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การพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ
ของสถานศึกษาโดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น (AKACMEA)
Develop a Model for Supervision Monitoring and Evaluation
of Academic in School Using Five Steps (AKACMEA)
แสงเดือน คงนาวัง1
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. พัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น (AKACMEA) 2. เพื่อศึกษาผลการนํา
รูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น ไปใชในการพัฒนาครูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเขารับ
การพัฒนาที่มีตอรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาฯ
การดําเนินการใชวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยดําเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาพัฒนารูปแบบ
การนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช
บันไดพัฒนา 5 ขั้น กับกลุมนํารองซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน
หรือ รองผูอํานวยการโรงเรียน (ดานวิชาการ) หรือ ครูทรี่ บั ผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษานนทบุรี เขต 1จํานวน 32 คนและครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 59 คน ในปการศึกษา 2553 ระยะที่ 2
เปนการศึกษาผลการพัฒนารูปแบบฯไปใชกับ กลุมขยายผล ซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษา
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน (ดานวิชาการ) หรือครูที่รับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1จํานวน 32 คนและครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 76 คน
ในปการศึกษา 2554 ตามลําดับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบ และ คูมือรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น แบบประเมินตนเองการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูทเี่ อือ้ ตอการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลวิชาการในสถานศึกษา แบบประเมินความรูความ
เขาใจในสาระการนิเทศติดตามประเมินผลฯ แบบประเมินผลการนิเทศติดตามประเมินผลฯ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจผูเขารับการพัฒนาฯ วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหสถิตทิ ใี่ ช คาความถี่ คาเฉลีย่ คารอยละ คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น ประกอบดวย 5 ขั้นบันไดคือ ขั้นที่ 1 สรางความตระหนักในหนาที่
(A: Awareness) ขั้นที่ 2 รูหลักและลองทําดู ประเมินผล (ME:Monitoring and Evaluation) ขั้นที่ 5 ชื่นชมผลงาน
(A: Award) รูปแบบนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานนทบุรี
เขต 1 โดยใช บันได (KA:Knowledge and Action) ขั้นที่ 3 การสรรคสรางผลงาน (C:Create Innovation) ขั้นที่ 4
1

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1
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ติดตามและพัฒนา 5 ขัน้ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.82 และผลของการพัฒนาพบวา 1. ผลการนําไปใชกับกลุม
นํารองมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่เอื้อตอการนิเทศ ติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษา
ของผูเขารับการพัฒนา (กลุมนํารอง) มีคาเฉลีย่ 3.13 คุณภาพระดับดี ผลการประเมินความรูความเขาใจ เกีย่ วกับสาระ
การนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษามีคาเฉลี่ย 3.21 คุณภาพระดับดี ผลการดําเนินการการนิเทศ
กํากับติดตามประเมินผลดานวิชาการ ในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนากลุมนํารอง คาเฉลี่ย 3.23 คุณภาพระดับดี
และการติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนในสถานศึกษา กลุมนํารอง พบวามีคาเฉลี่ย 3.40
คุณภาพระดับดี และความคิดเห็น ของกลุมนํารองที่มีตอรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น มีคาเฉลี่ย 3.31 คุณภาพระดับ
ดีและ 2. ผลการนําไปใชกับกลุมขยายผล พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่เอื้อตอการนิเทศ
ติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา (กลุมขยายผล) มีคาเฉลี่ย 3.51 คุณภาพระดับดีมาก
ผลการประเมินความรูความเขาใจเกีย่ วกับสาระการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษามีคาเฉลีย่ 3.47
คุณภาพระดับดี ผลการดําเนินการการนิเทศ กํากับติดตามประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา
กลุมขยายผล คาเฉลีย่ 3.47 คุณภาพระดับดี การติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผสอนในสถานศึ
ู
กษา
กลุมขยายผล พบวามีคาเฉลี่ย 3.55 คุณภาพระดับดีมาก และความคิดเห็น ของกลุมขยายผลที่มีตอรูปแบบการนิเทศ
ติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา
5 ขั้น มีคาเฉลี่ย 3.56 คุณภาพระดับดีมาก
Abstract
The purposes of this research were to study: 1) Develop a model for supervision monitoring
and evaluation of academic in school using ﬁve steps (AKACMEA) ; 2) study the application of
knowledge and experience enhanced by ﬁve steps (AKACMEA) into their teaching and; 3) study the
opinion of director and academic teachers in the project regarding the model .
The research was conducted in two cycles . The ﬁrst cycle was conducted with a pilot group
of 32 directors or academic-teachers and 59 teachers . The second cycle from the expand group
consisted of 32 directors or academic-teachers and 76 teachers . . Both groups were studied in 2013
and 2014 academic years consecutively. The research tools were: the model and manuals, teachers’
evaluating forms; experts’ opinion on the model and manual . The research ﬁndings were as follows : 1. The model for supervision monitoring and evaluation of academic in school using
ﬁve steps for grade 6 teachers consisted of ﬁve steps: 1) Awareness; 2 ) Knowledge and Action;
3 ) Creating Innovation; 4 ) Monitoring and Evaluation; and 5) Award . This model had index of
concurrence ( IOC ) 0.82.
2. The post means of self evaluation for Teacher Professional Autonomy of teachers both
cycles were 3.13 and 3.51 respectively.
3. The post means of their knowledge and understanding about content academic monitoring
and supervision in school of both cycles were 3.21 and 3.47 respectively.
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4. Means of monitoring teaching competency development teaching practice of both cycles
were 3.40 and 3.55 respectively.
5. Means of directors /academic teachers’ and teachers’ opinion on the model and
manual implemented in the ﬁrst and second cycle were 3.31 and 3.56 respectively
1. บทนํา
ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กําหนด
อํ า นาจหนาที่ ข องคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ความวา ทําหนาที่ในการศึกษาวิเคราะห วิจัย นิเทศ
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการดําเนินการโดย
มุงผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการ
ศึ ก ษาจากหนวยงานที่ เ กี่ ย วของ ซึ่ ง งานวิ ช าการเปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ. 2545 มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาให
มากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการ
ไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และ การมีสวน
รวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจน
การวั ด ผล ประเมิ น ผล รวมทั้ ง วั ด ปจจั ย เกื้ อ หนุ น
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น ชุ ม ชน ทองถิ่ น ไดอยาง
มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ
จากบทบาทหนาที่ ดั ง กลาว กอรปกั บ สภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานนทบุ รี เขต 1 มี ผ ล
การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นนั ก เรี ย นระดั บ
ประเทศ กรม และเขตพื้นที่การศึกษา ใน 8 กลุมสาระ
การเรียนรู ตลอดจนการติดตามประเมินผล ตามนโยบาย
และกิจกรรมสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียน มีผลยังไมนาพอใจ (สํานักงานเขตพืน้ ที่

การศึ ก ษานนทบุ รี เขต 1, 2552) ผู วิ จั ย ในฐานะที่
รับผิดชอบงานวิชาการ จึงไดจัดทําโครงการการพัฒนารูป
แบบการนิเทศติดตามและประเมินผลดานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผูบริหาร/
รองผูบริหารสถานศึกษาและครูทรี่ บั ผิดชอบดานวิชาการ
ในโรงเรี ย น ใหมี ค วามรู ความสามารถในการนิ เ ทศ
งานวิชาการในโรงเรียนสูคุณภาพการเรียนการสอน
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการนิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น
(AKACMEA)
2. เพือ่ ศึกษาผลการนํารูปแบบการนิเทศติดตาม
และประเมิ น ผลด านวิ ช าการในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชบันได
พัฒนา 5 ขั้น ไปใชในการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
3. ขอบเขตในการวิจัย
1. ขอบเขตสาระในการวิจัยครั้งนี้มุ งศึกษา
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานวิชาการในสถานศึกษา
การวางแผนงานโครงการนิเทศติดตามประเมินผลงาน
วิชาการ เทคนิคการนิเทศ การนิเทศภายในโรงเรียนทีก่ าร
พัฒนาสมรรถภาพการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการเรียน
รูในหลักสูตรฯ กับประชากรและกลุมเปาหมาย ประกอบ
ดวยกลุมนํารองซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานวิชาการในสถาน
ศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ
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โรงเรียน (ดานวิชาการ) หรือครูที่รับผิดชอบงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 1จํานวน 32 คนและครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 59 คน ในปการศึกษา 2553 และ กลุมขยายผล
ซึ่งเปนผู รับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษา ไดแก
ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นหรื อ รองผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
(ดานวิ ช าการ) หรื อ ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานวิ ช าการใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
จํานวน 32 คน และ ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวน 76 คน ในปการศึกษา 2554
2. ระยะเวลาในการดําเนินการใชเวลาตั้งแต
ปการศึกษา 2553 และปการศึกษา 2554
3. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยตัวแปรตน
ไดแกรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น (AKACMEA)

และตัวแปรตามไดแก ผลการนํารูปแบบไปใช ในการนิเทศ
ติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษาของผู เขารับ
การพัฒนาเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูที่เอื้อตอการนิเทศติดตามประเมินผลวิชาการ
ในสถานศึกษาของผู เขารับการพัฒนา ผลการประเมิน
ความรูความเขาใจเกีย่ วกับสาระการนิเทศติดตามประเมิน
ผลดานวิชาการในสถานศึกษาของผู เขารับการพัฒนา
ผลการดําเนินการการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลดาน
วิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา การติดตาม
ผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนในสถาน
ศึกษาและความคิดเห็น ผูเขารับการพัฒนาทีม่ ตี อรูปแบบ
การนิเทศติดตามประเมินผลิดานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดย
ใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น

ตัวแปรตน
รู ป แบบการนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลดาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น ซึ่งประกอบดวย 5
ขั้น ไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความตระหนักในหนาที่ (Awareness)
ขั้นที่ 2 ขั้นรู หลัก และลองทําดู (Knowledge
Principle and Action)
ขั้นที่ 3 ขั้นมุงสูนวัตกรรมสรางสรรค (Create Innovation)
ขั้นที่ 4 ขัน้ ติดตามประเมินผล (Monitoring and
Evaluation)
ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมผลงานและประกาศเกียรติคุณ
(Award)
5) โรงเรียนมีกระบวนการและการจัดการนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาเรียนรู
6) โรงเรียนมีผลผลิตและผลลัพธตามทีก่ าํ หนดไว

ตัวแปรตาม
(1) ผลการนํารูปแบบไปใชในการนิเทศ ติดตามประเมิน
ผลวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา
- ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่เอื้อตอ
การนิเทศติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษาของ
ผูเขารับการพัฒนา
- ผลการประเมินความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาระการ
นิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษาของ
ผูเขารับการพัฒนา
- ผลการดําเนินการการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลดาน
วิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา
- การติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู
ผูสอนในสถานศึกษา
(2) ความคิดเห็น ผูเขารับการพัฒนาที่มีตอรูปแบบการ
นิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช
บันไดพัฒนา 5 ขั้น
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการมีดังนี้
1. การสรางรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
ผลดานวิชาการของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น
ไดดําเนินการสังเคราะหองคความรูทีไ่ ดจากการศึกษารูปแบบ

การนิ เ ทศติ ด ตามและประเมิ น ผลด านวิ ช าการใน
สถานศึกษา/ปญหา ความตองการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
กําหนดเปน รู ป แบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชรูปแบบกระบวนการ
บันไดพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 5 A: A ward ขั้นชื่นชมผลงาน/ประกาศเกียรติคุณผล
ขั้นที่ 4 M/E: Monitoring And Evaluation ขั้นหมั่นกํากับติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 3 C: Creating Innovation ขั้นมุงสูนวัตกรรมรางสรรค
ขั้นที่ 2 K/A: Knowledge And Action ขั้นรูหลัก และลองทําดู
ขั้นที่ 1 A: Awareness ขั้นสรางความตระหนักในหนาที่

2. จัดทําคูมือการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชรูปแบบ
กระบวนการบันไดพัฒนา 5 ขัน้ และหาประสิทธิภาพโดย
ใชเทคนิค IOC โดยมีคาดัชนีความสอดคลองคาเทากับ
0.82
3. นําคูมือการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชรูปแบบ
กระบวนการบันไดพัฒนา 5 ขั้น ไปใชกับกลุมนํารองและ
กลุมขยายผล
4. รวบรวมขอมู ล วิ เ คราะห และสรุ ป ผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 1

5. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
6. นําขอมูลที่ไดไปใชปรับปรุงและบริหารงาน
การนิเทศ และการวางแผนพัฒนางานวิชาการของสถาน
ศึกษา แสดงขั้นตอนการดําเนินพัฒนาตามรูปแบบการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช
รูปแบบกระบวนการบันไดพัฒนา 5 ขั้น มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ ดังภาพ
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ขั้นศึกษาแนวคิดหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(1) ดานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล งานวิชาการของสถานศึกษา
(2) ดานนิเทศการสอนกับการพัฒนาวิชาชีพ
(3) ดานรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากร
(4) ดานการจัดการเรียนการสอน และดานหลักสูตรฯ
(5) ดานงานวิจัยที่เกี่ยวของ

2. ขั้นกําหนดกรอบแนวคิดรูปแบบ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ติดตามผลงานวิชาการฯศาสตรฯ

กรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
ผลดานวิชาการโดยใชบันไดพัฒนา AKACMEA ประกอบดวย 5 ขั้น
ตอน คือ
ขั้นที่ 1 ขั้นรูตระหนักในหนาที่
ขั้นที่ 2 ขั้นรูหลักและลองทําดู
ขั้นที่ 3 ขั้นมุงสูนวัตกรรมสรางสรรค
ขั้นที่ 4 ขั้นหมั่นกํากับติดตามและประเมินผล
ขั้นที่ 5 ขั้นชื่นชมผลงานและประกาศเกียตริคุณ

3. ขั้นสรางนวัตกรรมและเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย

ดําเนินการสรางรูปแบบการพัฒนาการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงาน
วิชาการฯและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. สรางและนํานวัตกรรม/เครื่องมือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
2. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ
3. นํานวัตกรรมใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง
4. นําเครื่องมือฯไป Try-out

4. ขั้นใชรูปแบบกับกลุมเปาหมายในปแรก

ดําเนินการนํารูปแบบทีป่ รับปรุงแลวมาพัฒนากลุมขยายผลตามปฏิทนิ
ที่กําหนดและรายงานผลการพัฒนา

ปรับปรุง

1. ขั้นศึกษาแนวคิดหลักการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

5. ขั้นขยายผลกับกลุมเปาหมายในปที่ 2

7. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใชบันไดพัฒนา
5 ขั้น แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
7.1 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาของผูเขารับ
การพัฒนา(กลุมนํารอง)
7.1.1 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพทีเ่ อือ้ ตอการนิเทศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ของผูเขารับการพัฒนา (กลุมนํารอง)
ปการศึกษา 2553 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพทีเ่ อือ้ ตอการนิเทศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ของผูเขารับการพัฒนา ปการศึกษา 2553
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ดําเนินการนํารูปแบบการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลงานวิชาการฯใชกับกลุมเปาหมายในปแรก (กลุมนํารอง)

(กลุมนํารอง) โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.13 อยูในระดับดี
และดานที่ปฏิบัติไดสูงสุดคือดานความรวมมือกับผูอื่นมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 อยูในระดับดี สวนดานที่ตํ่าสุดคือ
ดานการดําเนินการนิเทศงานวิชาการโดยมีคาเฉลีย่ เทากับ
2.93 อยูในระดับดีและหากพิจารณาตามรายการจะพบ
วารายการที่ปฏิบัติไดสูงสุดคือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่
ดีแกครู และผูเรียนโดยมีคาเฉลี่ย 3.55 อยูในระดับดีมาก
และรายการทีต่ าํ่ สุดคือรายการใชกระบวนการวิจยั พัฒนา
การนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ
2.49 อยูในระดับพอใช นอกจากนี้ ยังพบวารายการที่ได
ระดับดีมาก 2 รายการ ระดับดี 13 รายการและระดับ
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พอใช 1 รายการสวนระดับดีมากทีส่ ดุ และระดับปรับปรุง
ไมมี
7.1.2 ผลการประเมินดานความรู ความ
เขาใจที่เกี่ยวกับสาระการนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน
วิชาการของผูเขารับการพัฒนา (กลุมนํารอง) ปการศึกษา
2553 กลุมนํารอง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.21 อยูใน
ระดับดี และพบวาดานทีม่ คี วามรู เขาใจไดสูงสุดคือดานสือ่
และการวัดประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานทีต่ าํ่ สุด คืองานวิชาการดานวิธสี อน
โดยมี ค าเฉลี่ ย เทากั บ 3.02 อยู ในระดั บ ดี และหาก
พิจารณาตามรายการจะพบวารายการที่มีความรู เขาใจ
สูงสุดคือการรายงานผลพัฒนานักเรียนโดยมีคาเฉลีย่ 3.85
อยูในระดับดีมากและรายการที่ตํ่าสุดคือการสอนโดยใช
ทักษะกระบวนการวิจยั โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 2.26 อยูใน
ระดับพอใช นอกจากนี้ยังพบวารายการที่มีความรู เขาใจ
ระดับดีมากมี 7 รายการและระดับดี 18 รายการและ
ระดับพอใชมี 2 รายการสวนระดับดีมากทีส่ ดุ และปรับปรุง
ไมมี
7.1.3 ความคิดเห็นตอรูปแบบการนิเทศ
ติดตามประเมินผลงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใชบันได
พัฒนา 5 ขั้น ผูเขารับการพัฒนางานวิชาการกลุมนํารอง
พบวาความคิดเห็นตอรูปแบบการนิเทศงานวิชาการใน
สถานศึกษา โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น ของกลุมนํารอง
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.31 อยูในระดับดีขั้นที่ปฏิบัติได
สูงสุดคือขัน้ ที่ 4 การกํากับติดตามและประเมินผล การจัด
กิจกรรมโดยมีค าเฉลี่ยเทากับ 3.51 อยู ในระดับดีมาก
สวนขั้นที่ตํ่าสุดคือขั้นที่ 3 มุ งสู นวัตกรรมสรางสรรค
โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.15 อยูในระดับดี สวน ระดับดีมาก
ที่สุด พอใช และปรับปรุงไมมี
7.1.4 การดําเนินการนิเทศ กํากับติดตาม
ประเมินผลงานวิชาการของสถานศึกษา ของผูเขารับการ
พัฒนากลุมนํารอง พบวาการติดตามผล โดยภาพรวมมี
คาเฉลีย่ 3.23 ระดับดี และรายการทีไ่ ดสูงสุดคือ มีการนิเทศ
โดยการประชุมปฏิบตั กิ ารโดยมีคาเฉลีย่ 4.00 ระดับดีมาก
สวนรายการที่ปฏิบัติไดตํ่าสุดคือรายการนิเทศโดยการ

โคชชิง่ โดยมีคาเฉลีย่ 2.24 ระดับพอใช จากจํานวน 26 ขอ
มีระดับดีมาก จํานวน 5 ขอ ระดับดี จํานวน 18 ขอ สวน
ระดับพอใช มีจํานวน 3 ขอ สวนระดับดีมากที่สุด และ
ปรับปรุงไมมี
7.1.5 การติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนของครูผสอนในสถานศึ
ู
กษา กลุมนํารอง พฤติกรรม
การพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูในสถานศึกษา กลุม
นํารอง โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.40 ระดับดี และในดาน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รายการที่ไดสูงสุดคือ
แผนจัดการเรียนรู มีองคประกอบสําคัญครบถวน เชน
ตัวชี้วัดผลการเรียนรูที่คาดหวัง เนื้อหาสาระ กิจกรรม
การเรียนการสอนการวัดประเมินผล และสื่อการเรียน
การสอนโดยมีคาเฉลีย่ 4.02 ระดับดีมาก สวนดานพฤติกรรม
การสอนรายการทีป่ ฏิบตั ไิ ดสูงสุดคือรายการที่ 28 จัดการ
เรี ย นการสอนที่ ส อดแทรกคุ ณ ธรรม/จริ ย ธรรมโดยมี
คาเฉลีย่ 4.07 ระดับดีมาก ในจากจํานวน 31 ขอมีรายการ
อยูในระดับดีมากจํานวน 15 ขอ ระดับดีมีจํานวน 26 ขอ
สวนระดับดีมากที่สุด ระดับพอใช และปรับปรุงไมมี
7.2 ตอนที่ 2 การนํารูปแบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลงานวิชาการโดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น
(AKACMEA) ใชกับกลุมขยายผล
7.2.1 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพทีเ่ อือ้ ตอการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา ของ
ผูเขารับการพัฒนา (กลุมขยายผล) ปการศึกษา 2554 พบ
วา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพที่เอื้อตอ
การนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา ของผู เขารับการ
พัฒนา ปการศึกษา 2554 (กลุมขยายผล) โดยภาพรวม
มีคาเฉลีย่ 3.51 อยูในระดับดีมาก และดานทีป่ ฏิบตั ไิ ดสูงสุด
คือดานความรวมมือกับผูอืน่ มีคาเฉลีย่ เทากับ 3.53 อยูใน
ระดับดีมาก สวนดานทีต่ าํ่ สุดคือ ดานการดําเนินการนิเทศ
งานวิชาการโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 อยูในระดับดีและ
หากพิจารณาตามรายการจะพบวารายการที่ปฏิบัติได
สูงสุดคือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกครู และผูเรียน
โดยมีคาเฉลีย่ 3.58 อยูในระดับดีมาก และรายการทีต่ าํ่ สุด
คือรายการใชกระบวนการวิจยั พัฒนาการนิเทศงานวิชาการ
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ในสถานศึกษา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 อยูในระดับดี
นอกจากนี้ ยังพบวารายการที่ไดระดับดีมาก 11 รายการ
ระดับดี 5 รายการและระดับพอใช ระดับดีมากทีส่ ดุ และ
ระดับปรับปรุงไมมี
7.2.2 ผลการประเมินดานความรู ความ
เขาใจที่เกี่ยวกับสาระการนิเทศงานวิชาการของผูเขารับ
การพัฒนา (กลุมขยายผล ) พบวา จากการประเมินผล
การประเมินดานความรู ความเขาใจที่เกี่ยวกับสาระการ
นิเทศงานวิชาการของผูเขารับการพัฒนา (ผูรับผิดชอบ
โครงการ) กลุมขยายผล โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.47
อยูในระดับดี และพบวาดานที่มีความรู เขาใจไดสูงสุด
คือดานวิชาการสื่อ และการวัดประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.65 อยูในระดับดีมาก สวนดานที่ตํ่าสุด คืองาน
วิชาการดานวิธสี อนโดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.29 อยูในระดับ
ดี และหากพิจารณาตามรายการจะพบวารายการที่มี
ความรูความเขาใจสูงสุดคือกิจกรรมประกวดแขงขันดาน
วิชาการโดยมีคาเฉลีย่ 3.96 อยูในระดับดีมากและรายการ
ทีต่ าํ่ สุด คือ การสอนโดยใชทักษะกระบวนการวิจยั โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 อยูในระดับดี นอกจากนี้ยังพบวา
รายการที่มีความรู เขาใจระดับดีมากมี 18 รายการและ
ระดับดี 8 รายการและ ระดับพอใช มี 1 รายการสวน
ระดับดีมากที่สุด และปรับปรุงไมมี ความคิดเห็นตอ
รูปแบบการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใชบันได
พัฒนา 5 ขั้น ผูรับผิดชอบงานวิชาการกลุมขยายผล
7.2.3 ผลการแสดงความคิ ด เห็ น ต อ
รูปแบบการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใชบันได
พัฒนา 5 ขัน้ ของกลุมนํารองโดยภาพรวมมีคาเฉลีย่ 3.56
อยูในระดับดีมาก ขัน้ ทีป่ ฏิบตั ไิ ดสูงสุดคือขัน้ ที่ 1 การสราง
ความตระหนัก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 อยูในระดับดี
มาก สวนขั้นที่ตํ่าสุดคือขั้นที่ 3 มุงสูนวัตกรรมสรางสรรค
โดยมีคาเฉลีย่ เทากับ 3.45 อยูในระดับดี สวน ระดับดีมาก
ที่สุด พอใช และปรับปรุงไมมี
7.2.4 การดําเนินการนิเทศ กํากับติดตาม
ประเมินผลงานวิชาการของสถานศึกษา (กลุมขยายผล)
พบวาการติดตามผลฯ ของกลุมขยายผลโดยภาพรวมมีคา
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เฉลีย่ 3.47 ระดับดี และรายการทีไ่ ดสูงสุดคือ มีการนิเทศ
โดยการประชุมปฏิบตั กิ ารโดยมีคาเฉลีย่ 4.10 ระดับดีมาก
สวนรายการที่ปฏิบัติไดตํ่าสุดคือรายการนิเทศโดยการ
โคชชิ่ง โดยมีคาเฉลี่ย 2.69 ระดับดี จากจํานวน 26 ขอมี
ระดับดีมาก จํานวน 10 ขอ ระดับดี จํานวน 16 ขอ สวน
ระดับพอใช สวนระดับดีมากที่สุด และปรับปรุงไมมี
7.2.5 การติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนของครูผูสอนในสถานศึกษา (กลุมขยายผล) พบ
วาการติดตามผลพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถภาพการ
สอนของครูในสถานศึกษา กลุมขยายผล โดยภาพรวมมี
คาเฉลีย่ 3.55 ระดับดีมาก และในดานการจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู รายการที่ไดสูงสุด คือ แผนจัดการเรียนรู
มีองคประกอบสําคัญครบถวน เชน ตัวชี้วัดผลการเรียนรู
ทีค่ าดหวัง เนือ้ หาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอนการวัด
ประเมินผล และสือ่ การเรียนการสอนโดยมีคาเฉลีย่ 4.15
ระดับดีมาก สวนดานพฤติกรรมการสอนรายการทีป่ ฏิบตั ิ
ไดสูงสุดคือรายการที่ 28 จัดการเรียนการสอนทีส่ อดแทรก
คุณธรรม/จริยธรรมโดยมีค าเฉลี่ย 4.17 ระดับดีมาก
จากจํานวน 31 ขอมีรายการอยูในระดับดีมากจํานวน
18 ขอ ระดับดีมีจํานวน 13 ขอสวนระดับดีมากที่สุด
ระดับพอใช และปรับปรุงไมมี
6. สรุปผลการวิจัย
ผลการดําเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาสรุปผลไดดังนี้
1. ไดรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลดาน
วิชาการของสถานศึกษา โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น
2. ผลจากการนํ า รู ป แบบไปใชในการนิ เ ทศ
ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา มีผล
ดําเนินการดังนี้
2.1 การประเมินตนเองหลังพัฒนาผูรับผิด
ชอบงานวิชาการสามารถปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานวิชาชีพ
ที่เอื้อตอการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งดาน
การเตรียมการ การดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน
และการทํางานรวมกับผู อื่น ของกลุ มนํารองและกลุ ม
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ขยายผล พบวามีระดับการปฏิบัติในระดับดีและดีมาก
ตามลําดับซึง่ แสดถึงการพัฒนาตนเองเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคลองกับ
ผลของการติดตามของคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง
ไดดูสภาพจริงในสวนที่เกี่ยวของ
2.2 ผลการประเมินดานความรู ความเขาใจ
ทีเ่ กีย่ วกับสาระการนิเทศงานวิชาการของผูรับผิดชอบงาน
วิชาการ พบวากลุมนํารอง และกลุมขยายผลมีความรู
ความเขาใจในดานหลักสูตร วิธสี อน สือ่ การวัดประเมินผล
และดานการนิเทศในระดับดีเหมือนกัน
2.3 ผลความคิดเห็นตอรูปแบบการนิเทศฯ
โดยใชบันได 5 ขั้น พบวากลุมนํารองและกลุมขยายผล
มีความคิดเห็นในระดับดีและดีมาก ตามลําดับ
2.4 ผลการดํ า เนิ น การกํ า กั บ ติ ด ตามและ
นิเทศงานวิชาการของสถานศึกษา ของผูรับผิดชอบงาน
วิชาการ ของกลุมนํารองและกลุมขยายผลพบวาปฏิบตั ไิ ด
ในระดับดีเหมือนตามลําดับ
2.5 ผลการติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพ
การสอนของครูผูสอนที่รับการนิเทศในสถานศึกษา ของ
กลุมนํารองและกลุมขยายผลพบวาปฏิบัติไดในระดับดี
และดีมากตามลําดับ
7. อภิปรายผล
จากผลการพัฒนาดังกลาวขางตนทีท่ าํ ใหมีผลการ
ประเมินอยูในระดับดี- ดีมาก อาจเปนเพราะ รูปแบบการ
พัฒนามีการนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน
ทฤษฎีจติ วิทยาการเรียนรู ทฤษฎีแจงจูงใจ ทฤษฎีทางสมอง
หลักการ แนวคิด ดานหลักสูตร วิธสี อน เทคนิคการนิเทศ
การวัดประเมินผล การบริหารจัดการ มาตรฐานวิชาชีพ
และนโยบายที่เกี่ยวของมาบูรณาการออกแบบ กําหนด
กรอบแนวคิดในการพัฒนา และจัดทําคูมือการนิเทศฯ
ไดอยางเหมาะสมและตอเนือ่ ง จึงทําใหมีคณ
ุ ภาพระดับดี
- ดีมาก อีกทั้งผูรับผิดชอบงานวิชาการ และครูตระหนัก
เห็ น ความสํ า คั ญ ที่ ต องพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใหมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผลการวิจยั ของ แสงเดือน
คงนาวัง (2553) ที่พบวา รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพ

การสอนครูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่ 2 โดยใชการจัดการ
ความรูประกอบดวย 4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1 รูหนาที่มีวิสัย
ทัศนและเปาหมาย (Knowledge Vision and Goal)
ขัน้ ที่ 2 รูหลักและแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน (Knowledge
Principle and Sharing) ขั้นที่ 3 การเขาถึงคลังความรู
และสรางสรรคชุมชนนักปฏิบัติ (Knowledge Assets
and Create Community of Practices) ขั้นที่ 4 รูการ
กํากับติดตามและประเมินผล (Knowledge Monitor)
รูปแบบและคูมือการพัฒนาสมรรถภาพการสอนมีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 0.84 ครู กลุม นํารองและกลุม
ขยายผลมีคะแนนเฉลีย่ หลังพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญที่ ระดับ .01 และ มีความคิดเห็นตอรูป
แบบและคูมือรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนฯ
อยูในระดับ ดีมากโดยมีคาเฉลี่ย 3.90 และ 3.95 ตาม
ลําดับ การติดตามผลพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถภาพการ
สอนของครูพบวา ปฏิบัติไดในระดับดีมากโดยมีคาเฉลี่ย
4.00 และ 4.04 ตามลําดับ ครูผูสอนกลุมนํารองและ
กลุมขยายผลรูเขาใจสาระการจัดการเรียนการสอน และ
เนื้อหาวิทยาศาสตร หลังการพัฒนาในระดับดีมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ 4.34 ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
พบวานักเรียนกลุมนํารองและกลุมขยายผลมีพฤติกรรม
การเรียนรูวิทยาศาสตรหลังการพัฒนาอยูในระดับ ดีมาก
โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และ 3.67 ตามลําดับ และมี
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยู ใน
ระดับดีมากโดยมีคาเฉลีย่ 3.44 และ 3.52 ตามลําดับ และ
มีพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตรในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย
3.64 และ 3.70 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
แนวคิด Gemmel (2001) ไดกลาวไววารูปแบบการ
พัฒนาครู จะตองผานกระบวนการทีป่ ระกอบดวยขัน้ ตอน
ตางๆ ที่มีการถายทอดสงตอเปนระยะอาจประกอบดวย
ขั้นตอนดังนี้ 1)การวิเคราะห (Analysis) เปนการสํารวจ
ปญหา หรือประเมินความตองการ และวิธกี ารทัง้ วิเคราะห
กิจกรรมและแหลงเรียนรู แลวนํามากําหนดวัตถุประสงค
ของการจัดกิจกรรม และพฤติกรรมการเรียนของผูเขารับ
การพัฒนา 2) การออกแบบ (Design) เปนขัน้ ทีเ่ กีย่ วของ
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กับการตั้งวัตถุประสงค กําหนดเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู
เลือกและออกแบบสื่อที่ตองการใช 3) การพัฒนา (Developing) เปนกระบวนการใหรายละเอียดเนื้อหาความ
รู กิจกรรมการเรียนการสอน แบบวัด สือ่ และวัสดุการสอน
ซึ่งรวมทั้งการเขียนในรูปแบบพิมพเขียว (Blueprint)
แสดงกระบวนการตางๆ และการผลิตวัสดุอปุ กรณทีจ่ ะใช
ในการเรียนรู 4) การนําไปทดลองใช (Implementation)
ในบริบทของสภาพที่เปนจริง 5) การประเมินผลหรือการ
ควบคุม (Evaluation or Control) เพือ่ ใชเปนขอมูลยอน
กลับ และนําไปปรับปรุงรูปแบบใหดีขึ้น อีกทั้งสอดคลอง
กับ ผลการวิจยั ของ กิตติชยั สุธาสิโนบล (2553) เรือ่ งการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนว
วิถีพุทธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลนครนายก ประกอบดวย 5 ขัน้ คือ ขัน้ สรางศรัทธา
ขัน้ ปญญาวุฒธิ รรม ขัน้ พัฒนาปญญา ขัน้ ปรับปรุงประยุกต
ใชและขั้นสรุปประเมินผล
ขอควรปรับปรุง จากขอมูลและผลการประเมิน
พบวา การนิเทศเพือ่ การปรับปรุงการเรียนการสอน ยังขาด
ผูมีความรูความเขาใจดานการนิเทศการเรียนการสอนใน
กลุมสาระหลักจะตองมีการวางแผนดานวิชาการ โดยจัด
ใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการทําฐานขอมูลโดยตรง
การจัดการเรียนการสอน ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางตอเนือ่ ง และ
มีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ใหกับกิจกรรม
การเรียนการสอน (ชิตพล ปะนันตา และ อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน,
2556) และครูผสอนบางจํ
ู
านวนยังมีทศั นคติทไี่ มดีตอการ
นิเทศในชั้นเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งสังเกตการณสอนครู
ยังคิดวาเปนการจับผิด อีกทัง้ ทีมนิเทศในโรงเรียนยังใชวิธี
การเดิมๆ โดย ไมสรางความเขาใจ การมีสวนรวม และ
การนิเทศอยางกัลยาณมิตรตอกัน
8. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเกีย่ วกับการนําผลการวิจยั ไปใช
1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายและแผน การพัฒนางาน
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วิชาการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศึกษา ใหชัดเจนและตอเนื่อง
2) สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หนวยงาน
หรือองคการทางการศึกษาอืน่ สามารถนํารูปแบบการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใช
บันไดพัฒนา 5 ขั้น ไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพ
ดานวิชาการ และการบริหารจัดการองคการดานอื่น
3) สถานศึกษาควรนํารูปแบบการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใช
บันไดพัฒนา 5 ขั้น ไปใชในการนิเทศ ติดตามประเมินผล
ดานวิชาการของสถานศึกษาจริงจังและตอเนื่อง
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 1 และบุคลากรในสํานักงาน ควรนําผลการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลฯ ดานวิชาการในสถานศึกษาไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพืน้ ทีใ่ นครัง้ ตอไป
5) ผูบริหารโรงเรียน ครูผสอน
ู ควรนําขอมูล
จากการติดตาม ตรวจสอบฯ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาระดับโรงเรียน และชั้นเรียน เพื่อคุณภาพ
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตลอดจน เปน
คนดีมีปญญา อยูในสังคมอยางมีความสุข
6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
เขต 1 และโรงเรียนควรมีการใหขวัญกําลังใจ ประกาศ
เกียรติคณ
ุ ใหกับบุคลากรทีม่ คี วามมุงมัน่ ทํางานอยางเต็มที่
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ศึ ก ษาวิ เ คราะหปจจั ย ที่ ส งผลตอการ
พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
2) ศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ทีส่ งผลตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูสคุู ณภาพผูเรียน
3) ศึกษาการนํารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชบันไดพัฒนา
5 ขั้น ไปใชในการพัฒนาครูในรายกลุมสาระการเรียนรูที่
สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ
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