คู่มือปฏิบตั ิงาน

นางยินดี คงทน
ศึกษานิเทศก์

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

คำนำ
เอกสาร “คู่มือปฏิบัติการนิเทศ...” ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางดาเนินการนิเทศของ นางยินดี
คงทน ศึ ก ษานิ เ ทศก์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต ๑๒ ในภาคเรี ย นที่ ๑ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการ “นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศปกติ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยใช้
ประเด็นการ นิเทศตามนโยบายสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กาหนดไว้ ผู้จัดทาหวังเป็น
อย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางสาหรับการนิเทศ ของศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรอื่นที่ต้อง
ทาหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี

ยินดี คงทน
มิถุนายน ๒๕๖๒

บทที่ ๑
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
“ภารกิจหลัก” ของศึกษานิเทศก์คือ การช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย โดยผู้นิเทศ
ต้องทาหน้าที่ใน ๔ บทบาทสาคัญ บทบาทแรกได้แก่ การเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น ประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด กับโรงเรียน ประสานให้ครูแต่ละระดับให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประสาน
ชุมชน ผู้ปกครองกับครู เป็นต้น บทบาทที่สอง คือ การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยเป็นที่ปรึก ษาให้
คาแนะนาแก่ครู และผู้รับการนิเทศทั่วไป บทบาทที่สามคือ การเป็นผู้ นากลุ่ม (Group Leader) คือต้องรู้วิธีที่
จะทางานร่วมกับกลุ่มให้ประสบผลสาเร็จ และ บทบาทที่สี่คือ การเป็นผู้ประเมิน (Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้
ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพผู้เรียนในสมรรถนะต่าง เป็นต้น
ความสาเร็จของการปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษานั้น ศึกษานิเทศก์ต้องใช้บทบาททั้ง ๔ นี้เป็นสาคัญแต่ จะ
เลือกใช้บทบาทใดเป็นหลักในการนิเทศนั้นอาจขึ้นอยู่กับเรื่องที่นิเทศ สถานการณ์ ความจาเป็น รวมทั้งความ
ถนัด ของผู้นิเทศเองด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการปฏิบัติการนิเทศอย่างทั่วถึง และต่อเนื่ องจึง จะท าให้
“ภารกิจหลัก” นี้ ประสบความสาเร็จอย่างสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ
๑. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และนโยบายอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๒. เพื่อรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ และนโยบายอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เป้ำหมำย
๑. ด้านปริมาณ
๑.๑ นิเทศติดตามและประเมินผลการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาในสัง กัด สพม. ๑๒
จานวน ๙๘ แห่ง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ครบทุกโรงเรียน
๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินงานตามนโยบายในระดับ “ดี” ขึ้นไป เฉลี่ยไม่น้อย
กว่าร้อย ละ ๘๐
๒. ด้านคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดมีการดาเนินงานตามนโยบายได้อย่างทุกต้องและมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒
ปฏิทินกำรนิเทศ
การนิเทศปกติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ กาหนดให้มีการนิเทศตามโครงการ
“การ นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศปกติ) ซึ่ งเป็นการปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๒ ใน
ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ที่มีความต่อเนื่อง ทั่วถึง และสม่าเสมอ ตามนโยบายหรือประเด็นการนิเทศ
ที่ สานักงานเขตพื้นที่กาหนด ให้นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง/ โรงเรียน ทั้งนี้ศึกษานิเทศก์อาจนิเทศ
มากกว่าที่สานักงานเขตพื้นที่กาหนดได้หากสถานศึกษามีความต้องการหรือความจาเป็นให้มีการนิเทศเพิ่มเติม
ปฏิทินปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๒ ได้ ก าหนดปฏิ ทิ น การนิ เ ทศประจ า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ ให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาในความรับผิดชอบของตน
ดังนี้

สหวิทยาเขต

โรงเรียน
กัลยาณีศรีธรรมราช
โยธินบารุง

ปฏิทินนิเทศ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ภำคเรียนที่ 1/2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12
วัน
เดือน
ปี
กิจกรรมการนิเทศ
ผู้รับผิดชอบ
1
กรกฎาคม
2562 การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ นางสุรัชนี อยู่สบาย
2
กรกฎาคม
2562
การศึกษาภายในสถานศึกษา
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี

ทุ่งสง

3

กรกฎาคม

2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
นางสุรัชนี อยู่สบาย
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี

นาบอน

4

กรกฎาคม

2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

กัลยาณี

ทุ่งสง

สตรีทุ่งสง

คีรีราษฎร์พัฒนา

8

กรกฎาคม

2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

นายวิเชียร ปาณะพงศ์
นางยินดี คงทน
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์
รัชมังคลาภิเษก

9

กรกฎาคม

2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

นายวิเชียร ปาณะพงศ์
นางยินดี คงทน
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ชะอวดวิทยาคาร

12

กรกฎาคม

2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ร่อนพิบูลย์

ทุ่งใหญ่

ชะอวด

ท่าศาลา
-นบพิตา

ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
นบพิตาวิทยา

10
11

กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

พัทลุง

15

กรกฎาคม

2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

ดอนศาลานาวิทยา
ป่าพะยอมพิทยาคม

18
19

กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

ตะโหมด
เขาชัยสน

22
23

กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

พัทลุง

สตรีพัทลุง

ตะโหมด

นางยินดี คงทน
นายวิเชียร ปาณะพงศ์
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
นางปทิตตา จันทร์สว่าง
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
นางปทิตตา จันทร์สว่าง
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นางปทิตตา จันทร์สว่าง
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

ปากพยูนพิทยาคาร
ปากพะยูน

24

กรกฎาคม

2562

การดาเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
นางปทิตตา จันทร์สว่าง
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

สหวิทยำเขต
1. เบญจมะ

2. กัลยำณี

ที่
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ
เมืองนครศรีธรรมราช
ปากพูน
ขุนทะเลวิทยาคม
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

กัลยาณีศรีธรรมราช
โยธินบารุง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ตรีนิมิตรวิทยา
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

3. พระพรหม 1 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เฉลิมพระเกียรติ 2 พระพรหมพิทยานุสรณ์
3 เฉลิมราชประชาอุทิศ

ปฏิทินนิเทศบูรณำกำร ครั้งที่ 1 ภำคเรียนที่ 1 /2562
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 12
วัน เดือน
ปี
กิจกรรมกำรนิเทศ
25 กรกฎาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
25 กรกฎาคม 2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
26 กรกฎาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
30 กรกฎาคม 2562 การวัดและประเมินผล
31 กรกฎาคม 2562 การยกระดับผลสัมฤทธิ์

31
30
1
2
6

กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

2562
2562
2562
2562
2562

26 กรกฎาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562

การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

ผู้รับผิดชอบ
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
095-639-2654
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
092-479-0475

นางสุรัชนี อยู่สบาย
088-760-7154
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
093-552-5996

นายไตรรงค์ สาดแว
081-271-1742
นางจิรา ชูช่วย

4 เฉลิมพระเกียรติฯ
5 ทางพูนวิทยาคาร

4. ทุ่งสง

1
2
3
4

ทุ่งสง
บางขันวิทยา
วังหินวิทยาคม
ก้างปลาวิทยาคม

5. สตรีทุ่งสง

1
2
3
4
5

สตรีทุ่งสง
ช้างกลางประชานุกูล
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ทุ่งสงวิทยา
นาบอน

6. ต้นน้ำตำปี

1 ฉวางรัชดาภิเษก
2 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
3 ละอายพิทยานุสรณ์

23 กรกฎาคม 2562 การวัดและประเมินผล
22 กรกฎาคม 2562 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
7 สิงหาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8 สิงหาคม 2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
9 สิงหาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
13 สิงหาคม 2562 การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
1 สิงหาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2 สิงหาคม 2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
6 สิงหาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
7 สิงหาคม 2562 การวัดและประเมินผล
8 สิงหาคม 2562 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
11 กรกฎาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
19 กรกฎาคม 2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
23 กรกฎาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

081-079-6308

นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว
093-552-5996
นางสุรัชนี อยู่สบาย
088-760-7154

นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
092-478-0476
นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
095-639-2654

นางสุรัชนี อยู่สบาย
088--760-7154
นายสุบรรณ์ เกราะแก้ว

4 นางเอื้อยวิทยา
5 ประสาธน์ราษฎร์บารุง

7. ทุ่งใหญ่

1
2
3
4
5

ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก
เสม็ดจวนวิทยาคม
กรุงหยันวิทยาคาร
ทุ่งสังพิทยาคม

8. ปำกพนัง
เชียรใหญ่

1
2
3
4
5
6

สตรีปากพนัง
ปากพนัง
อินทร์ธานีวิทยาคม
โศภนคณาภรณ์
วิเชียรประชาสรรค์
ธัญญาวดีศึกษา

9. หัวไทร
เชียรใหญ่

1 หัวไทรบารุงราษฏร์
2 นพคุณประชาศรรค์
3 แหลมราษฎร์บารุง

25 กรกฎาคม 2562 การวัดและประเมินผล
26 กรกฎาคม 2562 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
24 กรกฎาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
25 กรกฎาคม 2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
26 กรกฎาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
30 กรกฎาคม 2562 การวัดและประเมินผล
31 กรกฎาคม 2562 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
19 กรกฎาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
18 กรกฎาคม 2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
15 กรกฎาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
12 กรกฎาคม 2562 การวัดและประเมินผล
11 กรกฎาคม 2562 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
10 กรกฎาคม 2562 การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
9 กรกฎาคม 2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
8 กรกฎาคม 2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
5 กรกฎาคม 2562 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

093-552-5996

นายวิเชียร ปาณะพงศ์
095-023-4499
นางยินดี คงทน
063-242-8298

นางจิรา ชูช่วย
081-079-6308
นายไตรรงค์ สาดแว
081-271-1742

นางจิรา ชูช่วย
081-079-6308
นายไตรรงค์ สาดแว

10. ชะอวด

4
5
6
7
1
2
3
4
5

เขาพังไกร
ทรายขาววิทยา
เชียรใหญ่
เชียรใหญ่สามัคคี
ชะอวด
ขอนหาดประชาสรรค์
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ชะอวดวิทยาคาร
เกาะขันธ์ประชาภิบาล

11. ร่อนพิบูลย์ 1 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
จุฬำภรณ์
2 เสาธงวิทยา
3 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
4 ควนเกยสุทธิวิทยา
5 คีรีราษฎร์พัฒนา
6 ตระพังพิทยาคม
12. ท่ำศำลำ
นบพิตำ

1 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
2 พรหมคีรีพิทยาคม
3 บ้านเกาะวิทยา

4
3
2
1
9
13
14
15
16

กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

1
5
2
6
7
8

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562

13 สิงหาคม 2562
14 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562

การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น สพฐ./สพม.12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

081-271-1742

นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ
095-639-2654
นางสาวจรีรัตน์ สามารถ
092-478-0476

นายวิเชียร ปาณะพงศ์
095-023-4499
นางยินดี คงทน
063-242-8298

นางยินดี คงทน
063-242-8298
นายวิเชียร ปาณะพงศ์

13. สิชล
ขนอม

14. พัทลุง

15. สตรีพัทลุง

4
5
6
7
1
2
3
4
5
6

โมคลานประชาสรรค์
นบพิตาวิทยา
คงคาประชารักษ์
สระแก้วรัตนวิทย์
สิชลคุณาธารวิทยา
ขนอมพิทยา
เทพราชพิทยาสรรค์
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
ท้องเนียนคณาภิบาล
สิชลประชาสรรค์

16
19
20
21
14
9
11
12
5
12

สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
สิงหาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ./สพม.12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ./สพม.12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ./สพม.12

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2

พัทลุง
พัทลุงพิทยาคม
ประภัสสรรังสิต
พรหมพินิตชัยบุรี
วชิรธรรมสถิต
ศรีบรรพตพิทยาคม
ตะแพนพิทยา
ปัญญาวุธ
สตรีพัทลุง
ควนขนุน

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12

กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2562 การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้

095-023-4499

นางยินดี คงทน
063-242-8298
นายวิเชียร ปาณะพงศ์
095-023-4499

นางปทิตตา จันทร์สว่าง
081-767-0027
นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
087-290-5491

นางปทิตตา จันทร์สว่าง
081-767-0027

16. ตะโหมด

3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

17. ปำกพะยูน 1
2
3
4
5

พนางตุง
ดอนศาลานาวิทยา
อุดมวิทยายน
นาขยาดวิทยาคาร
ป่าพะยอมพิทยาคม
นิคมควนขนุนวิทยา
ตะโหมด
ประชาบารุง
เขาชัยสน
หานโพธิ์พิทยาคม
กงหราพิชากร
ชะรัดชนูปถัมภ์

15
19
18
22
23
24
1
2
3
4
5
8

กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562

ปากพะยูนพิทยาคาร
หารเทารังสีประชาสรรค์
ควนพระสาครินทร์
ป่าบอนพิทยาคม
บางแก้วพิทยาคม

9
10
11
12
25

กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม

2562
2562
2562
2562
2562

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ./สพม.12

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
087-290-5491

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ./สพม.12
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
การวัดและประเมินผล
การยกระดับผลสัมฤทธิ์
การจัดการศึกษาพิเศษ
งานอื่นๆ ตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ./สพม.12

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
087-290-5491
นางปทิตตา จันทร์สว่าง
081-767-0027

นายชาญณรงค์ รัตนบุรี
087-290-5491
นางปทิตตา จันทร์สว่าง
081-767-0027

บทที่ ๓
กระบวนกำรนิเทศ
แนวทางการนิเทศช่วยเหลือการทางานของครูในการจัดการเรียนการสอนนั้น ข้าพเจ้า นางยินดี
คงทน ศึกษานิเทศก์ สพม.๑๒ เน้นให้ใช้กระบวนการทางานตามศาสตร์พระราชา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
บนพื้นฐานความเป็นเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน มีสาระสาคัญ ดังนี้ ประการที่ ๑ การเข้าใจ เป็นก้าวแรกใน
การดาเนินการนิเทศ โดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศต้องทาความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการจาเป็นของผู้รับ
การนิเทศร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหา เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง กาหนดกิจกรรมการนิเทศ
ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุด ประการที่ ๒ การเข้าถึง
เป็นก้าวต่อมาในการดาเนินการนิเทศ โดยผู้นิเทศจะต้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่รับการ นิเทศอย่างแท้จริง เช่น
อาจมีการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนของครูส าธิตหรือให้ตัวอย่างการจัดกิจกรรมให้กับครู รับฟังเหตุผล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศเองก็ต้องทาความ
เข้าถึงความต้องการของผู้นิเทศด้วยเช่นกัน เพื่อให้การนิเทศแต่ละครั้งเกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่ ๓ การ
พัฒนา เป็นก้าวที่สามหลังจากที่ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลซึ่ง กันและกันด้วย
การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นนี้ ผู้นิเทศจะต้องสะท้อนภาพการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนของครูและร่วมออกแบบ หรือปรับปรุงสื่อ/ กิจรรมการจัดการเรียนการสอน จากนั้น อาจกลับมาสังเกต
การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ร่วมสะท้อนภาพ ชื่นชม และให้ข้อเสนอแนะส่วนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์อีกครั้ง ดังแผนภาพการนิเทศ ดังนี้

รำยงำนผลกำรนิเทศ

ผลการนิเทศเป็นไปตามเป้าหมาย

เข้ำใจ

เข้ำถึง

นิเทศ ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒ – สังเกตการจัดกิจกรรมฯ นิเทศ ครั้งที่ ๓

- สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน - Coaching ด้วยการสนทนา
- กาหนดประเด็นนิเทศ

พัฒนำ

- สังเกตการจัดกิจกรรมฯ

/ สาธิต ตามความจาเป็น - แลกเปลี่ยนเรียนรู้

– กาหนดรูปแบบการนิเทศ นิเทศ

- สะท้อนภาพการจัด
กิจกรรม

ประเมินผลตามเป้าหมายนิเทศ
สรุปผลการนิเทศ
ผลการนิเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปรับแผนการนิเทศ เพื่อการนิเทศ
ครั้งต่อไป

บทที่ ๔
รูปแบบกำรนิเทศ
รูปแบบการนิเทศ กาหนดให้มีการนิเทศตามโครงการ “การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศ
ปกติ) โดยศึกษานิเทศก์สามารถเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศตามดุลพินิจ ของตนอย่างอิสระ รูปแบบ
การนิเทศที่ศึกษานิเทศก์นิยมใช้ มีดังนี้

๑. กำรนิ เ ทศรำยบุ คคล การแนะนาเป็นรายบุคคล (Individual Conference) การพบปะกั น
ระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ เป็นวิธีหนึ่งที่ให้โอกาสศึกษานิเทศก์ได้ทางานเป็นรายบุคคลกับครูในเรื่องปัญหา
ทางวิชาการของแต่ละคน เป็นวิธีการที่ ทั้งสองคนได้ทางานร่วมกัน กิจกรรมการนิเทศรายบุคคล ได้แก่ ๑.๑
การเยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน วิธีการนิเทศการศึกษาวิธีหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการไปเยี่ยมชั้นเรียน
ในขณะที่ครูกาลังสอน การไปเยี่ยมชั้นจะทาให้เห็นสภาพที่เป็นจริงตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่ครูประสบอยู่เพื่อ
ร่วมมือกับครูหาทางปรับปรุง แก้ไขให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การไปเยี่ยมชั้นเรียนควรจะไป
ต่อเมื่อได้สร้างความสัมพันธ์กับครูเป็น อย่างดีแล้วเพราะครูจะได้ไม่มองศึกษานิเทศก์ด้วยความหวาดกลัว
ระแวงสงสัย คิดว่าศึกษานิเทศก์จะมาจับผิด การไป เยี่ยมชั้นเรียน หากศึกษานิเทศก์ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ครู
ทราบว่า การมานั้นไม่ใช่มาเพื่อจับผิด หรือเพื่อรายงานการ ปฏิบัติงานของครูแต่มาเพื่อให้คาแนะนาปรึกษา
ช่วยเหลือครูเป็นพี่เลี้ยงครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ควร เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน
งาน ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเยี่ ย มชั้ น เรี ย น ตลอดจนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และปรึ ก ษาหารื อ ใน
รายละเอียดต่าง ๆ สาหรับศึกษานิเทศก์นั้นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมชั้นเรียนที่ดีดังนี้
๑) ศึกษานิเทศก์ ควรเข้ าไปสังเกตการสอนของครู ในชั้นเรียน ไม่ใช่ไ ปจับผิ ด พึง ให้ครูยอมรั บ ว่ า
ศึกษานิเทศก์มาเพื่อช่วยเหลือครู
๒) ศึกษานิเทศก์ควรจะเข้าไปพร้ อมกั บครู ผู้ สอน หรือภายหลัง เล็กน้อยก่อนที่ ครูจะเริ่ม บทเรี ย น
ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะแอบเดินย่อง ๆ เข้าไปหลังชั้นเพื่อสังเกตการสอนของครู
๓) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องเรียน ซึ่งสามารถมองเห็นชั้นเรียนได้ทั่วถึง นั่งฟัง อย่าง
เงียบ ๆ ด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความสนใจยิ่งและดูจนจบชั่วโมง
๔) ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะเข้าร่วมบทเรียนเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับเชิญจากครูและ นักเรียนให้
เข้าร่วมด้วยเท่านั้น
๕) ศึกษานิเทศก์ควรจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางให้คาแนะนา ปรึกษา
แก่ครูภายหลัง
๖) ศึกษานิเทศก์ควรจะไปเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อสังเกตการสอนมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคเรียน เพื่อจะ
ได้สังเกตดูความเจริญงอกงามของครูในด้านการสอน และดูผลงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์เองต่อครูผู้สอน
หลังจากได้มีการเยี่ยมชั้นเรียนแล้ว ศึกษานิเทศก์ควรจะได้พบปะกับครูเป็นส่วนตัว เพื่อชี้แจงความ คิดเห็นให้

ครูฟัง เปิดโอกาสให้ครูชี้แจงเหตุผลในการกระทาของครูแล้วร่วมกันปรึกษาหารือความคิดที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า
เหมาะสมกว่า การให้คาปรึกษาแนะนาชี้แจงนั้น ไม่ควรให้เนิ่นนานนัก ควรจะเป็นภายในวันเดียวกัน หรือถ้า
เป็นไปได้ ภายหลังจากที่ครูนั้นสอนเสร็จก็จะดียิ่งขึ้น เพราะทั้งสองฝ่ายผ่านเหตุการณ์นั้นมาใหม่ ๆ

๒. กำรให้คำปรึกษำแนะนำ/เสนอแนะ (Coaching) ความหมาย การให้คาปรึกษาแนะนา
เป็นการพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ คือการนิเทศแบบ เสนอแนะ Coaching Technique
(Modern Business : Reports : ๑๙๗๗) เป็นวิธกี ารพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการแนะนาหรือเรียนรู้จากเทคนิคการนิเทศแบบเสนอแนะ Coaching Technique เป็น
วิธีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนาหรือเรียนรู้จากผู้ ชานาญ
(Coach) ในลักษณะที่ได้รับคาแนะนาหรือเรียนรูไ้ ปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผิดชอบใน
หน้าที่สูงขึ้น (เช่น ในกรณีแต่งตั้งให้เป็นผู้นิเทศ) หรือเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน มากขึ้น ขั้นตอนการ
นิเทศแบบโค้ชชิ่ง การนิเทศแบบการให้คาปรึกษาแนะนา/เสนอแนะ (Coaching) มี ๔ ขั้นตอน เขียนเป็น
สัญลักษณ์ คือ CQCD มีรายละเอียด ดังนี้ C - Compliment หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ที่
ทาหน้าที่เป็น Coach และผู้ให้คาแนะนา ซึ่งเป็นสัมพันธภาพที่สร้างความไว้วางใจ ความสบายใจ ยินดีร่วมใน
แนวทางของ Coaching Techniques นับเป็นบทบาทสาคัญของ Coach ที่จะต้องดาเนินการ ดังนั้นควร
ดาเนินการ ดังนี้
๑. ศึกษาข้อมูลของผู้ที่รับการแนะนา เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น ความชอบ อัธยาศัย จุดอ่อน จุดที่ต้อง
ปรับปรุง ข้อมูลต่าง ๆ ควรบันทึก ไว้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสม
๒. นาข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชย หรือการสร้าง บรรยากาศ เพื่อ
การเชื่อมโยงไปสู่ขั้นต่อไป Q - Question หมายถึง การถามเน้นการถามในเชิงขอความคิดเห็นไม่ให้ผู้ตอบจน
มุมหรือเกิดความไม่สบายใจที่จะตอบคาถาม ซึ่งผู้เป็น Coach อาจจะใช้ความเหมาะสมของผู้รับคาแนะนาและ
สภาพปัญหา เช่น
– คุณคิดว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้าง
- คุณคิดว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่แก้ปัญหานี้
- คุณคิดว่าถ้าใช้วิธีการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
- ทุกอย่างจะต้องมีข้อดีและข้อจากัด คุณคิดว่าวิธีนี้อะไรคือข้อดีอะไรคือข้อจากัด
- คุณคิดว่าข้อจากัดนั้น ๆ จะมีทางแก้ไขหรือควรทาอย่างไรหรือ จะหา ทางออกอย่างไร ใน สภาวะ
หรือในสภาพเช่นนี้
- คุณคิดว่าถ้าคุณจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้างที่เราควรทา
- ที่คุณคิดว่า “ไม่ดี, ยังไม่ดีคืออะไรบ้าง” “คุณคิดว่ามีอะไรบ้างที่คุณต้องการเสริม เพิ่มเติม ” C Correct หมายถึง การเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนนี้ผู้เป็น Coach ควรให้ ความสาคัญในขั้นตอนที่
สืบเนื่องจากขั้น Question นาคาตอบของผู้รับคาแนะนามาวิเคราะห์และนาเสนอในส่วนที่ยัง บกพร่อง และ
สังเคราะห์เป็นแนวการปฏิบัติหรือการพัฒนางานในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และในขั้นตอนนี้ ควร

กาหนดบทบาทในการปฏิบัติแต่ละเรื่องชัดเจน D - Demonstrate หมายถึง การน าข้อเสนอหรือแนวทางที่
ตกลงกันไว้ในขั้นตอนของ C - Correct หรือแผนการใช้นวัตกรรม ซึ่งผู้รับคาแนะนาเป็นผู้ปฏิบัติผู้เป็น Coach
เป็นผู้ แนะนาอย่างใกล้ชิด บางครั้ง Coach อาจต้องสาธิต การนิเทศแบบ Coaching Techniques ประสบ
ผลสาเร็จได้เป็นอย่างดี ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้
๑ ) ผู้เป็น Coach ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ที่ยอมรับคาแนะนาและยอมรับ
๒) มีความเหมาะสมกับการสอนแนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ใช้ไ ด้กับบุคคลทุกกลุ่ม ทั้ง การ
พัฒนาศึกษานิเทศก์ พัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครู

๓. เทคนิคกำรให้คำปรึกษำ กำรให้คำปรึกษำ เป็นการนิเทศตัวต่อตัวระหว่างศึกษานิเทศก์กับ
ครูผู้สอน มี ๓ ลักษณะ ดังนี้
๑) การให้คาปรึกษาทางตรง (directive counseling) มีลาดับขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้
(๑) ขอให้ครูให้ข้อมูลให้กระจ่างที่จาเป็นต้องแก้
(๒) ผู้นิเทศสรุปปัญหา - สาเหตุ ครูเห็นด้วยหรือไม่
(๓) ผู้นิเทศเสนอวิธีแก้ – ทางเลือกให้พิจารณา
(๔) ให้ครูแสดงความคิดเห็น พิจารณาทางเลือก
(๕) กาหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ชัดเจน
(๖) ให้ครูตกลงแนวปฏิบัติ กาหนดระยะเวลาดาเนินการ
(๗) ติดตามประเมินผล
๒) การให้คาปรึกษาทางอ้อม (non-directive counseling)
(๑) ฟังปัญหาครูอย่างตั้งใจ
(๒) ผู้นิเทศพูดทบทวนปัญหาเป็นระยะเมื่อครูพูดจบ
(๓) ผู้นิเทศซักถามครูรู้ปัญหาให้ลึก
(๔) ให้ครูคิดหาทางแก้ปัญหา กระตุ้นทางเลือกหลายทาง
(๕) ครูพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด
(๖) ให้ครูวางแผนดาเนินการแก้ปัญหา กาหนดระยะเวลาดาเนินการและทรัพยากร
(๗) ผู้นิเทศทบทวนแผนงานที่ครูวางไว้ สร้างข้อตกลงในการปฏิบัติ
๓) การให้คาปรึกษาแบบผสมผสาน เป็นการให้คาปรึกษาลักษณะปัญหาและลักษณะบุคคลผสมผสาน
ตามสถานการณ์ ผู้นิเทศ รู้จักรับฟัง ช่วยให้ครูสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้เอง ครูมีความภูมิใจ มั่นใจตนเอง
แต่ครูต้องการคาแนะนา ความรู้ ประสบการณ์จากผู้นิเทศ ผู้นิเทศจึงใช้แบบผสมผสาน

๔. กำรนิเทศรำยกลุ่ม ในการนิเทศการศึกษานั้น บางครั้งจาเป็นต้องให้ความรู้แก่ครูคราวละมากๆ
เนื่องจากมีข้อจากัด ด้านเวลา งบประมาณ จานวนผู้นิเทศที่ไม่เพียงพอ หรือความเร่งด่วนของการดาเนินงาน
ดังนั้น ศึกษานิเทศก์จึง จาเป็นต้องใช้การนิเทศรายกลุ่ม กิจกรรมการนิเทศรายกลุ่มที่ใช้อยู่เสมอ ได้แก่

๔.๑ การประชุม การอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นนิเทศรายกลุ่มที่ศึกษานิเทศใช้กันมาก
ที่สุด มีข้อควรคานึง ดังนี้
๑) การอบรม ข้อควรคานึง คือ เตรียมการให้พร้อมตั้งแต่กาหนดการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สถานที่ สิ่ง
อานวยบริการ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ระหว่างอบรม สร้างความประทับใจ รักษาเวลา ให้ข้อมูลที่รวดเร็ว
เที่ยงตรง ประเมินผลการ อบรม
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีสิ่งที่ต้องคานึง คือ
(๑) เตรียมการให้พร้อมทุกด้าน
(๒) ชักจูงผู้ร่วมให้สนใจประชุมอย่างต่อเนื่อง
(๓) กระตุ้นส่งเสริมผู้เข้าร่วมแสดงศักยภาพ
(๔) ตารางกาหนดการยืดหยุ่นตามสภาพกิจกรรม (๕) สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง
๔.๒ การประชุมปรึกษากับคณะครู ๒.๓ การสนทนาทางวิชาการ การน าการนิเทศเพื่อการพัฒนาไป
ใช้ การนิเทศการศึกษา เป็นกิจกรรมสาคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมี
คุณภาพและได้ปริมาณที่น่าพอใจ ดังนั้น การเลือกใช้รูปแบบการนิเทศ กระบวนการนิเทศแต่ละครั้ง จึงมี
ความสาคัญมาก ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องยึดหลักการนิเทศอันจะนาไปสู่ความสาเร็จ ดังนี้
๑. เลือกวิธีการในระดับเข้าสู่การนิเทศที่ดีที่สุด
๒. น าวิธีการที่เลือกไปใช้
๓. สนับสนุนการพัฒนาของครูในขณะที่เพิ่มทางเลือกและหน้าที่ในการตัดสินใจให้แก่ครูทีละ
น้อย

