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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
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ข้ัน (AKACMEA) 2. เพื่อศึกษาผลการนํา
รูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น ไปใชในการพัฒนาครูสูการยกระดับคุณภาพการศึกษา 3. ศึกษาความคิดเห็นของผูเขารับ
การพัฒนาที่มีตอรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาฯ
 การดําเนินการใชวิธีการวิจัยและพัฒนา โดยดําเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เปนการศึกษาพัฒนารูปแบบ
การนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช 
บันไดพัฒนา 5 ข้ัน กับกลุมนํารองซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน 
หรอื รองผอูาํนวยการโรงเรยีน (ดานวชิาการ) หรอื ครทูีรั่บผดิชอบงานวชิาการในโรงเรยีนสงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษานนทบุรี เขต 1จํานวน 32 คนและครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 59 คน ในปการศึกษา 2553 ระยะที่ 2 
เปนการศึกษาผลการพัฒนารูปแบบฯไปใชกับ กลุมขยายผล ซึ่งประกอบดวยผูรับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษา 
ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน (ดานวิชาการ) หรือครูท่ีรับผิดชอบงานวิชาการในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1จํานวน 32 คนและครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 76 คน 
ในปการศึกษา 2554 ตามลําดับ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก รูปแบบ และ คูมือรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น แบบประเมินตนเองการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานวชิาชพีครูทีเ่อือ้ตอการนเิทศ ติดตาม ประเมนิผลวชิาการในสถานศกึษา แบบประเมนิความรคูวาม
เขาใจในสาระการนิเทศติดตามประเมินผลฯ แบบประเมินผลการนิเทศติดตามประเมินผลฯ และแบบสอบถามความ
พงึพอใจผูเขารบัการพัฒนาฯ วเิคราะหขอมูลโดยวเิคราะหสถติท่ีิใช คาความถี ่คาเฉล่ีย คารอยละ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบวา รูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ข้ัน ประกอบดวย 5 ขั้นบันไดคือ ข้ันท่ี 1 สรางความตระหนักในหนาที่
(A: Awareness) ข้ันที่ 2 รูหลักและลองทําดู ประเมินผล (ME:Monitoring and Evaluation) ขั้นที่ 5 ชื่นชมผลงาน 
(A: Award) รูปแบบนเิทศตดิตามประเมนิผลดานวชิาการของสถานศกึษาในสงักัดสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรุี 
เขต 1 โดยใช บันได (KA:Knowledge and Action) ข้ันท่ี 3 การสรรคสรางผลงาน (C:Create Innovation) ขั้นที่ 4 

1 บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต 1
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ตดิตามและพัฒนา 5 ขัน้ มคีาดชันคีวามสอดคลองเทากับ 0.82 และผลของการพัฒนาพบวา 1. ผลการนําไปใชกบักลุม
นํารองมีผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่เอื้อตอการนิเทศ ติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษา
ของผเูขารับการพฒันา (กลุมนํารอง) มคีาเฉล่ีย 3.13 คุณภาพระดบัดี ผลการประเมนิความรคูวามเขาใจ เกีย่วกบัสาระ
การนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษามีคาเฉลี่ย 3.21 คุณภาพระดับดี ผลการดําเนินการการนิเทศ
กํากับติดตามประเมินผลดานวิชาการ ในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนากลุมนํารอง คาเฉล่ีย 3.23 คุณภาพระดับดี
และการติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนในสถานศึกษา กลุมนํารอง พบวามีคาเฉล่ีย 3.40 
คุณภาพระดับดี และความคิดเห็น ของกลุมนํารองท่ีมีตอรูปแบบการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถาน
ศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช บันไดพัฒนา 5 ขั้น มีคาเฉล่ีย 3.31 คุณภาพระดับ
ดีและ 2. ผลการนําไปใชกับกลุมขยายผล พบวา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูท่ีเอ้ือตอการนิเทศ 
ติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา  (กลุมขยายผล) มีคาเฉล่ีย 3.51 คุณภาพระดับดีมาก 
ผลการประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับสาระการนิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษามีคาเฉลีย่ 3.47 
คณุภาพระดับด ีผลการดําเนินการการนิเทศ กํากับตดิตามประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารบัการพัฒนา
กลมุขยายผล คาเฉล่ีย 3.47 คณุภาพระดับด ีการติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผสูอนในสถานศึกษา 
กลุมขยายผล พบวามีคาเฉลี่ย 3.55 คุณภาพระดับดีมาก และความคิดเห็น ของกลุมขยายผลท่ีมีตอรูปแบบการนิเทศ
ตดิตามประเมินผลดานวชิาการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษานนทบุร ีเขต 1 โดยใช บนัไดพัฒนา 
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
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ความวา ทําหนาท่ีในการศึกษาวิเคราะห วิจัย นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการบริหารและการดําเนนิการโดย
มุงผลสัมฤทธ์ิของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งงานวิชาการเปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ. 2545 มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาให
มากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการ
ไดโดยอิสระ คลองตวัรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และ การมีสวน
รวมจากผูที่มีสวนไดเสียทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
สามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจน
การวัดผล ประเมินผล รวมท้ังวัดปจจัย เก้ือหนุน
การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ินไดอยาง
มีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ
 จากบทบาทหนาท่ีดังกลาว กอรปกับสภาพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 มีผล
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนระดับ
ประเทศ กรม และเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน 8 กลุมสาระ
การเรยีนร ูตลอดจนการตดิตามประเมนิผล ตามนโยบาย 
และกิจกรรมสําคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนของนกัเรียน มผีลยงัไมนาพอใจ (สํานักงานเขตพืน้ที่

การศึกษานนทบุรี เขต 1, 2552) ผูวิจัยในฐานะท่ี
รับผิดชอบงานวชิาการ จึงไดจัดทําโครงการการพฒันารปู
แบบการนิเทศติดตามและประเมินผลดานวิชาการใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี 
เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ข้ัน เพื่อพัฒนาผูบริหาร/
รองผูบรหิารสถานศกึษาและครูทีร่บัผดิชอบดานวชิาการ
ในโรงเรียน ใหมีความรู  ความสามารถในการนิเทศ
งานวิชาการในโรงเรียนสูคุณภาพการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลดานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น 
(AKACMEA) 
 2.  เพือ่ศกึษาผลการนาํรูปแบบการนเิทศตดิตาม
และประเมินผลด านวิชาการในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชบันได
พัฒนา 5 ข้ัน ไปใชในการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน

3. ขอบเขตในการวิจัย
 1.  ขอบเขตสาระในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา 
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลงานวิชาการในสถานศึกษา 
การวางแผนงานโครงการนิเทศติดตามประเมินผลงาน
วชิาการ เทคนคิการนเิทศ การนเิทศภายในโรงเรยีนทีก่าร
พฒันาสมรรถภาพการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเนนผเูรยีนเปนสาํคัญท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรยีน
รูในหลกัสูตรฯ กับประชากรและกลมุเปาหมาย ประกอบ
ดวยกลุมนํารองซ่ึงเปนผูรับผิดชอบงานวิชาการในสถาน
ศึกษา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผูอํานวยการ
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โรงเรียน (ดานวิชาการ) หรือครูที่รับผิดชอบงานวิชาการ
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี 
เขต 1จํานวน 32 คนและครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 59 คน ในปการศึกษา 2553 และ กลุมขยายผล 
ซึ่งเปนผูรับผิดชอบงานวิชาการในสถานศึกษา ไดแก 
ผูอํานวยการโรงเรียนหรือรองผู อํานวยการโรงเรียน 
(ดานวิชาการ) หรือ ครูที่ รับผิดชอบงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
จํานวน 32 คน และ ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 76 คน ในปการศึกษา 2554
 2. ระยะเวลาในการดําเนินการใชเวลาตั้งแต
ปการศึกษา 2553 และปการศึกษา 2554
 3.  ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวยตัวแปรตน 
ไดแกรูปแบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ดาน
วชิาการในสถานศกึษาสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
นนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ข้ัน (AKACMEA) 

และตวัแปรตามไดแก ผลการนาํรปูแบบไปใช ในการนเิทศ 
ติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับ
การพัฒนาเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพครูท่ีเอ้ือตอการนิเทศติดตามประเมินผลวิชาการ 
ในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา ผลการประเมิน
ความรคูวามเขาใจเกีย่วกับสาระการนเิทศตดิตามประเมนิ
ผลดานวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา 
ผลการดาํเนินการการนเิทศกาํกับตดิตามประเมนิผลดาน
วชิาการในสถานศกึษาของผเูขารับการพฒันา การตดิตาม
ผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครูผูสอนในสถาน
ศกึษาและความคดิเหน็ ผเูขารับการพฒันาท่ีมตีอรปูแบบ
การนิเทศติดตามประเมินผลิดานวิชาการของสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดย
ใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน
 รูปแบบการนิเทศติดตามและประเมินผลดาน
วิชาการในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ข้ัน ซ่ึงประกอบดวย 5 
ข้ัน ไดแก 
 ขั้นที่ 1 ข้ันสรางความตระหนักในหนาที่ (Aware-
ness)
 ขั้นที่ 2 ข้ันรูหลัก และลองทําดู (Knowledge 
Principle and Action)
 ข้ันที่ 3 ข้ันมุงสูนวัตกรรมสรางสรรค (Create In-
novation)
 ข้ันที่ 4 ข้ัน ตดิตามประเมนิผล (Monitoring and 
Evaluation)
 ขั้นที่ 5 ข้ันชื่นชมผลงานและประกาศเกียรติคุณ 
(Award)
 5) โรงเรียนมีกระบวนการและการจัดการนวัตกรรม
เพื่อการศึกษาเรียนรู 
 6)  โรงเรยีนมผีลผลติและผลลพัธตามทีกํ่าหนดไว

ตัวแปรตาม
(1) ผลการนํารูปแบบไปใชในการนิเทศ ติดตามประเมิน
ผลวิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา
- ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่เอื้อตอ

การนิเทศติดตามประเมินผลวิชาการในสถานศึกษาของ
ผูเขารับการพัฒนา

-  ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระการ
นเิทศตดิตามประเมนิผลดานวชิาการในสถานศกึษาของ
ผูเขารับการพัฒนา

-  ผลการดําเนนิการการนิเทศกาํกับตดิตามประเมินผลดาน
วิชาการในสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา

- การติดตามผลการพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครู
ผูสอนในสถานศึกษา

(2) ความคิดเห็น ผูเขารับการพัฒนาที่มีตอรูปแบบการ
นิเทศติดตามประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช 
บันไดพัฒนา 5 ข้ัน 
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4.  วิธีดําเนินการวิจัย
 การดําเนินการมีดังน้ี
  1. การสรางรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
ผลดานวิชาการของสถานศกึษาสงักัด สํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใชบันไดพัฒนา 5 ข้ัน 
ไดดาํเนนิการสงัเคราะหองคความรูทีไ่ดจากการศกึษารปูแบบ

การนิ เทศติดตามและประเมินผลด านวิชาการใน
สถานศกึษา/ปญหา ความตองการ และงานวจัิยทีเ่ก่ียวของ
กําหนดเปน รูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
ดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชรูปแบบกระบวนการ
บันไดพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้

ข้ันที่ 5 A: A ward ขั้นชื่นชมผลงาน/ประกาศเกียรติคุณผล

ข้ันที่ 4 M/E: Monitoring And Evaluation ขั้นหม่ันกํากับติดตามและประเมินผล 
 

ขั้นที่ 3 C: Creating Innovation ขั้นมุงสูนวัตกรรมรางสรรค 
 

ข้ันที่ 2 K/A: Knowledge And Action ข้ันรูหลัก และลองทําดู 

ข้ันที่ 1 A: Awareness ข้ันสรางความตระหนักในหนาท่ี 

 2. จัดทําคมูอืการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชรูปแบบ
กระบวนการบนัไดพฒันา 5 ขัน้ และหาประสทิธภิาพโดย
ใชเทคนิค IOC โดยมีคาดัชนีความสอดคลองคาเทากับ 
0.82
 3.  นาํคมูอืการพฒันารปูแบบการนเิทศ ติดตาม 
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชรูปแบบ
กระบวนการบันไดพัฒนา 5 ขั้น ไปใชกับกลุมนํารองและ
กลุมขยายผล
 4.  รวบรวมขอมูล วิเคราะห  และสรุปผล
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศงานวิชาการ
ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นนทบุรี เขต 1 

 5.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนเิทศงานวชิาการของสถานศกึษา ในสงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 
 6.  นําขอมูลท่ีไดไปใชปรับปรุงและบริหารงาน
การนิเทศ และการวางแผนพัฒนางานวิชาการของสถาน
ศึกษา แสดงข้ันตอนการดําเนินพัฒนาตามรูปแบบการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยใช
รูปแบบกระบวนการบันไดพัฒนา 5 ขั้น มีข้ันตอนการ
ดําเนินการ ดังภาพ
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ขั้นศึกษาแนวคิดหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
(1) ดานการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล งานวิชาการของสถานศึกษา
(2) ดานนิเทศการสอนกับการพัฒนาวิชาชีพ
(3) ดานรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากร
(4) ดานการจัดการเรียนการสอน และดานหลักสูตรฯ
(5) ดานงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กรอบแนวคิดรูปแบบการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
ผลดานวิชาการโดยใชบันไดพัฒนา AKACMEA ประกอบดวย 5 ข้ัน
ตอน คือ
  ขั้นท่ี 1 ขั้นรูตระหนักในหนาที่ 
  ขั้นท่ี 2 ข้ันรูหลักและลองทําดู 
  ขั้นท่ี 3 ขั้นมุงสูนวัตกรรมสรางสรรค 
  ขั้นท่ี 4 ขั้นหม่ันกํากับติดตามและประเมินผล
  ข้ันท่ี 5 ขั้นชื่นชมผลงานและประกาศเกียตริคุณ 

ดําเนนิการสรางรปูแบบการพฒันาการนเิทศ ตดิตาม ประเมนิผลงาน
วิชาการฯและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี
  1. สรางและนํานวัตกรรม/เครื่องมือปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
 2. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะผูเชี่ยวชาญ
  3. นํานวัตกรรมใหผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลอง
  4. นําเคร่ืองมือฯไป Try-out 

ปรั
บป

รุง

 5.  ข้ันขยายผลกับกลุมเปาหมายในปที่ 2

4.  ข้ันใชรูปแบบกับกลุมเปาหมายในปแรก

3. ข้ันสรางนวัตกรรมและเคร่ืองมือ
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย

2.  ข้ันกําหนดกรอบแนวคิดรูปแบบ
 การพัฒนารูปแบบการนิเทศ 
 ติดตามผลงานวิชาการฯศาสตรฯ

1. ข้ันศึกษาแนวคิดหลักการ
 และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ดาํเนนิการนาํรูปแบบทีป่รบัปรงุแลวมาพฒันากลมุขยายผลตามปฏทินิ
ท่ีกําหนดและรายงานผลการพัฒนา

ดาํเนนิการนาํรปูแบบการพัฒนารปูแบบการพฒันาการนเิทศ ติดตาม 
ประเมินผลงานวิชาการฯใชกับกลุมเปาหมายในปแรก (กลุมนํารอง)

 7.  ผลการพฒันารูปแบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลงานวิชาการในสถานศึกษา โดยใชบันไดพัฒนา 
5 ขั้น แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี
  7.1 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาของผูเขารับ
การพัฒนา(กลุมนํารอง) 
   7.1.1 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน
วชิาชีพทีเ่อ้ือตอการนเิทศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ของผูเขารับการพัฒนา (กลุมนํารอง) 
ปการศึกษา 2553 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
วชิาชีพทีเ่อ้ือตอการนเิทศ ติดตามประเมินผลงานวิชาการ
ในสถานศึกษา ของผูเขารบัการพัฒนา ปการศกึษา 2553 

(กลุมนํารอง) โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 3.13 อยูในระดับดี 
และดานที่ปฏิบัติไดสูงสุดคือดานความรวมมือกับผูอ่ืนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.29 อยูในระดับดี สวนดานที่ตํ่าสุดคือ 
ดานการดาํเนนิการนเิทศงานวชิาการโดยมคีาเฉลีย่เทากบั 
2.93 อยูในระดับดีและหากพิจารณาตามรายการจะพบ
วารายการท่ีปฏิบัติไดสูงสุดคือปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ี
ดีแกครู และผูเรียนโดยมีคาเฉล่ีย 3.55 อยูในระดับดีมาก 
และรายการท่ีต่ําสดุคือรายการใชกระบวนการวิจยัพัฒนา
การนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 
2.49 อยูในระดับพอใช นอกจากน้ี ยังพบวารายการที่ได
ระดับดีมาก 2 รายการ ระดับดี 13 รายการและระดับ
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พอใช 1 รายการสวนระดับดีมากท่ีสุด และระดับปรับปรุง
ไมมี 
   7.1.2 ผลการประเมนิดานความรู ความ
เขาใจที่เกี่ยวกับสาระการนิเทศ ติดตามประเมินผลงาน
วชิาการของผเูขารับการพฒันา (กลุมนาํรอง) ปการศกึษา 
2553 กลุมนํารอง โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 3.21 อยูใน
ระดับด ีและพบวาดานท่ีมคีวามรู เขาใจไดสงูสดุคอืดานส่ือ 
และการวัดประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.54 อยูใน
ระดบัดมีาก สวนดานทีต่ํ่าสุด คืองานวชิาการดานวธิสีอน
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 อยู ในระดับดี และหาก
พิจารณาตามรายการจะพบวารายการท่ีมีความรู เขาใจ
สงูสดุคอืการรายงานผลพฒันานกัเรยีนโดยมคีาเฉลีย่ 3.85 
อยูในระดับดีมากและรายการที่ตํ่าสุดคือการสอนโดยใช
ทกัษะกระบวนการวิจยั โดยมีคาเฉล่ียเทากบั 2.26 อยใูน
ระดับพอใช นอกจากนี้ยังพบวารายการท่ีมีความรู เขาใจ
ระดับดีมากมี 7 รายการและระดับดี 18 รายการและ 
ระดบัพอใชม ี2 รายการสวนระดบัดมีากทีส่ดุ และปรบัปรงุ
ไมมี 
   7.1.3  ความคดิเห็นตอรปูแบบการนิเทศ 
ตดิตามประเมนิผลงานวชิาการในสถานศกึษา โดยใชบนัได
พัฒนา 5 ขั้น ผูเขารับการพัฒนางานวิชาการกลุมนํารอง 
พบวาความคิดเห็นตอรูปแบบการนิเทศงานวิชาการใน
สถานศึกษา โดยใชบันไดพัฒนา 5 ข้ัน ของกลุมนํารอง
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.31 อยูในระดับดีขั้นที่ปฏิบัติได
สงูสดุคอืขัน้ที ่4 การกํากบัตดิตามและประเมนิผล การจัด
กิจกรรมโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 อยูในระดับดีมาก 
สวนขั้นที่ตํ่าสุดคือขั้นท่ี 3 มุงสูนวัตกรรมสรางสรรค 
โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 3.15 อยใูนระดบัดี สวน ระดบัดมีาก
ที่สุด พอใช และปรับปรุงไมมี 
   7.1.4 การดาํเนนิการนเิทศ กาํกบัตดิตาม
ประเมินผลงานวิชาการของสถานศึกษา ของผูเขารบัการ
พัฒนากลุมนํารอง พบวาการติดตามผล โดยภาพรวมมี
คาเฉลีย่ 3.23 ระดับด ีและรายการท่ีไดสงูสุดคอื มกีารนเิทศ
โดยการประชุมปฏิบติัการโดยมีคาเฉล่ีย 4.00 ระดับดีมาก 
สวนรายการที่ปฏิบัติไดต่ําสุดคือรายการนิเทศโดยการ

โคชชิง่ โดยมคีาเฉล่ีย 2.24 ระดบัพอใช จากจํานวน 26 ขอ
มีระดับดีมาก จํานวน 5 ขอ ระดับดี จํานวน 18 ขอ สวน
ระดับพอใช มีจํานวน 3 ขอ สวนระดับดีมากท่ีสุด และ
ปรับปรุงไมมี 
   7.1.5 การตดิตามผลการพฒันาสมรรถภาพ
การสอนของครูผสูอนในสถานศกึษา กลมุนํารอง พฤตกิรรม
การพัฒนาสมรรถภาพการสอนของครใูนสถานศกึษา กลมุ
นํารอง โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 3.40 ระดับดี และในดาน
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รายการท่ีไดสูงสุดคือ 
แผนจัดการเรียนรูมีองคประกอบสําคัญครบถวน เชน 
ตัวช้ีวัดผลการเรียนรูที่คาดหวัง เน้ือหาสาระ กิจกรรม
การเรียนการสอนการวัดประเมินผล และสื่อการเรียน
การสอนโดยมคีาเฉลีย่ 4.02 ระดบัดีมาก สวนดานพฤตกิรรม
การสอนรายการท่ีปฏิบติัไดสูงสดุคอืรายการท่ี 28 จดัการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรมโดยมี
คาเฉล่ีย 4.07 ระดับดีมาก ในจากจํานวน 31 ขอมรีายการ
อยูในระดับดีมากจํานวน 15 ขอ ระดับดีมีจํานวน 26 ขอ
สวนระดับดีมากท่ีสุด ระดับพอใช และปรับปรุงไมมี 
  7.2 ตอนท่ี 2 การนํารปูแบบการนิเทศติดตาม
และประเมินผลงานวิชาการโดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น 
(AKACMEA) ใชกับกลุมขยายผล
   7.2.1 ผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐาน
วชิาชีพท่ีเอือ้ตอการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา ของ
ผูเขารบัการพัฒนา (กลมุขยายผล) ปการศึกษา 2554 พบ
วา ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพที่เอื้อตอ
การนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา ของผูเขารับการ
พัฒนา ปการศึกษา 2554 (กลุมขยายผล) โดยภาพรวม
มคีาเฉล่ีย 3.51 อยูในระดบัดมีาก และดานทีป่ฏบิตัไิดสงูสดุ
คอืดานความรวมมือกับผูอืน่มคีาเฉล่ียเทากับ 3.53 อยใูน
ระดบัดมีาก สวนดานท่ีตํา่สุดคอื ดานการดาํเนนิการนเิทศ
งานวิชาการโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.47 อยูในระดับดีและ
หากพิจารณาตามรายการจะพบวารายการที่ปฏิบัติได
สูงสุดคือปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกครู และผูเรียน
โดยมคีาเฉลีย่ 3.58 อยใูนระดบัดีมาก และรายการทีต่ํา่สดุ
คอืรายการใชกระบวนการวิจยัพฒันาการนิเทศงานวิชาการ
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ในสถานศึกษา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.98 อยูในระดับดี 
นอกจากน้ี ยังพบวารายการท่ีไดระดับดีมาก 11 รายการ 
ระดับด ี5 รายการและระดับพอใช ระดับดมีากท่ีสุด และ
ระดับปรับปรุงไมมี 
   7.2.2 ผลการประเมนิดานความรู ความ
เขาใจที่เกี่ยวกับสาระการนิเทศงานวิชาการของผูเขารับ
การพัฒนา (กลุมขยายผล ) พบวา จากการประเมินผล
การประเมินดานความรู ความเขาใจที่เกี่ยวกับสาระการ
นิเทศงานวิชาการของผูเขารับการพัฒนา (ผูรับผิดชอบ
โครงการ) กลุมขยายผล โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 3.47 
อยูในระดับดี และพบวาดานท่ีมีความรู เขาใจไดสูงสุด 
คือดานวิชาการสื่อ และการวัดประเมินผล โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.65 อยูในระดับดีมาก สวนดานท่ีต่ําสุด คืองาน
วชิาการดานวธิสีอนโดยมีคาเฉล่ียเทากบั 3.29 อยใูนระดับ
ดี และหากพิจารณาตามรายการจะพบวารายการที่มี
ความรูความเขาใจสูงสุดคือกิจกรรมประกวดแขงขันดาน
วชิาการโดยมีคาเฉล่ีย 3.96 อยใูนระดับดีมากและรายการ
ทีต่ํา่สุด คอื การสอนโดยใชทกัษะกระบวนการวจิยั โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.89 อยูในระดับดี นอกจากนี้ยังพบวา
รายการท่ีมีความรู เขาใจระดับดีมากมี 18 รายการและ
ระดับดี 8 รายการและ ระดับพอใช มี 1 รายการสวน
ระดับดีมากท่ีสุด และปรับปรุงไมมี ความคิดเห็นตอ
รปูแบบการนเิทศงานวชิาการในสถานศึกษา โดยใชบนัได
พัฒนา 5 ข้ัน ผูรับผิดชอบงานวิชาการกลุมขยายผล
   7.2.3 ผลการแสดงความคิดเห็นตอ
รปูแบบการนเิทศงานวชิาการในสถานศึกษา โดยใชบันได
พฒันา 5 ข้ัน ของกลุมนํารองโดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 3.56 
อยใูนระดบัดมีาก ขัน้ทีป่ฏบัิติไดสูงสดุคือขัน้ที ่1 การสราง
ความตระหนัก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 อยูในระดับดี
มาก สวนข้ันท่ีต่ําสุดคือข้ันที่ 3 มุงสูนวัตกรรมสรางสรรค 
โดยมคีาเฉลีย่เทากบั 3.45 อยใูนระดบัดี สวน ระดบัดีมาก
ที่สุด พอใช และปรับปรุงไมมี
   7.2.4 การดําเนินการนิเทศ กาํกับติดตาม
ประเมินผลงานวิชาการของสถานศึกษา (กลุมขยายผล) 
พบวาการติดตามผลฯ ของกลุมขยายผลโดยภาพรวมมีคา

เฉลีย่ 3.47 ระดบัดี และรายการทีไ่ดสูงสุดคือ มกีารนเิทศ
โดยการประชุมปฏิบติัการโดยมีคาเฉล่ีย 4.10 ระดับดีมาก 
สวนรายการที่ปฏิบัติไดต่ําสุดคือรายการนิเทศโดยการ
โคชชิ่ง โดยมีคาเฉลี่ย 2.69 ระดับดี จากจํานวน 26 ขอมี
ระดับดีมาก จํานวน 10 ขอ ระดับดี จํานวน 16 ขอ สวน
ระดับพอใช สวนระดับดีมากที่สุด และปรับปรุงไมมี 
   7.2.5 การตดิตามผลการพฒันาสมรรถภาพ
การสอนของครูผูสอนในสถานศึกษา (กลุมขยายผล) พบ
วาการติดตามผลพฤติกรรมการพัฒนาสมรรถภาพการ
สอนของครูในสถานศึกษา กลุมขยายผล โดยภาพรวมมี
คาเฉลีย่ 3.55 ระดบัดมีาก และในดานการจดัทาํแผนการ
จัดการเรียนรู รายการท่ีไดสูงสุด คือ แผนจัดการเรียนรู
มีองคประกอบสําคัญครบถวน เชน ตัวชี้วัดผลการเรียนรู
ท่ีคาดหวงั เนือ้หาสาระ กิจกรรมการเรยีนการสอนการวดั
ประเมินผล และส่ือการเรียนการสอนโดยมีคาเฉล่ีย 4.15 
ระดับดมีาก สวนดานพฤติกรรมการสอนรายการท่ีปฏบิตัิ
ไดสงูสดุคอืรายการที ่28 จดัการเรยีนการสอนทีส่อดแทรก
คุณธรรม/จริยธรรมโดยมีคาเฉล่ีย 4.17 ระดับดีมาก 
จากจํานวน 31 ขอมีรายการอยูในระดับดีมากจํานวน 
18 ขอ ระดับดีมีจํานวน 13 ขอสวนระดับดีมากท่ีสุด 
ระดับพอใช และปรับปรุงไมมี 

6.  สรุปผลการวิจัย
 ผลการดําเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ตดิตาม
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษาสรุปผลไดดังนี้
 1.  ไดรปูแบบการนเิทศ ติดตาม ประเมนิผลดาน
วิชาการของสถานศึกษา โดยใชบันไดพัฒนา 5 ขั้น 
 2. ผลจากการนํารูปแบบไปใชในการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา มีผล
ดําเนินการดังนี้ 
  2.1 การประเมินตนเองหลังพัฒนาผูรับผิด
ชอบงานวชิาการสามารถปฏบิติัตนตามมาตรฐานวชิาชพี
ที่เอื้อตอการนิเทศงานวิชาการในสถานศึกษา ทั้งดาน
การเตรียมการ การดําเนินการนิเทศการเรียนการสอน
และการทํางานรวมกับผูอ่ืน ของกลุมนํารองและกลุม
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ขยายผล พบวามีระดับการปฏิบัติในระดับดีและดีมาก
ตามลาํดับซ่ึงแสดถึงการพัฒนาตนเองเพ่ิมข้ึน ซึง่สอดคลองกบั
ผลของการติดตามของคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ัง
ไดดูสภาพจริงในสวนที่เกี่ยวของ
  2.2 ผลการประเมนิดานความร ูความเขาใจ
ทีเ่กีย่วกบัสาระการนเิทศงานวชิาการของผรูบัผดิชอบงาน
วิชาการ พบวากลุมนํารอง และกลุมขยายผลมีความรู
ความเขาใจในดานหลกัสตูร วธิสีอน สือ่ การวดัประเมนิผล
และดานการนิเทศในระดับดีเหมือนกัน
  2.3 ผลความคิดเห็นตอรูปแบบการนิเทศฯ
โดยใชบันได 5 ขั้น พบวากลุมนํารองและกลุมขยายผล
มีความคิดเห็นในระดับดีและดีมาก ตามลําดับ
  2.4 ผลการดําเนินการกํากับติดตามและ
นิเทศงานวิชาการของสถานศึกษา ของผูรับผิดชอบงาน
วชิาการ ของกลมุนํารองและกลมุขยายผลพบวาปฏบัิตไิด
ในระดับดีเหมือนตามลําดับ
  2.5 ผลการตดิตามผลการพฒันาสมรรถภาพ
การสอนของครูผูสอนที่รับการนิเทศในสถานศึกษา ของ
กลุมนํารองและกลุมขยายผลพบวาปฏิบัติไดในระดับดี
และดีมากตามลําดับ

7.  อภิปรายผล 
 จากผลการพัฒนาดังกลาวขางตนทีท่าํใหมผีลการ
ประเมินอยูในระดับดี- ดีมาก อาจเปนเพราะ รูปแบบการ
พัฒนามีการนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ เชน 
ทฤษฎจีติวทิยาการเรยีนร ูทฤษฎีแจงจูงใจ ทฤษฎทีางสมอง
หลกัการ แนวคดิ ดานหลกัสตูร วธิสีอน เทคนคิการนเิทศ 
การวัดประเมินผล การบริหารจัดการ มาตรฐานวิชาชีพ 
และนโยบายที่เกี่ยวของมาบูรณาการออกแบบ กําหนด
กรอบแนวคิดในการพัฒนา และจัดทําคูมือการนิเทศฯ 
ไดอยางเหมาะสมและตอเนือ่ง จงึทําใหมคีณุภาพระดบัดี 
- ดีมาก อีกท้ังผูรับผิดชอบงานวิชาการ และครูตระหนัก
เห็นความสําคัญที่ตองพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ แสงเดือน 
คงนาวัง (2553) ที่พบวา รูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพ

การสอนครูวิทยาศาสตร ชวงชั้นท่ี 2 โดยใชการจัดการ
ความรูประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ ข้ันที่ 1 รูหนาที่มีวิสัย
ทัศนและเปาหมาย (Knowledge Vision and Goal) 
ข้ันท่ี 2 รหูลกัและแลกเปล่ียนเรยีนรรูวมกนั (Knowledge 
Principle and Sharing) ข้ันที่ 3 การเขาถึงคลังความรู
และสรางสรรคชุมชนนักปฏิบัติ (Knowledge Assets 
and Create Community of Practices) ข้ันที่ 4 รูการ
กํากับติดตามและประเมินผล (Knowledge Monitor) 
รปูแบบและคมูอืการพฒันาสมรรถภาพการสอนมคีาดชันี
ความสอดคลองเทากับ 0.84 ครู กลุม นํารองและกลุม
ขยายผลมีคะแนนเฉล่ียหลงัพฒันาสงูกวากอนการพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญท่ี ระดับ .01 และ มีความคิดเห็นตอรูป
แบบและคูมือรูปแบบการพัฒนาสมรรถภาพการสอนฯ 
อยูในระดับ ดีมากโดยมีคาเฉล่ีย 3.90 และ 3.95 ตาม
ลําดับ การติดตามผลพฤตกิรรมการพฒันาสมรรถภาพการ
สอนของครูพบวา ปฏิบัติไดในระดับดีมากโดยมีคาเฉลี่ย 
4.00 และ 4.04 ตามลําดับ ครูผูสอนกลุมนํารองและ
กลุมขยายผลรูเขาใจสาระการจัดการเรียนการสอน และ
เนื้อหาวิทยาศาสตร หลังการพัฒนาในระดับดีมากโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ 4.34 ตามลําดับ นอกจากนี้ยัง
พบวานักเรียนกลุมนํารองและกลุมขยายผลมีพฤติกรรม
การเรยีนรวูทิยาศาสตรหลงัการพฒันาอยใูนระดบั ดมีาก
โดยมี คาเฉล่ียเทากับ 3.64 และ 3.67 ตามลําดับ และมี
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับดีมากโดยมีคาเฉล่ีย 3.44 และ 3.52 ตามลําดบั และ
มีพฤติกรรมจิตวิทยาศาสตรในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 
3.64 และ 3.70 ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
แนวคิด Gemmel (2001) ไดกลาวไววารูปแบบการ
พัฒนาครู จะตองผานกระบวนการท่ีประกอบดวยข้ันตอน
ตางๆ ท่ีมีการถายทอดสงตอเปนระยะอาจประกอบดวย
ขั้นตอนดังน้ี 1)การวิเคราะห (Analysis) เปนการสํารวจ
ปญหา หรือประเมินความตองการ และวิธกีารทัง้วิเคราะห
กิจกรรมและแหลงเรียนร ูแลวนาํมากําหนดวตัถุประสงค
ของการจดักิจกรรม และพฤติกรรมการเรียนของผเูขารบั
การพัฒนา 2) การออกแบบ (Design) เปนขัน้ท่ีเกีย่วของ
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กับการตั้งวัตถุประสงค กําหนดเนื้อหากิจกรรมการเรียนรู
เลือกและออกแบบสื่อที่ตองการใช 3) การพัฒนา (De-
veloping) เปนกระบวนการใหรายละเอียดเน้ือหาความ
ร ูกจิกรรมการเรยีนการสอน แบบวดั ส่ือและวสัดกุารสอน 
ซ่ึงรวมท้ังการเขียนในรูปแบบพิมพเขียว (Blueprint) 
แสดงกระบวนการตางๆ และการผลิตวสัดอุปุกรณท่ีจะใช
ในการเรียนร ู4) การนาํไปทดลองใช (Implementation) 
ในบริบทของสภาพท่ีเปนจริง 5) การประเมินผลหรือการ
ควบคุม (Evaluation or Control) เพือ่ใชเปนขอมูลยอน
กลับ และนําไปปรับปรุงรูปแบบใหดีขึ้น อีกทั้งสอดคลอง
กบั ผลการวิจยัของ กติติชยั สุธาสิโนบล (2553) เร่ืองการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรตามแนว
วิถีพุทธ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
อนบุาลนครนายก ประกอบดวย 5 ข้ันคอื ข้ันสรางศรัทธา 
ขัน้ปญญาวฒิุธรรม ข้ันพัฒนาปญญา ข้ันปรับปรุงประยกุต
ใชและขั้นสรุปประเมินผล
 ขอควรปรับปรุง จากขอมูลและผลการประเมิน
พบวา การนเิทศเพือ่การปรบัปรงุการเรยีนการสอน ยงัขาด
ผูมีความรูความเขาใจดานการนิเทศการเรียนการสอนใน
กลุมสาระหลักจะตองมีการวางแผนดานวิชาการ โดยจัด
ใหมีเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบดานการทําฐานขอมูลโดยตรง 
การจดัการเรยีนการสอน ควรจดัใหมกีารอบรมเชงิปฏิบติั
การในการจัดทาํแผนการจัดการเรียนรูอยางตอเน่ือง และ
มีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู ใหกับกิจกรรม
การเรยีนการสอน (ชติพล ปะนนัตา และ อาทติย ฉตัรชัยพลรตัน, 
2556) และครูผสูอนบางจํานวนยังมทีศันคตทิีไ่มดีตอการ
นิเทศในช้ันเรียนโดยเฉพาะอยางย่ิงสังเกตการณสอนครู
ยงัคดิวาเปนการจบัผดิ อกีท้ังทมีนเิทศในโรงเรียนยังใชวธิี
การเดิมๆ โดย ไมสรางความเขาใจ การมีสวนรวม และ
การนิเทศอยางกัลยาณมิตรตอกัน 
 
8.  ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะเกีย่วกบัการนาํผลการวจิยัไปใช
  1)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายและแผน การพัฒนางาน

วิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถาน
ศึกษา ใหชัดเจนและตอเนื่อง
  2) สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หนวยงาน
หรอืองคการทางการศกึษาอ่ืน สามารถนาํรูปแบบการนเิทศ
ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใช
บันไดพัฒนา 5 ข้ัน ไปประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพ
ดานวิชาการ และการบริหารจัดการองคการดานอ่ืน
  3) สถานศึกษาควรนํารูปแบบการนิเทศ 
ติดตาม ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใช
บันไดพัฒนา 5 ขั้น ไปใชในการนิเทศ ติดตามประเมินผล
ดานวิชาการของสถานศึกษาจริงจังและตอเนื่อง 
  4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 1 และบุคลากรในสํานักงาน ควรนําผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลฯ ดานวชิาการในสถานศึกษาไปใช
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีในคร้ังตอไป
  5)  ผูบริหารโรงเรยีน ครผูสูอน ควรนาํขอมลู
จากการติดตาม ตรวจสอบฯ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาระดับโรงเรียน และช้ันเรียน เพ่ือคุณภาพ
ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้นตลอดจน เปน
คนดีมีปญญา อยูในสังคมอยางมีความสุข
  6) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 1 และโรงเรียนควรมีการใหขวัญกําลังใจ ประกาศ
เกยีรติคณุใหกบับคุลากรท่ีมคีวามมุงมัน่ทาํงานอยางเต็มที่
 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
  1) ศึกษาวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการ
พัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
  2)  ศึกษา สํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา และ
สถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ
ทีส่งผลตอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูสูคุณภาพผูเรยีน
  3)  ศึกษาการนํารูปแบบการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลดานวิชาการของสถานศึกษา โดยใชบนัไดพัฒนา
5 ข้ัน ไปใชในการพัฒนาครูในรายกลุมสาระการเรียนรูที่
สอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพผูเรียนระดับชาติ
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