึกและถอดประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และมีเอกสาร
แสดงการออกหลักฐานการประเมินสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพสมรรถนะทางสาขาอาชีพ 
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   1.6.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีการออกใบรับรองตามเกณฑ์การผ่านสมรรถนะตามสาขาอาชีพ 
มีความร่วมมือจัดทำหลักสูตรตามสมรรถนะสาขาอาชีพแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของนักเรียน 
และมีเอกสารความร่วมมือ หรือเอกสารการประสานงานและเอกสารการออกหลักฐานการประเมิน
สมรรถนะตามสาขาวิชาชีพเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีการออกใบรับรองตามเกณฑ์การผ่านสมรรถนะตามสาขาอาชีพ 
มีความร่วมมือจัดทำหลักสูตรตามสมรรถนะสาขาอาชีพแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของนักเรียน 
   ระดับคุณภาพ 1  ยังไม่มีหลักสูตรตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ 
  1.7 จัดระบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ และ
การเรียนรู้ของนักเรียน 
   1.7.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    1.7.1.1 มีระบบเทคโนโลยีช่วยการบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารงานวิซาการ 
และจัดทำสารสนเทศคุณภาพผู้เรียน มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าถึงองค์ความรู้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ใช้สืบค้น บันทึกการเรียนการ
สอน และบันทึกผลงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีระบบการเรียนรู้ผ่านระบบทางไกลท่ี
โต้ตอบกันได้ มีการจัดระบบเทคโนโลยีจัดทำคลังข้อสอบและการวัดผล ประมวลผลความสมดุล                     
เชิงคุณภาพของผู้เรียนรายบุคคล และเก็บ Portfolios สร้างเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพ
ของนักเรียนรายบุคคล มีระเบียบการใช้เทคโนโลยี 
    1.7.1.2 ดำเนินการสำรวจนำเทคโนโลยีท่ีมีอยู่โรงเรียนมาใช้และพัฒนาต่อยอดใช้
สนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน 
ดำเนินการประเมินสมรรถนะของเครื่องมือและโปรแกรมสนับสนุนใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีและ
ต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมสร้างจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน และในชีวิตประจำวัน มีการ
ให้ความรู้กฎหมาย พ.ร.บ. ICT 
    1.7.1.3 มีเอกสารตารางการเข้าใช้ระบบเทคโนโลยี มีเอกสารปริมาณการเข้าใช้มี
การกำหนดกิจกรรมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยี มีเอกสารระเบียบการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียน 
   1.7.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีระบบเทคโนโลยีช่วยการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนักเรียน ท่ีมีการกำหนดในรูปกิจกรรมการเข้าไปใช้งานตลอด
ทั้งปีการศึกษา และมีเอกสารตารางการใช้และจำนวนปริมาณผู้ใช้ต่อเนื่องทุกวันทำการ มีเอกสาร
ระเบียบการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาจริยธรรมการใช้ ICT ตามแนวทางของ
ระเบียบ 
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   ระดับคุณภาพ 2  มีระบบเทคโนโลยีช่วยการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของนักเรียน ที่มีการกำหนดในรูปกิจกรรมการเข้าไปใช้งานบาง
ระยะเวลา ขาดเอกสารตารางการใช้และจำนวนปริมาณผู้ใช้ต่อเนื่องทุกวันทำการ มีเอกสารระเบยีบ
การใช้เทคโนโลยีของโรงเรียน 
   ระดับคุณภาพ 1  การจัดระบบการนำเทคโนโลยียังไม่ต่อเชื่อมเป็นระบบ ไม่มีการ
พัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปธรรม 
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู้  
  2.1 จัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับช้ันแบบคณะผู้สอนและข้ามรายวิชา 
   2.1.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    2.1.1.1 มีผังมโนทัศน์แสดงชื่อหน่วยเรียนรู้บูรณาการ แสดงการแตกประเด็น
ความรู้เป็นช่ือเรื่องหลักช่ือเรื่องรอง ช่ือเรื่องย่อย และมีคำสำคัญของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
เขียนกำกับ โดยมีแบบบรรณานุกรมเขียนกำกับแทนหลักความรู้ นำไปบูรณาการตามประเด็นช่ือเรื่อง
แบบคณะบุคคลข้ามรายวิชา 
    2.1.1.2 จัดกิจกรรมการสำรวจสำรวจความต้องการที่จะเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นที่ใช้เป็นสถานการณ์กระตุ้นเพื่อกำหนดประเด็นช่ือเรื่องร่วมกันของคณะผู้สอนระดับช้ันและ
นักเรียน มีกิจกรรมการวิเคราะห์สัดส่วนเวลาและน้ำหนักคะแนนของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
รายวิชากำหนดเป็นด้านการวัดความรู้ทักษะ และเจตนคติ และระบุคำสำคัญที่เป็นหลักความรู้ เพื่อ
นำไปเทียบและบูรณาการตามประเด็นชื่อเรื่องหลัก ชื่อเรื่องรอง และชื่อเรื่องย่อย แบบคณะผู้สอน
และข้ามรายวิชา 
    2.1.1.3 ม ี เอกสารผ ังมโนทัศน ์หน่วยเร ียนร ู ้บ ูรณาการ เอกสารตาราง                         
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดรายวิชา รูปถ่าย หรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงร่องรอยการปฏิบัติการสำรวจจริง 
   2.1.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีผังมโนทัศน์แสดงหน่วยเรียนรู้บูรณาการ มีกิจกรรมการสำรวจ
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน มีกิจกรรมการจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้นแบบ
ไม่แยกส่วนมีจำนวนมากกว่า 5 วิชา และมีเอกสารตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รูป
ถ่ายหรือหลักฐานอื่นท่ีแสดงร่องรอยการปฏิบัติการสำรวจจริงเป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีผังมโนทัศน์แสดงหน่วยเรียนรู้บูรณาการ มีกิจกรรมการสำรวจ
แหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน มีกิจกรรมการจัดทำหน่วยเรียนรู้บูรณาการระดับชั้น มี
จำนวนน้อยกว่า 5 วิชา และมีเอกสารตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด รูปถ่าย หรือ
หลักฐานอื่นท่ีแสดงร่องรอยการปฏิบัติการสำรวจจริงเป็นหลักฐาน 
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   ระดับคุณภาพ 1  ยังไม่ได้จัดทำผังมโนทัศน์แสดงหน่วยเรียนรู้บูรณาการ ยังไม่มี
กระบวนการจัดทำ 
  2.2 กำหนดช่วงลำดับเวลากิจกรรมหน่วยเรียนรู้บูรณาการตามกระบวนการบันได 5 ข้ัน
ตารางสอนตลอดภาคเรียน และตารางการเรียนรู้แบบฝึกและทอดประสบการณ์ตามสมรรถนะงาน
อาชีพ 
   2.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    2.2.1.1 มีตารางสอนที่รองรับการจัดกิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้ โดย
กำหนดช่วงลำดับเวลาของกิจกรรมหน่วยเรียนรู้บูรณาการตามกระบวนการบันได 5 ขั้น กำหนด
ช่วงเวลาการจัดระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ว ิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ของครูระดับชั ้นกำหนดช่วงเวลาของการเรียนแบบฝึกประสบการณ์ตาม
สมรรถนะงานอาชีพกำหนดช่วงเวลาของวิชาท่ีไม่นำตัวชี้วัดรายวิชามาบูรณาการ และกำหนดช่วงเวลา
การฝึกการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในวิชากิจกรรมชุมนุม 
    2.2.1.2 จัดกิจกรรม PLC ของคณะผู ้สอนระดับชั ้นตามตารางเพื่อร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปและติดตามความก้าวหน้าการเรียนรู้ของนักเรียน และร่วมกันแก้ไข
ปัญหา มีกิจกรรมการออกแบบและกำหนดเวลาของกระบวนการของหน่วยเรียนรู้บูรณาการใน
รายวิชาพื้นฐาน และกำหนดเวลาของการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์ในวิซาเพิ่มเติม มี
กิจกรรมความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำคู่มือการเรียนรู้และนิเทศ
การฝึกและถอดประสบการณ์ และมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
    2.2.1.3 มีเอกสารตารางสอนแสดงช่วงเวลาการจัดกิจกรรมบูรณาการ การเรียน 
แบบฝึกและถอดประสบการ และเอกสารการบันทึกผลการจัดกิจกรรม PLC ของคณะผู้สอนระดับช้ัน 
   2.2.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีตารางสอนแสดงช่วงเวลาของกิจกรรมตามกระบวนการของ
หน่วยเรียนรู้บูรณาการ การทำกิจกรรม PLC กระบวนการเรียนแบบฝึกและถอดประสบการณ์ และ
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ ที่มีกิจกรรมการออกแบบและกำหนดเวลา
ตามกระบวนการในรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชากิจกรรมชุมชุมและมีเอกสาร
ตารางสอนเอกสารบันทึกผลหารจัดกิจกรรม PLC เป็นหลักฐาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีตารางสอนแสดงช่วงเวลาของกิจกรรมตามกระบวนการของ
หน่วยเรียนรู้บูรณาการ การทำกิจกรรม PLC กระบวนการเรียนแบบฝึกและถอดประสบการณ์ และ
กระบวนการเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ และมีเอกสารตารางสอน 
   ระดับคุณภาพ 1  ยังไม่ได้จัดทำตารางสอนหน่วยเรียนรู้ บูรณาการและตาราง                     
การฝึกและถอดประสบการณ์ 
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  2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน่วยเรียนรู้บูรณาระดับชั้นตามกระบวนการ Problem-
Based ของคณะครูระดับชั้น ในรายวิชาพื้นฐาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
   2.3.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    2.3.1.1 มีใบกิจกรรม ใบความรู้ และสื่อเป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ ทำให้
เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน มีแผนการเรียนรู้กำกับช่วงลำดับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning ของคณะครูระดับชั้นตามกรอบบันได 5 ขั้น มี
บันทึกหรือรายงานผลสรุปจากกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ของครูระดับช้ัน 
    2.3.1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของคณะครูระดับชั้นในรายวิชา
พื ้นฐานตามกรอบบันได 5 ขั ้น แบบ Problem-Based Learning ของคณะครูระดับชั ้นและจัด
กิจกรรมการฝึกทักษะการสังเกต และตั้งคำถาม คาดเดาคำตอบ จัดกิจกรรมการวิเคราะห์เหตุการณ์
การดำเนินชีวิตเพื่อสืบค้นหลักความรู้และหลักธรรมใช้ยึดเป็นหลักการปฏิบัติฝึกการสร้างพัฒนาการ
ด้านคุณลักษณะและค่านิยม 12 ประการ จัดกิจกรรมการสำรวจแหล่งเรียนรู้ จริงเพื่อใช้ทักษะการ
สังเกตสร้างแรงบันดาลใจและต้ังคำถามตามประเด็นท่ีอยากรู้จัดกิจกรรมอภิปรายแลกเปล่ียนประเด็น
คำถามส่ือสารนำเสนอ จัดกิจกรรมอภิปรายเช่ือมโยงคำถามกับสาระการเรียนรายวิชาส่ือสารนำเสนอ
จัดกิจกรรมกำหนดบรรณานุกรมใช้สืบค้นรวบรวมความรู้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปเป็นองค์
ความรู้นำเสนอและจัดทำผังมโนทัศน์ความรู้ 
    2.3.1.2 มีเอกสารใบกิจกรรม และใบความรู้แนบด้วยบรรณานุกรมแทนหลัก
ความรู้ของตัวชี้วัตรายวิชาทุกกิจกรรมตามกรอบบันได 5 ขั้น แบบ Problem-Based Learning มี
เอกสารแสดงการบันทึกผล หรือรายงานผลสรุปจากกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
ว ิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของคร ูระดับชั ้นที ่แสดงร ูปแบบการจัด
กิจกรรม การพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนและแก้ไขปัญหา ในแต่ละกิจกรรม มีเอกสารแสดง
ร่องรอยการทำกิจกรรมของนักเรียนทุกกิจกรรม 
   2.3.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีใบกิจกรรม ใบความรู้ของกิจกรรมตามกรอบบันได 5 ขั้น แบบ 
Problem-Based Learning ของคณะครูระดับช้ัน มีเอกสารแสดงการบันทึกผลสรุปจากกระบวนการ
เรียนรู ้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของครู
ระดับชั้นที่แสดงรูปแบบการจัดกิจกรรม การพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนและแก้ไขปัญหา 
ในแต่ละกิจกรรม มีเอกสารแสดงร่องรอยการทำกิจกรรมของนักเรียนทุกกิจกรรม 
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   ระดับคุณภาพ 2  มีใบกิจกรรม ใบความรู้ของกิจกรรมตามกรอบบันได 5 ขั้น แบบ 
Problem-Based Learning ของคณะครูระดับช้ัน มีเอกสารแสดงการบันทึกผลสรุปจากกระบวนการ
เรียนรู ้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ว ิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ของครู
ระดับชั้นที่แสดงรูปแบบการจัดกิจกรรม การพัฒนาการความก้าวหน้าของนักเรียนและแก้ไขปัญหา 
ไม่ครบทุกกิจกรรม มีเอกสารแสดงร่องรอยการทำกิจกรรมของนักเรียนไม่ครบทุกกิจกรรม 
   ระดับคุณภาพ 1  จัดทำใบกิจกรรม ใบความรู้ยังไม่เป็นไปตามกรอบบันได 5 ขั้น 
ของกิจกรรมแบบ Problem-Based Learning 
 2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ ของ
คณะครูในรายวิชาเพิ่มเติมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) 
  2.4.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
   2.4.1.1 มีแผนการเรียนรู ้ หรือคู ่มือการฝึกและถอดประสบการณ์ความรู ้ตาม
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ มีใบกิจกรรม ใบความรู้และส่ือเป็นเครื่องมือ ทำให้เกิดกระบวนการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน 
   2.4.1.2 มีการจัดกิจกรรมของคณะครูในรายวิชาเพิ่มเติม ผ่านกระบวนการเรียนรู้
แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) จัดทำแผนการเรียนรู้ หรือคู่มือการเรียนรู้แบบฝึกและ                 
ถอดประสบการณ์ความรู้ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ หรือการเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการเรียน
เตรียมหลักสูตร ปวช. ในมัธยมศึกษาตอนต้น หรือการเรียนหลักสูตร ปวช.ในชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือหลักสูตรการเตรียมพื ้นฐานการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพในการศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของสถานประกอบการ ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่อ และจัด
กิจกรรมการสำรวจสถานประกอบการหรือกลุ่มอาชีพอิสระใช้ทักษะการสังเกตสร้างแรงบันดาลใจต้ัง
ประเด็นคำถามและคาดเดาคำตอบนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบค้นความรู้ตาม
กระบวนการและขั้นตอนท่ีคู่มือการเรียนฝึกและถอดประสบการณ์กำหนดไว้ในรูปบรรณานุกรม นำมา
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนำเสนอ ใช้เป็นหลักทฤษฎีความรู้นำไปใช้ในขั้นปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมฝึกและ
ถอดประสบการณ์เชื ่อมโยงกระบวนการและชั้นตอนการปฏิบัติกับการใช้เหตุผลหลักและทฤษฎี
ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพงาน จัดกิจกรรมการเขียนและรายงานผลการฝึกและถอด
ประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ด้านผลของการใช้หลักทฤษฎีความรู้ไปอธิบายให้เหตุผลการ
สร้างทักษะกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเกิดประสิทธิภาพสร้างคุณภาพของผลงาน ด้าน
ความรู้สึกและความคิดเห็นต่อการทำงานร่วมที่สามารถปรับตัวแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมด้าน
การเรียนรู้ที่สามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานและสร้างแผนการเรียนรู้แสดงกระบวนการและ
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ลำดับของขั้นตอนอย่างชัดเจน และด้านศีลธรรมที่แสดงความเคารพต่อกฎ กติกา และผู้อื่นแสดง
ความส่ือสัตย์ และความสำนึกการเป็นพลเมือง 
   2.4.1.3 มีเอกสารแผนการเรียนรู้ หรือคู่มือการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์
ความรู้ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ แบบหลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตรเรียนสะสมหน่วยกิจเพื่อเตรียม 
ปวช. หรือหลักสูตรทวิศึกษาหรือหลักสูตรการเตรียมพื้นฐานการเรียนตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีเอกสารใบกิจกรรม ใบความรู้ ส่ือ มีเอกสารแสดงร่องรอยการบันทึก
สรุปผลการฝึกและถอดประสบการของนักเรียน 
   2.4.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีแผนการเรียนรู้ หรือคู่มือการฝึกและถอดประสบการณ์ความรู้
ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อเป็นเครื่องมือ มีกิจกรรมของคณะครูใน
รายวิชาเพิ่มเติม ผ่านPLC จัดทำแผนการเรียนรู้หรือคู่มือการเรียนรู้รองรับหลักสูตรต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของนักเรียน มีกิจกรรมตามกระบวนการของการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์ความรู้
ตามสมรรถนะวิชาชีพครบทุกกระบวนการ และมีเอกสารแผนการเรียนรู้หรือคู่มือครบตามแผนการ
เปิดหลักสูตร มีเอกสารแสดงร่องรอยการบันทึกสรุปผลการฝึกและถอดประสนการของนักเรียน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีแผนการเรียนรู้ หรือคู่มือการฝึกและถอดประสบการณ์ความรู้
ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ มีใบกิจกรรม ใบความรู้และสื่อเป็นเครื่องมือ มีกิจกรรมของคณะครูใน
รายวิชาเพิ่มเติม ผ่าน PLC จัดทำแผนการเรียนรู้หรือคู่มือการเรียนรู้รองรับหลักสูตรต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของนักเรียน มีกิจกรรมตามกระบวนการของการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์ความรู้
ตามสมรรถนะวิชาชีพครบยังไม่ครบทุกกระบวนการและมีเอกสารแผนการเรียนรู้ หรือคู่มือไม่ครบ
ตามแผนการเปิดหลักสูตรและยังขาดหรือมีเอกสารไม่สมบูรณ์แสดงร่องรอยการบันทึกสรุปผลการฝึก
และถอดประสบการของนักเรียน 
   ระดับคุณภาพ 1  ยังไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์
ความรู้ตามสมรรถนะวิชาชีพ ของคณะครูในรายวิชาเพิ่มเติมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  2.5 จัดกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม 
ตามกระบวนการ Project-Based Learning  
   2.5.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    2.5.1.1 มีใบกิจกรรม ใบความรู้ และสื่อเป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้นำไปสู่
กระบวนการสร้างองค์ความรู้เรื่องกระบวนการและขั้นตอนการทำโครงงาน (Project-Based) ด้วย
ตนเองของนักเรียน มีแผนการให้คำปรึกษาและบันทึกผลการเรียนรู้ของการพัฒนาผลงานของนักเรียน 
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    2.5.1.2 มีการจัดกิจกรรมสืบค้นแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องกระบวนการและขั้นตอน
การทำโครงงาน (Project-Based) มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจตั้งประเด็นสนใจที่จะนำไปสู่การ
พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรม มีกิจกรรมสืบค้น รวบรวมความรู้ที่จะนำมาใช้สร้าง
กระบวนการและขั้นตอนการพิสูจน์สมมติฐานในประเด็นสนใจและจัดทำโครงร่าง Project-Based มี
กิจกรรมทดสอบ หรือปฏิบัติตามกระบวนการละขั้นตอน และอธิบายผลปรากฏการณ์กับทฤษฎีความรู้
ของทุกกระบวนการและขั้นตอน มีกิจกรรมการสรุปผล สื่อสารนำเสนอด้วยวิธีที ่หลากหลาย มี
กิจกรรมการกำหนดเกณฑ์คุณภาพของผลงานนักเรียน โดยคณะครูตามกระบวนการ PLC และมี
กิจกรรมคัดเลือก หรือประกวดผลงานนักเรียนท่ีเข้าเกณฑ์คุณภาพ โดยมีการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย
ช่วยนำเสนอและกระจายผลงานตลอดจนใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง มีเอกสารใบ
กิจกรรม ใบความรู้ และส่ือใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนรู้ มีแผนและบันทึกผลการให้คำปรึกษาการ 
ทำผลงาน มีเอกสารร่องรอยการจัดกิจกรรมการสืบค้นแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมสร้างแรงบันตานใจ 
ตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมการปฏิบัติตามกระบวนการละขั้นตอน และอธิบายผล
ปรากฏการณ์กับทฤษฎีความรู้ กิจกรรมการสรุปผลส่ือสาร นำเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย และกิจกรรม
การคัดเลือกหรือประกวดผลงานนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
   2.5.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีเอกสารใบกิจกรรม ใบความรู้ และสื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการ
เรียนรู้ มีแผนและบันทึกผลการให้คำปรึกษาการทำผลงานมีเอกสารร่องรอยการจัดกิจกรรมการสืบค้น 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจตั้งประเด็นสนใจพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมการปฏิบติั
ตามกระบวนการละขั้นตอน และอธิบายผลปรากฏการณ์กับทฤษฎีความรู้ กิจกรรมการสรุปผล 
สื่อสารนำเสนอด้วยวิธีที่หลากหลาย และกิจกรรมการคัดเลือกหรือประกวดผลงานนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 2  มีเอกสารใบกิจกรรม ใบความรู้ และสื่อใช้เป็นเครื่องมือจัด                  
การเรียนรู้ มีแผนและบันทึกผลการให้คำปรึกษาการทำผลงานมีเอกสารร่องรอยการจัดกิจกรรม               
การคัดเลือกหรือประกวดผลงานนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 1  ไม่มีคู่มือ หรือใบกิจกรรมใบความรู้ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ มี  
การจัดกิจกรรม Project-Based ท่ียังไม่ชัดเจนไม่เป็นไปตามกระบวนการ 
  2.6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในวิชาชุมนุมหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
   2.6.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
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    2.6.1.1 มีคู่มือการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ หรือมีใบกิจกรรมใบความรู้ เป็น
เครื่องมือประกอบการจัดการเรียนรู้นำไปสู่การเกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้และเรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการของคณะนักเรียนท่ีมีความสนใจเหมือนกัน 
    2.6.1.2 มีการจัดกิจกรรมของคณะครูในรายวิชากิจกรรม หรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ร่วมกันจัดทำคู่มือการเรยีนรู้
การเป็นผู้ประกอบการในแบบต่าง ๆ  โดยความร่วมมือของสถานประกอบการ มีกิจกรรมให้นักเรียน
เลือกเข้าเป็นสมาชิกผู้ประกอบการแบบต่าง ๆ ตามความสมัครใจ มีการจัดกิจกรรมจำลองการจด
ทะเบียนบริษัทจำลอง มีกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและแปรรูป การจัดทำบรรจุภัณฑ์ มี
กิจกรรมการสร้างกลยุทธ์การขายและจัดจำหน่าย การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและรายงานผลการ
ประกอบการ 
    2.6.1.3 มีเอกสารคู่มือการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ หรือมีใบกิจกรรม ใบ
ความรู้ มีเอกสารแสดงร่องรอยการจัดกิจกรรมการจดทะเบียนบริษัทจำลอง กิจกรรมการนำเข้า
วัตถุดิบ การผลิต แปรรูป บรรจุภัณฑ์ จัดจำหน่าย และบัญชีรายรับรายจ่าย 
   2.6.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีคู ่ม ือ หรือใบกิจกรรม ใบความรู ้ เป็นเครื ่องมือประกอบ                   
การจัดการเรียนรู้ มีเอกสารแสดงร่องรอยการจัดกิจกรรมการจดทะเบียนบริษัทจำลอง กิจกรรม                  
การนำเข้าวัตถุดิบ การผลิตแปรรูป บรรจุภัณฑ์ จัดจำหน่าย และบัญชีรายรับรายจ่าย ครบและชัดเจน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีคู ่ม ือ หรือใบกิจกรรม ใบความรู ้ เป็นเครื ่องมือประกอบ                   
การจัดการเรียนรู้ มีเอกสารแสดงร่องรอยการจัดกิจกรรมการ จดทะเบียนบริษัทจำลอง กิจกรรม                     
การนำเข้าวัตถุดิบ การผลิตแปรรูป บรรจุภัณฑ์ จัดจำหน่าย และบัญชีรายรับร้ายจ่าย แสดง ได้
บางส่วน 
   ระดับคุณภาพ 1  ไม่มีคู ่มือ หรือใบกิจกรรมใบความรู ้ เป็นเครื่องมือประกอบ                
การจัดการเรียนรู้ และไม่มีเอกสารแสดงร่องรอยการจัดกิจกรรม 
  2.7 จัดกิจกรรมการวัดผลท่ีมีคุณภาพสูง และประเมินผลอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 
   2.7.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    2.7.1.1 มีเครื ่องมือวัดผลการพัฒนาของนักเรียนตามประเภท (K, P, A) และ
ระดับข้ันพฤติกรรม และหลักความรู้ ตรงกับท่ีระบุในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดรายวิชา ใช้เป็น
คะแนนเก็บครบทุกตัวชี้วัดรายวิชา และมีแผนการเลือกตัวชี้วัดรายวิชาที่สำคัญที่เป็นตัวแทนสร้าง
เครื่องมือวัดความรู้ท่ีตรงกับประเภทและระดับขั้นพฤติกรรมในการวัดผลความรู้กลางภาคเรียน และ
ปลายภาคเรียน มีรูปแบบการแปลและแสดงผลการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพของนักเรียน
รายบุคคลด้านความรู้ด้านทักษะ และด้านเจตนคติ มีเครื ่องมือประเมินระดับคุณภาพการเกิด
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สมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร ตลอดจนค่านิยม 12 ประการ ในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม
ตามกระบวนการ Problem-Based Learning และ Project-Based Learning ตามกรอบบันได 5 
ขั้น มีแบบเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมต่อลักษณะการประกอบอาชีพของนักเรียน 
    2.7.1.2 จัดกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดรายวิชาเพื่อกำหนด
สัดสวนเวลาและน้ำหนักคะแนนของตัวชี้วัดรายวิชา และกำหนดประเภท (K, P, A) และระดับขั้น
พฤติกรรมของตัวชี้วัดรายวิชาตลอดจนคำสำคัญที่แสดงหลักความรู้ของตัวชี้วัดรายวิชา นำไปเป็น
กรอบการสร้างเครื่องมือและวัดผลท่ีมีคุณภาพสูงสำหรับคะแนนเก็บได้ครบทุกตัวชี้วัดรายวิชา และ
คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคตามแผนการเลือกตัวชี ้วัดรายวิชาที่สำคัญที่เป็นตัวแทน จัด
กิจกรรมการแปลและแสดงผลการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพของนักเรียนรายบุคคลด้านความรู้ 
ด้านทักษะ และด้านเจตนคติ และมีการซ่อมเสริมนักเรียนกรณีท่ียังไม่สมดุลเชิงคุณภาพ จัดกิจกรรม
สร้างและใช้เครื่องมือประเมินระดับคุณภาพการพัฒนาทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะตามหลักสูตร 
ตลอดจนค่านิยม 12 ประการ มีการนำเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพความเหมาะสมต่อการประกอบ
อาชีพมาประเมินนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมการเรียน 
    2.7.1.3 มีเอกสารเครื่องมือและผลการวัดผลการพัฒนาของนักเรียนตามประเภท 
(K, P, A) และระดับขั้นพฤติกรรม และหลักความรู้ ตรงกับที่ระบุในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายวิชา มีเอกสารแผนการเลือกตัวช้ีวัดรายวิชาท่ีสำคัญท่ีเป็นตัวแทน มีเอกสารแสดงรูปแบบการแปล
และแสดงผลการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพของนักเรียนรายบุคคล มีเอกสารเครื่องมือและผล 
การประเมินระดับคุณภาพการเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะ ตลอดจนค่านิยม 12 ประการ และมี
เอกสารแสดงการใช้และผลการประเมินบุคลิกภาพของนักเรียนรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลเลือกโปรแกรม
การเรียน 
   2.7.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3 มีเอกสารเครื่องมือและผลการวัดผลการพัฒนาของนักเรียน            
ตามประเภท (K, P, A) และระดับข้ันพฤติกรรม และหลักความรู้ ตรงกับท่ีระบุในมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดรายวิชา มีร่องรอยหลักฐานแสดงการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดรายวิชา มี
เอกสารแผนการเลือกตัวชี ้วัดรายวิชาที่สำคัญที่เป็นตัวแทน มีเอกสารแสดงรูปแบบการแปลและ
แสดงผลการประเมินความสมดุลเชิงคุณภาพของนักเรียนรายบุคคล มีเอกสารเครื่องมือและผล                  
การประเมินระดับคุณภาพการเกิดสมรรถนะ และคุณลักษณะตลอดจนค่านิยม 12 ประการและมี
เอกสารแสดงการใช้และผลการประเมินบุคลิกภาพของนักเรียนรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลเลือกโปรแกรม
การเรียน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีเอกสารเครื่องมือและผลการวัดผลการพัฒนาของนักเรียนตาม
ประเภท (K, P, A) และระดับข้ันพฤติกรรม และหลักความรู้ และตรงกับท่ีระบุในมาตรฐานการเรียนรู้
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และตัวชี้วัดรายวิชา มีร่องรอยหลักฐานแสดงการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดรายวิชายัง
ไม่ถูกต้องชัดเจน มีเอกสารแผนการเลือกตัวช้ีวัดรายวิชาท่ีสำคัญท่ีเป็นตัวแทน และมีเอกสารแสดงการ
ใช้และผลการประเมินบุคลิกภาพของนักเรียนรายบุคคลใช้เป็นข้อมูลเลือกโปรแกรมการเรียน 
   ระดับคุณภาพ 1  มีร่องรอยหลักฐานแสดงการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดรายวิซายังไม่ถูกต้องชัดเจน และมีเอกสารแสดงการวัดผลประเมินผลยังไม่มีคุณภาพสูง และยัง
ไม่ได้แสดงผลความสมดุลเชิงคุณภาพของนักเรียนรายบุคคล 
 3. คุณภาพผู้เรียนและผลงาน 
  3.1 คุณภาพผู้เรียนมีความสมดุลเชิงคุณภาพระดับดี 
   3.1.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    3.1.1.1 มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษาดีและมีความสมดุลเชิงคุณภาพ
ของด้านความรู้ ด้านทักษะและด้านเจตนคติ มีระดับผลการการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาเพิ่มเติมตาม
หลักสูตรสมรรถนะสาขาว ิชาชีพระดับดี และผ่านการเข้าร ่วมกิจกรรมการเร ียนรู ้การเป็น
ผู้ประกอบการ 
    3.1.1.2 มีการเรียนรู้ในรูปแบบ Problem-Based Learning และ Problem-
Based Learning ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น และมีการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนฝึกและถอด
ประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และมีการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง 
    3.1.1.3 มีเอกสาร รูปถ่าย วิดีโอ หรือส่ิงอื่นท่ีแสดงร่องรอยการเข้าสู่กระบวนการ
เรียนรู้ในรูปแบบ Problem-Based Learning และ Problem-Based Learning ตามกระบวนการ
บันได 5 ขั้น การเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนฝึกและถอดประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และ
มีการเรียนรู ้การเป็นผู้ประกอบการ มีเอกสาร Portfolios ที ่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปี
การศึกษาดีและมีความสมดุลเชิงคุณภาพ แสดงผลการการเรียนในรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
สมรรถนะสาขาวิชาชีพ และแสดงประสบการณ์การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
   3.1.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
    ระดับคุณภาพ 3  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีกราฟหรือ
เอกสารอื่นท่ีแสดงทิศทางระดับผลการเรียนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตนคติท่ีสอดคล้องดีขึ้น
ทิศทางเดียวกัน มีระดับผลการการเรียนเฉล่ียในรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปมีเอกสารแสดงการผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นผู้ประกอบการ และมี
เอกสารท่ีแสดงการเข้าร่วมตามกระบวนการบันได 5 ข้ัน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตั ้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีกราฟหรือ
เอกสารอื่นท่ีแสดงทิศทางระดับผลการเรียนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตนคติท่ีสอดคล้องดีขึ้น
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ทิศทางเดียวกัน มีระดับผลการการเรียนเฉล่ียในรายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตรสมรรถนะสาขาวิชาชีพ
ต้ังแต่ 3.00 ข้ึนไป 
   ระดับคุณภาพ 1  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.50 ในรายวิชาเพิ่มเติมเฉล่ีย
น้อยกว่า 3.00 มีเอกสารการเข้าร่วมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการไม่ชัดเจน 
  3.2 การแสดงแรงบันดาลใจพัฒนาคุณภาพการดำเนินชีวิตโดยการพัฒนาต่อยอดผลงาน
(ต่อยอดเทคโนโลยีเดิม) หรือพัฒนานวัตกรรมข้ึนใช้ 
   3.2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    3.2.1.1 มีการเขียนท่ีมาของปัญหาหรือประเด็นสนใจท่ีแสดงถึงข้อจำกัดของการ
ดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ ท่ีต้องการหาเครื่องมือส่ิงอำนวยความสะดวกใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเขียนผลท่ีจะเกิดประโยชน์ในด้านการใช้งาน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต หรือการต่อยอดการสร้างงานสร้างรายได้ ไปสู่ภาคธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจของประเทศ 
    3.2.1.2 ประเด็นปัญหาหรือประเด็นสนใจเกิดจากความต้องการต่อยอดพัฒนา
กระบวนการผลิต หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเรียนรู้แบบฝึกและถอดประสบการณ์ตามสมรรถนะ
สาขาวิชาชีพของนักเรียน หรือเกิดจากประเด็นความต้องการพัฒนานวัตกรรมขึ้นใช้งานในวิถีการ
ดำเนินชีวิต และคณะผู้ทำผลงานเกิดจากปัญหาและประเด็นสนใจท่ีเป็นเรื่องเดียวกัน 
    3.2.1.3 มีเอกสารแสดงที่มาของปัญหาหรือประเด็นสนใจและประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นและมีร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนานวัตกรรม และมีเอกสารของบุคคลในคณะทำผลงานท่ีแสดงปัญหาและ
ประเด็นสนใจท่ีเป็นเรื่องเดียวกัน 
   3.2.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
    3.2.2.1 ระดับคุณภาพ 3  มีเอกสารแสดงท่ีมาของปัญหาหรือประเด็นสนใจและ
ประโยชน์ที ่จะเกิดขึ ้น และมีร ่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ที ่แสดงถึงความต้องการต่อยอดพัฒนา
กระบวนการผลิต หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนานวัตกรรม 
    3.2.2.2 ระดับคุณภาพ 2  มีเอกสารแต่การแสดงที่มาของปัญหาหรือประเด็น
สนใจและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นยังไม่ชัดเจน และมีร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ไม่ครบสมบูรณ์ที่แสดงถึง
ความต้องการต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนานวัตกรรม 
    3.2.2.3 ระดับคุณภาพ 1  มีเอกสารแต่ไม่ได้แสดงที่มาของปัญหาหรือประเด็น
สนใจและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นและขาดร่องรอยหลักฐานต่าง ๆ ที่แสดงถึงความต้องการต่อยอด
พัฒนากระบวนการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนานวัตกรรม 
  3.3 การแสดงหลักความรู้และทฤษฎีความรู้ที ่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็น
ปัญหาหรือประเด็นสนใจ 
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   3.3.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    3.3.1.1 มีผังมโนทัศน์ หรือการเรียบเรียงหลักความรู ้และทฤษฎีความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องมากเพียงพอและแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาหรือประเด็นสนใจ ที่แสดง
ท่ีมาของแหล่งความรู้ในรูปบรรณานุกรม หรืออย่างอื่นท่ีเป็นท่ียอมรับเป็นสากลและเช่ือถือได้ 
    3.3.1.2 หลักความรู้และทฤษฎีความรู้ได้มาจากการสืบค้น รวบรวมความรู้ด้วย
วิธีที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนประเด็นความรู้และกำหนดวิธีการให้เหตุผลเชื่อมโยงเกี่ยวขอ้งกัน
ของประเด็นปัญหาหรือประเด็นสนใจกับทฤษฎีความรู้หลักทฤษฎีความรู้รอง และทฤษฎีความรู ้ท่ี
เกี่ยวข้องของคณะผู้ทำผลงาน 
    3.3.1.3 มีเอกสารการเรียบเรียงหลักความรู้และทฤษฎีความรู้ หรือผังมโนทัศน์ มี
บรรณานุกรมความรู้แสดงความเช่ือถือได้และเป็นสากลของทฤษฎีความรู้ และมีแผนการสืบค้นความรู้
หรือร่องรอยหลักฐานอื่น ท่ีแสดงถึงการทำงานให้ได้กรอบทฤษฎีความรู้ของคณะผู้ทำผลงาน 
   3.3.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีเอกสารการเรียบเรียงหลักความรู้และทฤษฎีความรู้ หรือผังมโน
ทัศน์ มีบรรณานุกรมความรู้แสดงความเช่ือถือได้และเป็นสากลของทฤษฎีความรู้และมีแผนการสืบค้น
ความรู้หรือร่องรอยหลักฐานอื่น ท่ีแสดงถึงการทำงานให้ได้กรอบทฤษฎีความรู้ของคณะผู้ทำผลงาน 
   ระดับคุณภาพ 2  มีเอกสารการเรียบเรียงหลักความรู้และทฤษฎีความรู้ หรือผังมโน
ทัศน์ ยังขาดบรรณานุกรมความรู้บางส่วนท่ีแสดงความเช่ือถือได้ของทฤษฎีความรู้ 
   ระดับคุณภาพ 1  มีเอกสารการเรียบเรียงหลักความรู ้และทฤษฎีความรู ้ หรือ                       
ผังมโนทัศน์ ยังขาดบรรณานุกรมความรู้ท่ีแสดงความเช่ือถือได้ของทฤษฎีความรู้ 
  3.4 การออกแบบนวัตกรรมจัดทำโครงร่าง Project-Based แสดงกระบวนการและ
ขั้นตอนการทำให้เกิดสมมติฐาน 
   3.4.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    3.4.1.1 มีโครงร่าง Project-Based มีทฤษฎีความรู้หลัก ทฤษฎีความรู้รองรับ 
ทฤษฎีความรู้ท่ีเกี่ยวข้องเขียนอธิบายทุกกระบวนการและ 
    3.4.1.2 มีกิจกรรมร่วมกันออกแบบนวัตกรรม โดยการอภิปรายแลกเปลี ่ยน
ประเด็นความรู้และร่วมกันสร้างกระบวนการและขั้นตอนท่ีมีการเขียนกำกับด้วยคำอธิบายของทฤษฎี
ความรู้ที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการและขั้นตอนการเกิดสมมติฐานสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสามารถ
นำไปใช้ได้จริง 
    3.4.1.3 มีเอกสารโครงร่าง Project-Based มีเอกสารทฤษฎีความรู้เขียนอธิบาย
ทุกกระบวนการและขั้นตอนการเกิดสมมติฐานสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสามารถนำไปใช้ได้จริง และ
มีร่องรอยหลักฐานท่ีแสดงการทำงานร่วมกันในการออกแบบนวัตกรรมข้ันตอนการเกิดสมมติฐาน 
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   3.4.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีเอกสารโครงร่าง Project-Based มีเอกสารทฤษฎีความรู้เขียน
อธิบายทุกกระบวนการและขั้นตอนการเกิดสมมติฐานสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสามารถนำไปใชไ้ด้
จริง และมีร่องรอยหลักฐานท่ีแสดงการทำงานร่วมกันในการออกแบบนวัตกรรม 
   ระดับคุณภาพ 2  มีเอกสารโครงร่าง Project-Based มีเอกสารทฤษฎีความรู้เขียน
อธิบายทุกกระบวนการและขั้นตอนการเกิดสมมติฐานสอดคล้องกับการแก้ปัญหาสามารถนำไปใชไ้ด้
จริง 
   ระดับคุณภาพ 1 มีเอกสารโครงร่าง Project-Based ขาดเอกสารทฤษฎีความรู้ท่ี
เขียนอธิบายกระบวนการและขั้นตอนการเกิดสมมติฐาน 
  3.5 การปฏิบัติตรวจสอบหรือสำรวจหรือทดลองกระบวนการและขั้นตอนการเกิด
สมมติฐาน 
   3.5.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    3.5.1.1 มีแผนการทำงานกำหนดช่วงเวลาการปฏิบัติ กำหนดสถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์การทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ และมีบันทึกผลและอธิบายผล
การตรวจสอบ หรือสำรวจ หรือทดลองตามกระบวนการและขั้นตอนการเกิดสมมติฐาน 
    3.5.1.2 มีกิจกรรมปฏิบัติจริงตามแผนการทำงาน มีการตรวจสอบ หรือสำรวจ
หรือทดลองตามกระบวนการและขั้นตอนเพื่อยืนยันพิสูจน์ความเป็นไปได้ตามหลักความรู้และทฤษฎี
ความรู้ท่ีใช้อธิบายในแต่ละกระบวนการและขั้นตอนหรือบันทึกการแก้ปัญหาท่ีเปล่ียนไปจากเดิม และ
ทำการตรวจสอบ หรือทดลองซ้ำหลายครั้งจนเกิดความมั่นใจ มีกิจกรรมการสรุปผลหลักการทำงาน
ของนวัตกรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเชิงวิชาการและอธิบายการนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ มีกิจกรรมส่ือสาร นำเสนอด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
    3.5.1.3 มีเอกสารแผนการทำงาน มีเอกสารการบันทึกผลและอธิบายความ
เป็นไปได้ทุกกระบวนการและขั้นตอน และมีรูปถ่าย วิดีโอ หรือเอกสารร่องรอยอื่นที่แสดงกิจกรรม
การทำงาน การสรุปนำเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
   3.5.2 ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
   ระดับคุณภาพ 3  มีเอกสารแผนการทำงาน มีเอกสารการบันทึกผลและอธิบายความ
เป็นไปได้ทุกกระบวนการและขั้นตอน และมีรูปถ่าย วิดีโอ หรือเอกสารร่องรอยอื่นที่แสดงกิจกรรม
การทำงาน การสรุป นำเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
   ระดับคุณภาพ 2  มีเอกสารแผนการทำงาน มีเอกสารการบันทึกผลและอธิบายความ
เป็นไปได้ทุกกระบวนการและขั้นตอน ขาดร่องรอยหลักฐานมีท่ีแสดงกิจกรรมการทำงาน การสรุปและ
การนำเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 



132 
 

   ระดับคุณภาพ 1  มีเอกสารแผนการทำงานขาดความสมบูรณ์ มีเอกสารการบันทึก
ผลและอธิบายความเป็นไปได้ไม่ครบทุกกระบวนการและขั้นตอน ขาดร่องรอยหลักฐานมีที ่แสดง
กิจกรรมการทำงาน การสรุปและการนำเสนอด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 
  3.6 ความโดดเด่นของผลงานหรือนวัตกรรมและประโยชน์ใช้งาน 
   3.6.1 ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนา 
    3.6.1.1 เป็นผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ตอบ
ประโยชน์เพื่อสังคมและใช้งานได้จริง มีความแปลกใหม่ ทันสมัยและสร้างสรรค์ 
     ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
     ระดับคุณภาพ 3  สามารถแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ตอบประโยชน์เพื่อ
สังคมและใช้งานได้จริง มีความแปลกใหม่ ทันสมัยและสร้างสรรค์ 
     ระดับคุณภาพ 2  สามารถแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ตอบประโยชน์เพื่อ
สังคมได้น้อยและใช้งานได้ 
     ระดับคุณภาพ 1  ยังไม่สามารถแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ถึงแม้จะใช้งานได้
จริง 
    3.6.1.2 กระบวนการและขั้นตอนการผลิตมีการบูรณาการทฤษฎีความรู้จาก 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้และความรู้เชิงบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเช่ือมโยงและเหมาะสม 
     ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
     ระดับคุณภาพ 3  มีการบูรณาการทฤษฎีความรู้จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และความรู้เชิงบูรณาการในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเช่ือมโยงและเหมาะสม 
     ระดับคุณภาพ 2  มีการบูรณาการทฤษฎีความรู้เพียง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     ระดับคุณภาพ 1  มีการบูรณาการทฤษฎีความรู้ท่ีเช่ือมโยงกันได้น้อย 
    3.6.1.3 ภาพลักษณ์ของผลงานหรือนวัตกรรม มีการออกแบบเหมาะการใช้งาน
โดดเด่นสวยงาม ใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
     ระดับคุณภาพ 3  มีการออกแบบเหมาะการใช้งานโดดเด่นสวยงาม ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสมและเป็นมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     ระดับคุณภาพ 2  มีการออกแบบเหมาะการใช้งานโดดเด่น ใช้วัสดุอุปกรณ์ 
และวิธีการผลิตท่ีเหมาะสม ยังขาดความเป็นมิตรกับธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
     ระดับคุณภาพ 1  มีการออกแบบใช้งานได้ ใช้วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการผลิตยัง
ต้องมีการปรับแก้ไขบางส่วน 
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    3.6.1.4 มีการนำเสนอเผยแพร่การใช้งานนำไปสู่ช่องทางการใช้ประโยชน์ การ
สร้างงานและพัฒนางานอาชีพของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     ระดับเกณฑ์คุณภาพ 
     ระดับคุณภาพ 3  มีการนำเสนอเผยแพร่การใช้งานนำไปสู่ช่องทางการใช้
ประโยชน์ การสร้างงานและพัฒนางานอาชีพของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
     ระดับคุณภาพ 2  มีการนำเสนอเผยแพร่การใช้งานนำไปสู่ช่องทางการใช้
ประโยชน์ 
     ระดับคุณภาพ 1  การเผยแพร่นำไปสู่การใช้งานยังไม่กว้างขวางหลากหลาย 

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
 ชม ภูมิภาค (2549, หน้า 47) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพความพร้อม
ของจิตใจที ่เกิดขึ ้นจากการได้สัมผัสรับรู ้ต่อสิ ่งหนึ่งสิ ่งใด อยู ่ในรูปของการประเมินว่าชื ่นชอบ                       
หรือไม่ช่ืนชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ด้านบวกหรือด้านลบและเต็มใจหรือไม่เต็มใจ  
 สมจ ิตร กาหาวงศ ์  (2550 , หน ้า 30) ให ้ความหมายว ่า ความพ ึงพอใจหมายถึง                       
ความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดหรือการได้รับการตอบสนองในส่ิงท่ีต้องการ 
 ประยง กำประโคน (2558, หน้า 10) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงระดับของ
ความร ู ้ส ึกพอใจโดยการได้บรรลุหร ือได้ร ับการตอบสนองในความต้องการ ความคาดหวัง                      
ความปรารถนา ความอยากของบุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากความชอบ ความสนใจ มีทัศนคติที ่ดีต่อ
สถานการณ์นั้นหรือส่ิงใด ๆ และเห็นว่าส่ิงนั้นมีประโยชน์และมีคุณค่า 
 สุพจน์ คนยืน (2554, หน้า 73 ) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจเป็นลักษณะทางจิตหรือ
ทางอารมณ์ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีในเชิงบวกอันเนื่องมาจากส่ิงเร้าแรงจูงใจต่อกิจกรรมท่ี
ทำซึ่งจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล 
 ศุภสิริ โสมาเกตุ (2554, หน้า 49) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก               
นึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการทำงานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจ
ในการเรียนจึงหมายถึงความรู้สึกพอใจ ความชอบในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ต้องดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 Dennis (Dennis, 1998, p. 711) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกท่ี
พอดี เหมาะสมกันระหว่างส่ิงท่ีได้รับความสนใจ ความต้องการและความคาดหวังของบุคคล 
 Good (Good, 2005, p. 7) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจหมายถึงสภาพหรือระดับ                       
ความพึงพอใจ ท่ีเป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลท่ีมีต่องาน 
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 จากความหมายของความพึงพอใจที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง
สภาพความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใด อาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึก
หรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
กิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู ้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ                        
ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ 
 2. ความสำคัญของความพึงพอใจ 
 สุริยา พุฒพวง (2552, หน้า 12) กล่าวว่าการท่ีบุคคลมีความพึงพอใจจะทำให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมต่าง ๆ คือมีความเอาใจใส่ต่องาน ขยันติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอหากพบ
ข้อบกพร่องจะพยายามแก้ไข เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความเสียสละ                 
มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความสบายใจที่ได้ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้สรุปความสำคัญ
ของความพึงพอใจไว้ ดังนี้ 
  1) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรหรือหน่วยงาน 
  2) ความพึงพอใจช่วยเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกันและต่อองคก์ร
หรือหน่วยงาน 
  3) ความพึงพอใจเสริมสร้างให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ ความจงรักภักดีต่อองค์กร
หรือหน่วยงาน 
  4) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีการร่วมพลังเพื่อกำจัดปัญหา
ในองค์กรร่วมกัน 
  5) ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ สามารถใช้บังคับ 
ควบคุมความประพฤติของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัยอันดี 
  6) ความพึงพอใจก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในองค์กรท่ีร่วมมือกันปฏิบัติงาน 
  7) ความพึงพอใจช่วยเกื้อหนุนให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในกิจการต่าง ๆ  
 จากความสำคัญของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจมีความสำคัญ
ต่อบุคคล ต่องานและหน่วยงานอันจะส่งผลให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานและทำให้งานประสบความสำเร็จในท่ีสุด 
 3. แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 นักว ิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที ่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจและอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่น ๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี้ 
  3.1 Korman (Korman, 1977, p. 181) ได้จำแนกทฤษฎีความพึงพอใจในงานออกเป็น 
2 กลุ่ม คือ  
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   1) ทฤษฎีการสอนความต้องการ กลุ ่มนี ้ถือว ่าความพึงพอใจในงานเกิดจาก                
ความต้องการส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อผลที่ได้รับจากงานกับการประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายส่วนบุคคล 
   2) ทฤษฎีการอ้างอิงกลุ่ม ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับ
คุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ่งสมาชิกให้กลุ่มเป็นแนวทางในการประเมินผล       
การทำงาน 
  3.2 ทฤษฎีลำดับข้ันความต้องการของ Maslow (Maslow’s Need Hierarchy) 
  Maslow (Maslow, 1970, pp. 69 - 80) ได้เสนอทฤษฎีลำดับข้ันของความต้องการว่า 
มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที ่สิ ้นสุด ความต้องการที่ได้รับการสนองแล้วจะไม่ เป็นสิ่งจูงใจ
สำหรับพฤติกรรมต่อไป ความต้องการที่ไม่ได้รับการสนองเท่านั้นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม ความ
ต้องการของคนเราอาจจะซ้ำซ้อนกัน คือความต้องการอย่างหนึ่งยังไม่หมดไป ความต้องการอีกอย่าง
หนึ่งก็อาจเกิดขึ้นได้ ลักษณะเฉพาะของมนุษย์คือการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาในส่ิงท่ีปรารถนา 
นั่นคือเมื ่อใดก็ตามที่มีความปรารถนาเกิดขึ้นก็จะมีแรงขับและการกระทำที่ถูกปลุกเร้าแล้วก็เกิด                     
ความพึงพอใจขึ้น ซึ่ง Maslow มีความเชื่อว่าการที่คนเราจะพัฒนาให้ตนเองได้บรรลุถึงศักยภาพ             
แห่งตนได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถสนองตอบต่อความต้องการในระดับต้นเสียก่อน ซึ่ง
ตราบใดท่ีความต้องการในระดับต้นนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง การท่ีจะบรรลุถึงศักยภาพแห่งตนก็
ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ Maslow จึงได้เสนอแนวคิดของการจัดลำดับข้ันของความต้องการของมนุษย์เป็น 
5 ข้ัน ดังนี้ 
   1) ความต ้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป ็นความต ้องการ
ระดับพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้ำ เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรคและเพศ 
   2) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) 
ได้แก่ ความต้องการในส่ิงท่ีทำให้รู้สึกมั่นคง คาดการณ์ได้และมีข้ันตอนท่ีแน่นอน เมื่อใดท่ีเด็กรู้สึกว่า
ไม่ปลอดภัยหรือไม่แน่ใจในส่ิงท่ีเกิดขึ้นจะเกิดความกลัวและถ้าส่ิงนั้นเกิดขึ้นบ่อย ๆ เขาจะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีขาดความมั่นคงทางจิตใจไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
   3) ความต้องการความรักและความเป็นพวกเดียวกัน (Love and Belongingness 
Needs) ได้แก่ ต้องการความรัก ความอบอุ่น การได้รับการยอมรับและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
   4) ความต ้องการร ู ้ จ ักค ุณค ่าของตนเอง (Need for Self-esteem) ได ้แก่                      
ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่น ต้องการให้ผู้อื่นช่ืนชมและมีความภาคภูมิใจในตนเอง 
   5) ความต้องการการบรรลุถึงศักยภาพแห่งตน (Need for Self Actualization) 
เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการประสบผลสำเร็จในทุกอย่างตามความ
คาดหวัง เพื่อพัฒนาตนให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ มีความเป็นตัวของตัวเองและมีอารมณ์ขันในระดับท่ีสูง 
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  จากแนวคิดของ Maslow (อ้างถึงใน ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต, 2553, หน้า 102-
105) สรุปได้ว่า ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความต้องการที่จะบรรลุถึงศักยภาพ             
แห่งตนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที ่ผู ้สอนจะต้องจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนและกิจกรรม               
การเรียนการสอน ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนในระดับต้นเสียก่อน โดยเริ่มจากทาง
กายภาพให้ผู้เรียนได้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัย ไม่รู้สึกว่าถูกข่มขู่ทำให้เกิดความกลัว ท้อแท้หรือทำให้รู้สึกว่า
ตนถูกลดคุณค่าลง ผู้สอนควรจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนให้น่าสนใจ ลดแรงกดดันลงไม่ทำให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าความล้มเหลวเป็นส่ิงท่ีน่าละอายใจ นักเรียนก็อยากจะเรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันครูก็
จะจัดให้มีการเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันเรียน ทำงานร่วมกันเพื่อสนองตอบต่อความต้องการเป็นพวก
เดียวกันให้ยอมรับซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะทำให้ผู ้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า                
และเมื่อรู้ว่าตนมีคุณค่าแล้วต่อมาก็จะเกิดความต้องการท่ีจะบรรลุถึงศักยภาพแห่งตน 
  3.3 ทฤษฎีการจูงใจของ Herzbergs (Herzbergs’s Motivation-Hygiene Theory) 
  Herzbergs (Herzbergs, 1996, pp. 113 - 115) ได้ทำการศึกษาพบว่าทฤษฎีที ่เป็น
มูลเหตุที ่ทำให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า Motivation-Hygiene Theory ทฤษฎีนี ้ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจในงานท่ีเกิดขึ้น 
ซึ ่งจะช่วยให้บุคคลรักและชอบงานที่ปฏิบัติอยู ่และทำให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
    1.1) ความสำเร็จในงาน หมายถึงบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาจากการทำงานได้จน
ทำให้งานสำเร็จจึงเกิดความพึงพอใจในผลสำเร็จนั้น 
    1.2) การได้ร ับการยอมรับนับถือ หมายถึงการได้ร ับการยอมรับในความรู้ 
ความสามารถ ท้ังจากผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นในองค์กร 
    1.3) ลักษณะงาน หมายถึงงานที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถให้ต้องลงมือทำ
ต้ังแต่ต้นจนจบ เป็นงานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึงการได้เล่ือนขึ้นตำแหน่งให้สูงขึ้นรวมท้ังการได้รับ
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
   2) ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยที่กำจัดความไม่พึงพอใจในงานและ
เป็นปัจจัยท่ีช่วยให้บุคคลยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ประกอบด้วย 
    2.1) ค่าตอบแทน หมายถึงอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์อื ่นที่ได้ร ับจาก                  
การปฏิบัติงาน 
    2.2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 
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    2.3) สัมพันธภาพระหว่างบุคคล หมายถึงการติดต่อสื่อสารและสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ร่วมงาน หรือระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน 
    2.4) ความมั่นคงปลอดภัยในงาน หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคง
ในหน้าท่ีการงาน 
    2.5) สภาพการทำงาน หมายถึงตารางการทำงาน วัสดุ อุปกรณ์และการจัด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
  หลักการของทฤษฎีการจูงใจของ Herzbergs สรุปได้ 2 ประการ คือ การปรับปรุงปัจจัย
จูงใจสามารถเพิ่มความพึงพอใจในงานได้และการปรับปรุงปัจจัยค้ำจุนสามารถป้องกันหรือกำจัดความ
ไม่พอใจในงานได้ Herzbergs ได้เน้นเรื ่องปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความสำเร็จในงาน การยอมรับ              
นับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าเพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการเกิด
แรงจูงใจ 
  Brown และ Holtzman (Brown and Holtzman, 1980, p. 17) ได้ศึกษาและพบว่า
นักศึกษาท่ีมีระดับสติปัญญาเท่ากันถ้ามีแรงจูงใจในการเรียนต่างกันจะมีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน นอกจากนี้
ยังพบว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดเมื่อผู้เรียนได้รับการจูงใจ 
  Scott (Scott, 1991, p. 124) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความ
พึงพอใจต่อการทำงานท่ีจะให้ผลเชิงปฏิบัติมีลักษณะ ดังนี้ 
   1) งานและความปรารถนาส่วนตัวควรมีความสัมพันธ์กัน 
   2) งานต้องมีการวางแผนและวัดความสำเร็จได้  
   3) เพื่อให้ได้ผลในการสร้างส่ิงจูงใจภายในเป้าหมายของงานจะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
    3.1) คนทำงานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
    3.2) ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลสำเร็จในการทำงาน 
    3.3 งานนั้นสามารถทำให้สำเร็จได้ 
  ทัศนีย์ สิงห์เจริญ (2553, หน้า 18) ได้อธิบายไว้ว่าความพึงพอใจในการเรียนการสอน 
หมายถึงความพอใจหรือความไม่พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน ดังนั้นการเรียนการสอนท่ี
จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเกิดจากผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียน 
เนื่องจากสภาวะพึงพอใจและสุขใจ อันเป็นพื้นฐานท่ีจะนำไปสู่การเรียนรู้หรือการพัฒนาตนของบุคคล 
ซึ่งบุคคลต้องได้รับการจูงใจท้ังในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม 
  สมบูรณ์ พรรณนาภาพและชัยโรจน์ ชัยอินคำ (2548 อ้างถึงใน ทัศนีย์ สิงห์เจริญ , 
2553, หน้า 19) กล่าวว่าการท่ีบุคคลจะเรียนรู้หรือพัฒนาการนั้น บุคคลจะต้องอยู่ในสภาวะพึงพอใจ
เป็นเบ้ืองต้นและท่ีสำคัญบุคคลนั้นจะต้องได้รับการจูงใจท้ังในลักษณะนามธรรมและรูปธรรม 
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  ศุภสิริ โสมาเกตุ (2554, หน้า 52) ได้ให้แนวคิดว่า ในการดำเนินกิจกรรมการเรียน               
การสอนนั้น ความพึงพอใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือต้องการ
ปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ครูผู้สอนในปัจจุบันเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก หรือ
ให้คำแนะนำปรึกษาจึงต้องคำนึงถึงความพึงพอใจในการเรียน การกระทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียนหรือการปฏิบัติงานมีแนวคิดพื้นฐานสำคัญ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1) ความพึงพอใจนำไปสู่การปฏิบัติงาน 
   เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความพึงพอใจจะทำให้เกิด
แรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้นหากผู้สอน
ต้องการให้กิจกรรมการเรียนรู้ประสบผลสำเร็จ จึงต้องคำนึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์
รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้เรียนให้มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   2) ผลของการปฏิบัติงานนำไปสู่ความพึงพอใจ 
   ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับผลการปฏิบัติงานจะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัย
อื่น ๆ ผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะนำไปสู่ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ซึ่งในท่ีสุดจะก็จะนำไปสู่การตอบสนอง
ความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้ร ับการตอบสนองในรูปของรางวัลหร ือผลตอบแทน                       
ซึ ่งสามารถแบ่งออกเป็นผลตอบแทนภายในและผลตอนแทนภายนอก โดยผ่านการรับรู ้เกี ่ยวกับ                   
ความยุติธรรมของผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณของผลตอบแทนที่ผู ้ปฏิบัติงานได้รับ นั่นคือ 
ความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงานจะถูกกำหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจริง
และการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนท่ีรับรู้แล้วความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น 
 4. การประเมินความพึงพอใจ 
 โยธิน แสวงดี (2551, หน้า 9) กล่าวว่า มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทำได้หลายวิธี
ได้แก่ 
  1) การใช้แบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบ  
ความคิดเห็น ซึ ่งสามารถทำได้ในลักษณะที่กำหนดคำตอบให้เลือกหรือตอบคำถามอิสระ คำถาม
ดังกล่าวอาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารและการควบคุมงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ
เป็นต้น 
  2) การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและ
วิธีการท่ีดีจึงจะทำให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงได้ 
  3) การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย               
ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทางวิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจังและการสังเกต
อย่างมีระเบียบแบบแผน 
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 จากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ความรู้สึกที่ดี ความรู้สึกรัก ชอบในสิ่งที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตนเอง ความพึงพอใจก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ ความเข้าใจอันดีต่อกัน และเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ โดยความรู้สึกนี้จะช่วยจูงใจให้
เกิดความรักในงานหรือองค์กร โดยเฉพาะเมื่อบุคคลนั้นได้มีส่วนร่วมในนโยบาย วัตถุประสงค์ของการ
ทำงานในองค์การ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกภาคภูมิใจ มีความกระตือรือร้น มีความรู้สึกมั่นคงและมี              
ความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่ แล้วงานทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ (2551) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา พบว่า 1) รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ประเด็นหลัก 7 ด้าน และประเด็นย่อย 23 ประเด็น ดังนี้                       
ด้านวัตถุประสงค์ของการนิเทศมี 1 ประเด็น คือ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ และร่วมมือกับครู
ให้สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีจะนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน 
ด้านเนื้อหาของการนิเทศมี 5 ประเด็น คือ การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน การออกแบบการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู ้ การบริหารจัดการชั ้นเรียน ด้าน
กระบวนการนิเทศ มี 6 ประเด็น คือ การสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพ การวางแผนการนิเทศ 
การสร้างเครื่องมือสื่อการนิเทศ การนิเทศการเรียนการสอน การประเมิน ติดตามผล การขยายผล 
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ด้านวิธีการนิเทศ มี 4 ประเด็น คือ การ
นิเทศแบบตรวจตรา การนิเทศแบบให้ผลผลิต การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศเพื่อพัฒนา ด้านผู้นิเทศ 
มี 3 ประเด็น คือ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการของ
โรงเรียน ด้านระยะเวลาการนิเทศมี 1 ประเด็น คือ การจัดทำระบบรายงานผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง และเป็นรูปธรรม เพื่อการติดตามผลของหน่วยงาน
ต้นสังกัด การพัฒนาความรู้ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษาให้แก่ผู ้บริหารสถานศึกษา และทีม
ผู้บริหาร การกำหนดบทบาทการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและทีมงานให้
ชัดเจนมากขึ้น 2) รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เมื่อนำไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถปฏิบัติตาม
รูปแบบที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความพึงพอใจในระดับ
มาก 3) ผลการประเมินรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้องอยู ่ใน
ระดับมาก 
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 เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย (2552) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัย
พัฒนาร่วมกับแนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการนิเทศการสอน 
ของครูวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เรียกว่า  
“APFIE model” ประกอบด้วย กระบวนการดำเนินงาน 5 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ 
ปัจจุบันและความต้องการจำเป็น (Assessing need: A) ขั้นตอนท่ี 2 จัดการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ  
(Providing information: P) ขั้นตอนท่ี 3 การวางแผนการนิเทศ (Formation plan: F) ขั้นตอนท่ี 4 
ปฏิบัติการนิเทศ (Implementation: I) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ 4ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
เตรียมการก่อนการสอนและการนิเทศ 2) ขั ้นสังเกตการสอนในชั้นเรียน 3) ขั ้นประชุมให้ข้อมูล
ย้อนกลับหลังสังเกตการสอน 4) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามดูแล และขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการ
นิเทศตลอดภาคเรียน(Evaluating: E) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของรูปแบบการ
นิเทศการสอนครูว ิทยาศาสตร์เพื ่อพัฒนาศักยภาพนักเร ียนท่ีมีแววความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ พบว่า รูปแบบการนิเทศการสอนมีประสิทธิภาพ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ทำหน้าที่นิเทศ มี
สมรรถภาพในการนิเทศการจัดการเรียนรู้หลังการใช้รูปแบบการนิเทศการสอนสูงกว่าก่อนการใช้
รูปแบบการนิเทศการสอนครูวิทยาศาสตร์  
 ชาญชัย ไพยารมณ์(2553) กล่าวว่า การพัฒนาการดำเนินงานนิเทศในโรงเรียนแม่ออน  
วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัญหา คือ คณะครู
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในระบบนิเทศภายในสถานศึกษา ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ท่ี
เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ส่วนในด้านความต้องการ พบว่า ต้องการให้มีการสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่คณะครูทุกคนในโรงเรียนโดยการอบรมให้ความรู้หรือการศึกษาด้วยตนเอง ในรูปแบบ
เอกสารคู ่มือการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียน 2) ผลการจัดทำครูมือการ
ดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนแม่ออนวิทยา ได้คู่มือที่มีเนื้อหาสาระสำคัญ 5 ส่วนท่ี
จำเป็นในการให้ความรู้แก่คณะครูเพื ่อการศึกษา และนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ความสำคัญและ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา กรอบการ
ดำเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนแม่ออนวิทยา กระบวนการเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาการติดตามประเมินผลและรายงาน 3) การพัฒนาการดำเนินการนิเทศภายใน
สถานศึกษา โดยใช้คู่มือการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนแม่ออนวิทยา พบว่า ผล
การดำเนินงานบริหารวิชาการตามขอบเขตการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาทั้งสิ้น งานมีการ
พัฒนาขึ้นในทุกงาน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละงาน พบว่า ในบางงานไม่มีการพัฒนา
หรือไม่มีการปฏิบัติในบางด้าน สาเหตุมากจากข้อจำกัด ผู้รับผิดชอบแต่ละงานที่มีภาระมากน้อย
ต่างกัน จึงควรมีการศึกษาในเชิงลึกถึงสภาพปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานแต่ละงาน 
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จัดทำคู่มือปฏิบัติงานของแต่ละงานให้ชัดเจน เพื่อใช้ควบคู่กับคู่มือการดำเนินงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนแม่ออนวิทยา 
 ยุพิน ยืนยง (2553) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ เพื่อ
ส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พบว่า                  
1) รูปแบบการนิเทศมีหลากหลายวิธีการ เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน มีช่ือว่า ซีไอพีอี 
(CIPE Model) เน้นกระบวนการนิเทศที่เป็นระบบสัมพันธ์กัน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการนิเทศ และการทำวิจัยในช้ันเรียน และ 2) ครูผู้นิเทศมีสมรรถภาพใน
การนิเทศแบบหลากหลายวิธีการอยู่ในระดับสูงมาก และครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศ
แบบหลากหลายวิธีการ 
 สิริรัตน์ เกษประทุม (2553) กล่าวว่า ศึกษารูปแบบการนิเทศการศึกษานอกโรงเรียน                   
สู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ผลการวิจัยได้รูปแบบ ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน จำแนกออกเป็น 
วิธีการนิเทศและกระบวนการนิเทศที่ต้องดำเนินการควบคู่กันให้ครบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่                     
1) วิธีการนิเทศแบบเคียงคู่ 2) วิธีการนิเทศแบบต่อเนื่องไม่รู้จบ 3) กระบวนการนิเทศแบบครบวงจร
การนิเทศ 
 จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ (2556) กล่าวว่า รูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เป็นบุคคลภายนอก พบว่า องค์ประกอบการนิเทศการศึกษา โดยกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นบุคคลภายนอก ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะของ
ผู้บริหาร 2) การบริหารการนิเทศการศึกษา 3) ความรู้ความสามารถของกรรมการสถานศึกษา                    
ขั้นพื้นฐาน 4) ความพร้อมของครู 5) บทบาทของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) ความสัมพันธ์
ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน 7) บริบทของสถานศึกษา 8) คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 9) การมีส่วนร่วมของชุมชน และ 10) การส่ือสารประชาสัมพันธ์  
 นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม (2556) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัย สรุปได้ดั งนี้                   
1) ร ูปแบบการน ิ เทศการศ ึกษาของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบแผนในการปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบในการ
ดำเนินงานนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที ่กำหนด ประกอบด้วย                        
7องค์ประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะผู้
นิเทศ การทำงานเป็นทีม การจัดการความรู้ และการสร้างเครือข่าย 2) รูปแบบการนิเทศการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลการประเมินด้าน
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ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด 
 ธิดา ขันดาวงศ์ (2558) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบการนิเทศแนวใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า รูปแบบการนิเทศแนวใหม่ 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 หลักการ/แนวคิดการนิเทศแนวใหม่ เพื่อ
พัฒนาครูปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค์
ของรูปแบบการนิเทศแนวใหม่เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน องค์ประกอบที ่  3 เน ื ้อหาการนิเทศแนวใหม่เพ ื ่อพ ัฒนาครูปฐมวัยสังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์ประกอบท่ี 4 ข้ันตอนการนิเทศแนวใหม่เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบที่ 5 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
เพื ่อพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์ประกอบที่ 6 
ปัจจัยที่เอื้อต่อการนำรูปแบบการนิเทศแนวใหม่เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล ในแต่ละองค์ประกอบจะมีรายละเอียดเกี ่ยวกับ
องค์ประกอบย่อย ขั้นตอนวิธีการท่ีจะนำรูปแบบไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 
 ภัณฑิรา สุปการ (2558) กล่าวว่า การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา 
สำหรับศตวรรษท่ี 21 พบว่า องค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการนิเทศการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย                      
5 องค์ประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การมีส่วนร่วม 3) การนิเทศ 4) การใช้เทคโนโลยีและ                   
5) การประเมินผล อันดับความสำคัญแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการการนิเทศ
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพ้นที่การศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21                      
ตามความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ เรียงลำดับ ได้ดังนี ้ 1) การบริหารจัดการ 2) การประเมินผล                    
3) การมีส่วนร่วม 4) การนิเทศ และ 5) การใช้เทคโนโลยี 
 ณัฐพงศ์ ทับสุลิ (2559) กล่าวว่า การพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้
ทีมงานเป็นฐาน สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พบว่า ระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ทีมงานเป็นฐานเป็นการพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ด้าน
ปัจจัยนำเข้า มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา สมรรถนะผู้นิเทศภายในสถานศึกษา ผู้
ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษา ทรัพยากรสนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
สนับสนุนการนิเทศภายในสถานศึกษา และการจัดการภายในทีมงาน ด้านกระบวนการ มี
องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างทีมงานนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ทีมงานเป็นฐาน การวางแผนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาร่วมกับทีมงาน การกำหนดกลยุทธ์ในการนิเทศภายในสถานศึกษาร่วมกันกับ
ทีมงาน และการประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษาร่วมกับทีมงาน ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มี
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องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้และความสามารถของทีมงานนิเทศภายในสถานศึกษา ความรู้และ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษา พฤติกรรมการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษาและความพึงพอใจในระบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาโดยใช้ทีมงานเป็นฐานและด้านข้อมูลย้อนกลับ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ผลการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือการรายงานผล พร้อมท้ังพัฒนาระบบการดำเนินงานออกเป็น 6 ระบบย่อย 
 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
 Moore (Moore, 2000) กล่าวว่า การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารสำนักงานกลาง 
จำนวน 7 คน เกี ่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศกับการประเมินของผู้บริหารโรงเรียน ผล
การศึกษา พบว่าผู้บริหารสำนักงานกลางรับรู้ว่าการนิเทศเป็นกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เชื ่อว่าจะทำให้ครูส่วนใหญ่มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าในงานที่รับผิดชอบ โดยผู้บริหารมีการ
ทบทวนเครื่องมือในการประเมินซ้ำอีกครั้งหนึ่งในช่วงระหว่างปีและปลายปการศึกษา  
 Collin (Collin, 2003) กล่าวว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาและการประเมินผลครู
จุดประสงค์ของการศึกษา เพื่อตรวจสอบผลการนิเทศภายในสถานศึกษา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยนำผู้บริหารสถานศึกษา
และครูจากหกโรงเรียน แต่ละโรงเรียนผู้บริหารหนึ่งคนและครูสองคน ทำการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
สัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ ทำให้ทราบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง
ท่ีช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้ดี โดยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นมาก 
อันเป็นผลมากจากการให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูผู้สอน ดังนั้น การนิเทศ
ภายในสถานศึกษาจะช่วยปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของครูใหดีขึ้น 
 Bergeron (Bergeron, 2004) กล่าวว่า การยอมรับจากครูว ิชาการโรงเรียนและการ
ยอมรับของครูในยุคใหม่เห็นว่า ครูที่ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ เป็นผู้ที่มีความสำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรม 
และการมีเหตุผลเท่าที่ผ่านมาครูผู ้ทำการนิเทศได้ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา ในปัจจุบันได้ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการมองข้ามบทบาทของ
ครู ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยของการเรียนรู้การนิเทศเป็นการเปลี่ยนแปลง
บทบาทครูให้เป็นครูมืออาชีพ และยังมีผลต่อการเรียนรู้อีกด้วย Akylina Samara ศึกษาวิจัย เรื่อง 
การนิเทศกลุ่มในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กระบวนการพัฒนาทักษะการนิเทศและการปรับปรุง
หนังสือเรียนโดยเป็นการค้นคว้าเกี่ยวกับการนิเทศกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีมหาวิทยาลัย
เบอร์เจนประเทศนอร์เวย์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ และปรากฏการณ์
นิยม ในการประชุมกลุ่ม 4 ครั้ง โดยผู้มีส่วนร่วมเป็นนักศึกษา 5 คน และผู้นิเทศ 3 คน ผลการวิจัย 
พบว่า การนิเทศกลุ่ม สามารถทำให้การพัฒนาทักษะการนิเทศ มีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนของ
นักเรียนและช่วยให้นักเรียนมีวัฒนธรรมของการมีวินัย ทั้งนี้ มีปัจจัยทางบริบทหลายประการที ่มี
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อิทธิพลต่อกระบวนการ และการปฏิบัติงานนิเทศกลุ่มที่สามารถนำมาใช้ได้ ผลในการจัดการศึกษา
ระดับสูง 
 Christopher (Christopher, 2015) กล่าวว่า มุมมองของครูและศึกษานิเทศก์เกี ่ยวกับ
แนวคิดในการนิเทศการศึกษาและการติดตามผลในปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษา พบว่า 
ความแตกต่างระหว่างแนวคิดของครูและศึกษานิเทศก์เกี่ยวกับงานนิเทศในปัจจุบัน อย่างมีนัยสำคัญ
ความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน คือ การเข้าใจพื้นที่ดูแล การรู้จักสภาพปัจจุบัน และความแตกต่างของ
โรงเรียน การเป็นท่ีปรึกษาท่ีชาญฉลาดไว้ใจได้ ใช้ความหลากหลายของการนิเทศ ความสัมพันธ์ของครู
และผู้นิเทศ การมีส่วนร่วมของครู ผลท่ีออกมาเป็นตัวบ่งช้ีความแตกต่างของการพัฒนาการนิเทศการ
เข้าถึงความหลากหลายของโรงเรียน การมาเยี่ยมท่ีบ่อยครั้งมากขึ้น ทำให้โรงเรียนมองมาตรฐานการ
ปฏิบัติท่ีเป็นข้อแตกต่างชัดเจน และดูแลความเป็นอยู่ของครู เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนิเทศ 
 Pelling (Pelling, 2013, pp. 553-558) ได้ศึกษาการพัฒนางานด้านการนิเทศ และ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อประสบการณ์ในงานด้านการนิเทศ ประสบการณ์ด้านการเป็นที่ปรึกษา และการ
ฝึกอบรมบุคลากรในงานด้านการนิเทศ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
งานด้านการนิเทศ และประสบการณ์ในงานด้านการนิเทศ ประสบการณ์ในงานด้านการเป็นท่ีปรึกษา 
รวมทั้ง การจัดฝึกอบรมในงานด้านการนิเทศด้วย รูปแบบของการพัฒนางานด้านการนิเทศในแบบ
ของ Supervisor Complexity Model ถูกนำมาใช้เพื ่อศึกษาแนวคิดของการพัฒนางานด้านการ
นิเทศ และเพื่อวัดระดับพัฒนาการของงานด้านการนิเทศ จากนั้น จึงทำการศึกษาลักษณะเฉพาะใน
งานด้านการนิเทศ และปัจจัยบางประการที ่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านการนิเทศ 
ผลการวิจัย พบว่า ประสบการณ์และการจัดฝึกอบรมในงานด้านการนิเทศ ถูกระบุว่า คือ ตัวแปรที่มี
นัยสำคัญมากต่อระดับของการพัฒนางานด้านการนิเทศนั่นเอง แต่สิ่งที่เกี ่ยวเนื่องจากผลการวิจัย
เหล่านี้ ก็คือ ควรทำการศึกษาทฤษฎีในด้านการพัฒนานักนิเทศ รวมทั้งการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานของพวกเขาด้วยเช่นกัน 
 Clark (Clark, 2015) กล่าวว่า การสำรวจระยะการทำงานร่วมกันและนิเทศประสบการณ์
นิเทศโดยตรง มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจหาความสัมพันธ์ที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพของงานการศึกษา
จากการใช้การนิเทศทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้มีส่วนร่วมไปฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนชนบทเป็น
ระยะเวลากว่า 9 เดือน ออกแบบคุณภาพการใช้และวิธีการนิเทศ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์รวมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับจากการมีส่วนร่วมของผู้ได้รับการนิเทศ และผู้นิเทศ
จัดข้อความให้เป็นหมวดหมู่จากการบันทึกเทปการประชุม ผลการวิจัย พบว่า การนิเทศทำให้เกิดการ
ไว้วางใจกันทั ้งคู ่ต้องเปิดเผย จริงใจ จึงจะเห็นถึงความมีมนุษย์สัมพันธ์ เพื ่อนร่วมงานที ่ดีมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการนิเทศ สามารถก่อให้เกิดระยะการทำงานร่วมกันและการนิเทศ
โดยตรง 
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 Yarbrough และคณะ (Yarbrough et al., 2011) กล่าวว่า การปฏิบัติการนิเทศตาม
แนวความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนริยาดประเทศซาอุดิอาระเบีย จุดมุ่งหมาย
การวิจัยเพื่อศึกษาแนวคิดความคิดของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการนิเทศท่ีมัก
เกิดขึ้นภายในโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวคิดทางบวกต่อการปฏิบัติการนิเทศ ส่วนครูมี
แนวความคิดต้องการได้รับการิเทศและฝึกฝนตนเองให้มากขึ้น จากเดิมจากการสอบถามปลายเปิดทำ
ให้ทราบปัจจัย ส่งผลต่อการนิเทศท่ีประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย 1) ประสิทธิภาพการทำงานของครู 
2) ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้บริหารสถานศึกษา 3) ไม่มองหาข้อผิดพลาด 4) ผู ้บริหาร
สถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการสอนท่ีประสบความสำเร็จ 
 8. กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการนิเทศ
การศึกษา 
3. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายความร่วมมือ 
4. แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรการมีงานทำ 
5. เกณฑ์การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการ
มีงานทำ ตามแนวทางการจัดการทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
6. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคลือ่นหลักสูตรการมีงานทำ 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

1. องค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือ 
1.1 เป้าหมายเครือข่ายความร่วมมือ 
1.2 ขอบข่ายความร่วมมือ 
1.3 คณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือ 

2. องค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศ 
2.1 สร้างความตระหนัก 
2.2 วางแผนการนิเทศ  
2.3 ดำเนินการนิเทศ 
2.4 ติดตามและเสริมแรง 
2.5 ประเมินผลสะท้อนเพ่ือพัฒนา 

3. องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา 
3.1 สถานศึกษาประสบความสำเร็จ 
3.2 ครูจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผล 
3.3 นักเรียนมีคุณภาพ 



บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจยั 

 ในการวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งนี้                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
2) สร้างรูปแบบการนิ เทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่ อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ                
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 3) ประเมินรูปแบบ
การนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และ 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศ
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1  
 2. ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำ 
 3. ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
 4. ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
 5. การเผยแพร่ผลการวิจัย 
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ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1  
 ใน การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แบ่ง
ออกเป็น 3 ข้ันย่อย ดังนี้ 
  1.1 การศึกษาองค์ประกอบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากเอกสารและ
งานวิจัย 
   1.1.1 แหล่งข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็น
กรอบแนวคิดเบ้ืองต้นในการวิจัย โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด และสาระสำคัญท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1  

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ 
เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 1 
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    1.1.1.1 แนวคิดเกีย่วกับการนิเทศการศึกษา 
    1.1.1.2 แนวคิดเกีย่วกับเครือข่ายความร่วมมอื 
    1.1.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตรการมีงานทำ 
   1.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ตารางวิเคราะห์เนื้อหา 
   1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ                   
ท่ีเผยแพร่เป็นตำรา เอกสาร หรือเผยแพร่ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
   1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 2. ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำ 
 ในขั้นตอนนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) จำนวน 3 โรงเรียน และ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรการมีงานทำหรือหลักสูตรอาชีพ  ได้แก่ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา นักวิชาการท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรการมีงานทำหรือหลักสูตรอาชีพ จำนวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ 
  2.1 แหล่งข้อมูล 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
   2.1.1 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้แก่ 
    2.1.1.1 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
    2.1.1.2 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
    2.1.1.3 โรงเรียนบ้านคลองน้ ำใส สังกัดสำนัก งาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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   2.1.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรการมีงานทำ
หรือหลักสูตรอาชีพ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการ
สถานศึกษา นักวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญด้านหลักสูตรการมีงานทำหรือหลักสูตรอาชีพ จำนวน             
5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ได้แก ่
    2.1.2.1 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
    2.1.2.2 นางนิธิวดี ป่าหวาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
    2.1.2.3 ดร.วรศักด์ิ วัชรกำธร ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี
ชลบุรีบริหารธุรกิจ อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    2.1.2.4 ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา ท่ีปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  
    2.1.2.5 นายวินัย บัวป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตโปทาราม สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
  2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การนิเทศด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ เพื่อศึกษาการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 โดยมีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   2.2.1 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาแนวทางในการนิเทศด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ จากสถานศึกษาท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
    1) ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
    2) ตอนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณ์ตามองค์ประกอบของการนิเทศด้วยเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  โดยศึกษาแนวทาง 3 องค์ประกอบ ได้แก ่
     2.1) องค์ประกอบเครือข่ายความร่วมมือ 
     2.2) องค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศ 
     2.3) องค์ประกอบด้านประสิทธิผลของสถานศึกษา 
    3) ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นแบบแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดท่ีกำหนดให้ผู้ตอบได้
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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   2.2.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับรูปแบบการนิเทศ
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ท่ีมีความ
เหมาะสมเพื่อร่างแบบสัมภาษณ์ 
    2) กำหนดประเด็นคำถามในการสร้างเครื่องมือเพื่อให้ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระ
และจุดมุ่งหมายของการศึกษา ในการสัมภาษณ์เพื่อร่างแบบสัมภาษณ์ 
    3) นำร่างแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นนำเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำ
และปรับปรุงแก้ไขพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและการใช้ภาษา เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความ
ชัดเจนถูกต้อง สมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ 
    4) ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์(Index of 
Item Objective Congruence: IOC) และความเหมาะสมของภาษาของแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น โดยท่ีเกณฑ์ในการพิจารณาค่าความสอดคล้อง มีดังนี้ 
     +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตามเนื้อหา/จุดประสงค์ 
     -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นมี เนื้อหาไม่สอดคล้องตามเนื้ อหา/
จุดประสงค์  
    ซึ่งผู้เช่ียวชาญท่ีทำหน้าท่ีตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จำนวน 5 คน ได้แก ่
    1) รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
    2) ผศ.ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักด์ิ อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
    3) ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 42 
    4) ดร.สมหวัง พันธะลี ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศแห่งประเทศไทย 
    5) ดร.วรศักด์ิ วัชรกำธร ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
บริหารธุรกิจ อดีตหัวหน้าศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแล้วนำไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item 
Objective Congruence Index: IOC) โดยเกณฑ์คัดเลือกข้อคำถามท่ีมีดัชนีความสอดคล้อง  
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(IOC) ต้ังแต่ .50 ขึ้นไป ใช้เป็นข้อคำถามในแบบสัมภาษณ์โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557, 
หน้า 64)  

N

R
IOC

Σ
=      

     เมื่อ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา 
RΣ         หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

        N  หมายถึง  จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
   2.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้ 
    1) ทำบันทึกข้อความขอหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2) ส่งแบบแบบสัมภาษณ์พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลไป
ยังสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
    3) ผู้วิจัยดำเนินการประสานงานเพื่อติดต่อเข้าศึกษาดูงานและสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของแต่ละโรงเรียน ระหว่างวัน ท่ี  20 - 21 เดือนพฤษภาคม 2563 โดยการบัน ทึกเสียง                     
จดบันทึก และนำมาถอดเทปสรุปวิเคราะห์ประเด็นการสัมภาษณ์ ท่ีได้ดำเนินการสัมภาษณ์เรียบร้อย
แล้ว 
  2.3 การยกร่างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการ
มีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
  การยกร่างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงาน
ทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้วิจัยดำเนินการ 
ดังนี้ 
   2.3.1 ผู้วิจัยนำข้อมูลแนวทางในการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
มาวิเคราะห์ 
   2.3.2 นำข้อมูลรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ใน
ขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างเป็นรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมี
งานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
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   2.3.3 นำร่างการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงาน
ทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ท่ีสร้างขึ้นให้
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการใช้ภาษา 
   2.3.4 ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจัดทำเป็น
ร่างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
  2.4 การตรวจสอบร่างการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมี
งานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
  ในการตรวจสอบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงาน
ทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยการใช้แบบ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 มีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้  
   2.4.1 แหล่งข้อมูล 
   แหล่งข้อมูลเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 13 คน ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 
ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 1 คน กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการนิเทศ
การศึกษา ศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบด้านหลักสูตร จำนวน 5 คน กลุ่มท่ี 3 อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 
คน กลุ่มท่ี 4 ผู้เช่ียวชาญด้านอาชีวศึกษา จำนวน 3 คน กำหนดคุณสมบัติโดยมีความรู้ประสบการณ์
ด้านการนิเทศ การศึกษา อย่างน้อย 10 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาเอกเกี่ยวข้องกับการนิเทศด้วย
เครือข่ายความร่วมมือและมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านอาชีวศึกษา อย่างน้อย 10 ปี โดยเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 
    2.4.1.1 กลุ่มท่ี 1 ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จำนวน 1 คน ได้แก่ 
นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
    2.4.1.2 กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศก์ท่ี
รับผิดชอบด้านหลักสูตร จำนวน 4 คน  ได้แก ่
     1) ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
     2) ดร.วรศักด์ิ วัชรกำธร ประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
บริหารธุรกิจ อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ   
     3) นางมาลี พิณสาย ศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ ศธจ.สระแก้ว  
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     4) นางนิธิวดี ป่าหวาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
    2.4.1.3 กลุ่มท่ี 3 อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 คน ได้แก ่
     1) รศ.ดร.ภารดี อนันต์นาวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
     2) รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ประธานหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
     3) ผศ.ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล อาจารย์ประจำสาขาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
     4) ผศ.ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา 
    2.4.1.4 กลุ่มท่ี 4 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการมีงานทำและ
ด้านอาชีวศึกษา จำนวน 4 คน   
     1) ดร.ปราณี หนูขาว ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เช่ียวชาญ 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
     2) ดร.วิไลลักษณ์ แก้วจินดา ท่ีปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
     3) นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
     4) ดร.ลลิดา ธรรมบุตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
   2.4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.4.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ และร่างการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
    2.4.2.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     1) นำรายการของร่างการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
มาจัดทำเป็นรายการข้อคำถาม 
     2) จัดทำเป็นแบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 5 คน ชุดเดิม เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของการใช้ภาษา  
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     3) นำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์เพื่อนำไปใช้
ในการสัมภาษณ์ 
     4) นำแบบตรวจสอบความเหมาะสมของการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 เก็บข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรายบุคคล 
    2.4.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการดังนี ้
     1) ทำบันทึกข้อความขอหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ถึงผู้เช่ียวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ 
     2) ประสานส่งหนังสือแบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นได้ของ
รูปแบบถึงผู้เช่ียวชาญ พร้อมกับส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์และร่างรูปแบบเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นได้ของรูปแบบ  
     3) ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมมนาอิงผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship)  
ผ่านระบบการประชุมแบบไฮบริด ได้แก่ การประชุมแบบ  Online และแบบ Onsite เนื่องจาก
สถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อปรับปรุงรูปแบบ  
   2.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การนำ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงร่างการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 
 การประเมินในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศด้วย
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 แหล่งข้อมูล 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 15 คน และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส                  
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ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน รวมท้ังส้ิน
จำนวน 48 คน  
  3.2 เครื่องมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นดังนี้ 
   3.2.1 แบบประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
    3.2.1.1 ตอนท่ี 1 สภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบ (Check list) 5 
    3.2.1.2 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความเป็นประโยชน์ของของรูปแบบการนิเทศ
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 
    3.2.1.3 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเป็นแบบแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดท่ีกำหนดให้
ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   3.2.2 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3.2.2.1 ผู้วิจัยนำรายละเอียดของรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 มากำหนดเป็นข้อคำถาม 
    3.2.2.2 ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศด้วย
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
    3.2.2.3 ผู้วิจัยนำร่างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
การนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เสนอใหผู้้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ชุดเดิม
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและการใช้ภาษาแล้วแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
   3.3.1 ทำบันทึกข้อความขอหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
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   3.3.2 ประสานการส่งหนังสือจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว 
เขต 1 พร้อมแบบประเมินไปยังกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทางไลน์กลุ่มศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และไลน์ก ลุ่มผู้บริการสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 จำนวน 48 ฉบับ ได้รับกลับคืน 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
   3.3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบประเมิน 
  3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
   3.4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพื้นฐาน  
ได้แก่ ค่าร้อยละ  
   3.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ
การนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉล่ียกำหนดเกณฑ์ดังนี้  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หน้า 67) 
   4.51 - 5.00 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.51 - 4.50 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
   2.51 - 3.50 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 - 2.50 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับน้อย 
   1.00 - 1.50 หมายถึง รูปแบบฯ มีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   เกณฑ์ในการตัดสินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศด้วย
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไป และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
   3.4.3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 4. ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 
 ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร
การมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีขั้นตอน
การดำเนินการ ดังนี้ 
  4.1 แหล่งข้อมูล 
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   4.1 .1 ประชากร ได้แก่  ศึกษานิ เทศก์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 15 คน และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน ๆ 1 คน รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 33 คน ครูผู้สอนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม
ครูผู้สอน 33 คน รวมประชากรท้ังส้ิน จำนวน 81 คน  
   4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศึกษานิ เทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 13 คน และผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส                  
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 33 โรงเรียน ๆ 1 คน รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน ครูผู้สอนหลักสูตรการมีงานทำ ของโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
รวมครูผู้สอน 27 คน รวมประชากรท้ังส้ิน จำนวน 67 คน คำนวณได้จากสูตรของ Yamane (1967, 
p. 86) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95   
   4.1.3 การสร้างความเข้าใจและช้ีแจงให้ผู้ใช้รูปแบบ มีดังนี้ 
    4.1.3.1 ผู้วิจัยได้จัดเตรียมเอกสารรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 ในปีการศึกษา 2564 
    4.1.3.2 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินการให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร 
และครู เพื่อสร้างความเข้าใจและเห็นความจำเป็น ตลอดจนขอความร่วมมือ ในการใช้รูปแบบการ
นิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
    4.1.3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการมีงานทำ เป็น
เวลา 2 วัน 
   4.1.4 การนิเทศตามรูปแบบการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
มีลำดับการดำเนินงานประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่  
    4.1.4.1 สร้างความตระหนักเกี่ยวกับการนิ เทศการศึกษา หมายถึง การ
ดำเนินงานท่ีผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีความเข้าใจร่วมกันถึงประโยชน์ คุณค่าของการนิเทศด้วย
เครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยการสร้างการรับรู้ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระดมความคิดเห็นในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษา 
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    4.1.4.2 การวางแผนการนิเทศร่วมกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ หมายถึง 
การดำเนินการเกี่ยวกับการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การแต่งต้ัง
คณะกรรมการเครือข่ายการนิเทศ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการนิเทศ การวางแผนและจัดทำ
แผนการนิเทศ ลำดับขั้นตอนวิธีการนิเทศ รวมถึงแนวทางในการดำเนินการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำให้เกิดประสิทธิผล ท่ีเกิดจากการร่วมคิดของท้ังผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ 
    4.1.4.3 การดำเนินการนิเทศ หมายถึง การปฏิบัติการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือโดยเริ่มจากการประชุม กำหนดระยะเวลา การสร้างเครื่องมือ การสะท้อนผล เพื่อนำไปพัฒนา
และปรับปรุง โดยใช้การนิเทศท่ีทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยเป็นการสร้างความเข้าใจของผู้
นิเทศในการนิเทศ ซึ่งเกิดจากการประชุมในขั้นตอนการนิเทศ รวมถึงแนวทางในการนิเทศตาม
แผนการนิเทศท่ีกำหนดไว้ แล้วสะท้อนผลการนิเทศ เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศให้
ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพและบริบท 
    4.1.4.4 การติดตามและเสริมแรง หมายถึง เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง
ขวัญกำลังใจ ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติ ในการปฏิบัติหน้างานท้ังครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบปัญหาของการดำเนินการท่ีเกิดจากการนิเทศด้วย
เครือข่ายความร่วมมือโดยเกิดจากการสะท้อนผลการดำเนินการท้ังผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ โดยใช้
กระบวนการติดตามท่ีหลากหลายแนวทาง ท้ังการติดตามโดยการลงพื้นท่ีและการติดตามแบบ
ออนไลน์ เพื่อนำผลมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนา 
    4.1.4.5 ประเมินผลสะท้อนเพื่อพัฒนา หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ ในการสะท้อนปัญหา จุดควรพัฒนา ในปัญหา
ต่าง ๆ ของการดำเนินการนิเทศแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการนิเทศการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเพื่อนำมาปรับปรุงการนิเทศ และวางแผนนิเทศครั้งต่อไปการใช้รูปแบบการนิเทศ
ด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
   4.1.5 ประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีตาม
เกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่   
    4.1.5.1 ประเมินประสิทธิผลระดับสถานศึกษา หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์
ของความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาได้กำหนดไว้ ท้ังด้านวิชาการ ด้านการเงินและงบประมาณ
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารท่ัวไป ท่ีนำไปสู่การขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำให้เกิด
ประสิทธิผล 
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    4.1.5.2 ประเมินประสิทธิผลระดับครู หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการ
พัฒนาครูผู้สอน ท่ีขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำ โดยสามารถจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ครูมีความสามารถด้านการสอน มี
ความสามารถด้านการส่ือสาร การสร้างสรรค์นวัตกรรม มีผลงานวิชาการ มีความรู้ในเนื้อหาท่ีสอน 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีทักษะการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
    4.1.5.3 ประเมินประสิทธิผลระดับนักเรียน หมายถึง การบรรลุวัตถุประสงค์ใน                  
การพัฒนานักเรียน ประกอบด้วย ผู้เรียนมีความสมดุลเชิงคุณภาพ ของด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านเจตนคติ และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ มีการเรียนรู้ในรูปแบบ 
Problem-Based Learning และ Problem-Based Learning ตามกระบวนการบันได 5 ขั้น และมี
การเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนฝึกและถอดประสบการณ์ตามสมรรถนะสาขาวิชาชีพ และมีการเรียนรู้
การเป็นผู้ประกอบการลักษณะใดลักษณะหนึ่ง มีคุณภาพการดำเนินชีวิต โดยการพัฒนาต่อยอด
ผลงาน (ต่อยอดเทคโนโลยีเดิม) หรือพัฒนานวัตกรรมข้ึนใช้  
  4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
  เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินขั้นตอนนี้ ได้แก่ เครื่องมือการนิเทศด้วยเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
  4.3 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
   4.3.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
การนิเทศ 
   4.3.2 ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1  
   4.3.3 หาคุณภาพของเครื่องมือการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน และนำมาปรับปรุง 
   4.3.4 นำเครื่องมือการนิเทศไปใช้ในการนิเทศติดตามกับกลุ่มเป้าหมาย  
  4.4 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 
   4.4.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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   การวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการนิเทศด้วยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคล่ือน
หลักสูตรการมีงานทำของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
ท้ัง 5 ข้ันตอน โดยการวิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และประเมินประสิทธิผลของ
สถานศึกษา โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) มีลักษณะเป็นแบบ
ประเมินตามเกณฑ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นระดับคุณภาพ 3 ระดับ ได้แบ่งการให้คะแนนเป็น 3 ระดับ ตามช้ีวัด ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉล่ียของ อุเทน ปัญโญ (2555, หน้า 140) ดังนี ้ 
   ค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.00 หมายถึง ดี 
   ค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 0.00 - .49 หมายถึง ไม่ดี 
   4.4.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
    4.4.2.1 ค่าเฉล่ียกลุ่มตัวอย่าง (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หน้า 102) 

X
N

XΣ    สูตร    =    

X    เมื่อ  แทน ค่าเฉล่ีย 
Σ     X แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 

     N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
    4.4.2.2 ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation) (บุญชม                     
ศรีสะอาด, 2557, หน้า 103) 

1)-n(n

2)X(2Xn −    สูตร  S.D. =  

    เมื่อ S.D. แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     X แทน คะแนนแต่ละตัว 
     n แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

     X แทน ผลรวมของคะแนน 
    4.4.2.3 ค่าร้อยละ (%) สูตรการหาค่าร้อยละ มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557, หน้า 
104) 

    สูตร  P 100
N
T
 =    

    เมื่อ P แทน ร้อยละ 
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     T แทน ค่าเฉล่ียท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
     N แทน จำนวนคะแนนท้ังหมด 

การเผยแพร่ผลการวิจัย 
 หลังจากผู้วิจัยได้ทำการวิจัยเสร็จส้ินแล้ว ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผลการวิจัยในงานวันวิชาการของ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนเผยแพร่ไปยัง
เครือข่ายวิชาการ รวมท้ังเผยแพร่เป็นบทความในวารสารทางวิชาการต่าง ๆ เช่น วารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ รวมท้ังเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นต้น  
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