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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการนิเทศภายใน

สำาหรบัศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ สงักดัสำานกังานส่งเสรมิการศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัขอนแก่น 2) เพือ่ศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์อง
การนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น การดำาเนินงาน มี 3 ระยะ ประกอบด้วย 
ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวช้ีวัดการนิเทศภายในจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพ
ปัจจบัุนและสภาพทีพึ่งประสงค์ของการนเิทศภายในสำาหรบัศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และครู สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัขอนแกน่ ใชวิ้ธกีารแบบแบง่ชัน้ภมูจิากสถานศกึษากลุ่มเปา้หมาย
โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 280 คน ระยะที่ 3 

การพฒันาแนวทางการนิเทศภายในสำาหรบัศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
อำาเภอ โดยการวิเคราะห์ความต้องการจำาเป็นในการพัฒนาแนวทาง ศึกษาแนวทางการนิเทศภายในจาก
การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่เกี่ยวข้องด้านงานนิเทศภายใน (Best Practice) จำานวน 3 
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แห่ง สร้างแนวทางการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ 
โดยการตรวจสอบความเหมาะสม ความเปน็ไปได ้และความเปน็ประโยชนข์องแนวทางจากผูท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 5 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. องค์ประกอบและตวัช้ีวดัการนเิทศภายในสำาหรบัศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ 2) การวางแผนและกำาหนดทางเลือกในการนิเทศติดตาม 3) การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธี
การ 4) การปฏิบัติการนิเทศติดตาม 5) การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศติดตาม

2. สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำาดับค่าเฉลี่ย จากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การวางแผนและกำาหนดทางเลือกในการนิเทศติดตาม การประเมินผลและ
การรายงานผลการนิเทศติดตาม การปฏิบัติการนิเทศติดตาม สภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายใน
สำาหรบัศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา
รายดา้นเรยีงลำาดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 3 อนัดบัแรก คอื การวางแผนและกำาหนดทางเลอืกในการ
นเิทศตดิตาม การประเมนิผลและการรายงานผลการนเิทศตดิตาม การสรา้งเครือ่งมอืและพฒันาวธิกีาร 

3. แนวทางการนเิทศภายในสำาหรบัศูนย์การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ 
สรุปผลดังนี้ คือ 1. ที่มาและความสำาคัญ 2. วัตถุประสงค์ 3. องค์ประกอบของแนวทาง ได้แก่ (1) การ
ศกึษาสภาพปัจจุบัน ปญัหา และความตอ้งการ (2) การวางแผนและกำาหนดทางเลอืกในการนเิทศตดิตาม 
(3) การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ (4) การปฏิบัติการนิเทศติดตาม (5) การประเมินผลและการ
รายงานผลการนิเทศตดิตาม 4. การประเมนิผล 5. เงือ่นไขความสำาเรจ็ 6. แบบนเิทศการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ

Abstract
The purposes of this research were: 1) to examine the composition and indicators 

of internal supervision for District Non-Formal Education and Informal Education Centers 
under the Khon Kaen Provincial Office of Non-Formal and Informal Education under Khon 
Kaen Provincial Office of Non-Formal and Informal Education, 2) to investigate the current  
state and desirable condition of internal supervision for District Non-Formal Education and 
Informal Education Centers under the Khon Kaen Provincial Office of Non-Formal and  
Informal Education under Khon Kaen Provincial Office of Non-Formal and Informal Education,  
3) to develop internal supervision guidelines for District Non-Formal Education and  
Informal Education Centers under the Khon Kaen Provincial Office of Non-Formal and Informal 
Education under Khon Kaen Provincial Office of Non-Formal and Informal Education. The 
research activities were divided into 3 phases, including phase 1: the study of composition 
and internal indicators for District Non-Formal Education and Informal Education Centers, 
analyzed and synthesized the composition and internal indicators from relevant papers and 
research by the examination from 5 experts ; phase 2: A study of current conditions and 
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desirable conditions of internal supervision for District Non-Formal Education and Informal 
Education Centers under Khon Kaen Provincial Office of Non-Formal and Informal Education. 
The samples were school administrators and teachers under Khon Kaen Provincial Office 
of Non-Formal and Informal Education, used the stratified selection method from the target 
school by determining the sample size of 280 peoples ; phase 3: the development of internal 
supervision for District Non-Formal Education and Informal Education Centers was analyzed  
the critical need to develop guidelines, examined internal supervision approach from  
interviewing school administrators and teachers, involved in internal supervision (Best Practice) 
from 3 schools, create internal supervision guidelines for District Non-Formal Education and 
Informal Education Centers by checking the suitability, the possibility, and usefulness of the 
guidelines from 5 experts.

The research results were found as follows:

1. The composition and internal indicators for District Non-Formal Education and 
Informal Education Centers indicated that there were 5 main aspects: 1) the study on 
the current condition, problems, and requirements, 2) planning and defining alternatives 
in follow-up supervision, 3) creating tools and developing methods, 4) the practice of  
follow-up supervision, 5) evaluation and reporting the results of follow-up supervision.

2. The current state of internal supervision for District Non-Formal Education and 
Informal Education Centers in all five aspects was at the high level. When it was considered  
in each aspect by ranking the average from high to low level in the first three ranks, it 
was as follows: planning and defining alternatives in follow-up supervision, evaluation and  
reporting the results of follow-up supervision, the practice of follow-up supervision. The  
desirable condition of internal supervision for District Non-Formal Education and Informal 
Education Centers in all five aspects was at the high level. When it was considered in 
each aspect by ranking the average from high to low level in the first three ranks, it was as  
follows: planning and defining alternatives in follow-up supervision, evaluation and reporting 
the results of follow-up supervision, creating tools and developing methods.

3. Internal supervision guidelines for District Non-Formal Education and Informal 
Education Centers can be summarized as follows: 1. origin and significance, 2. objectives, 
3. Composition of guidelines, including 1) the study of current conditions, problems and 
requirements, 2) planning and defining alternatives in follow-up supervision, 3) creating 
tools and developing methods, 4) the practice of follow-up supervision, 5) evaluation and 
reporting the results of follow-up supervision 4. evaluation 5. conditions of success 6. basic 
education supervision.

Keywords: Development of internal supervision guidelines, district non-formal, informal  
education centre
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บทนำา
การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวน

การที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน การดำาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันระหว่าง
ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อ
ปรับปรุงงานด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ทั้งนี้ เนื่องจาก
ศกึษานเิทศกม์จีำานวนไมเ่พียงพอและขอ้จำากดัด้าน
งบประมาณ ทำาใหก้ารนิเทศไมท่ัว่ถงึ อกีทัง้ปญัหา
ความต้องการของโรงเรียนแตกต่างกัน การนิเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศในรูปแบบใดมีกระบวนการ
เทคนิคอย่างหลากหลายซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
อาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม แต่ในแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
โรงเรยีนเป็นลำาดับแรก การจะเกดิการเปลีย่นแปลง
ที่โรงเรียนองค์ประกอบที่สำาคัญ คือ ครูผู้สอนต้อง
เปล่ียนแปลง โดยเปลี่ยนแปลงทั้งแนวความคิด 
และกระบวนการสอนโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการสอนให้นักเรียนเป็นการจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ครูต้องตระหนักถึงคุณค่าความสำาคัญของ
ตนเอง สามารถคิดเอง ลงมือทำาเอง และพัฒนา
ตนเองให้ดีอยู่เสมอ การพัฒนาวิชาชีพครูไปให้ถึง
จุดน้ันตามแนวทางปฏิรูปการศึกษามุ่งเน้นไปที่
การนเิทศ เพือ่พฒันาศักยภาพบคุลากรในโรงเรยีน
และผู้ที่จะดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ ผู้บริหารโรงเรียน (สำานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2539: 
1) การนเิทศภายในเปน็ภารกจิ และหนา้ทีท่ีส่ำาคญั
ยิ่งของการบริหารโรงเรียนโดยผู้บริหารโรงเรียน
จำาเป็นจะต้องตระหนัก และให้ความสำาคัญ โดย
จะต้องประสานงานความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
ทำาให้ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูมีความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงานตลอดจนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน (คณิต สารศรี, 2548: 2 - 3)  
วิธีการที่ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติวิธีการที่ดีที่สุด คือ การให้ความ
สำาคัญต่อการนิเทศภายในโรงเรียน (รุ่งทิวา  
จันทร์วัฒนวงษ์, 2548: 2) 

สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
มีบทบาทหน้าที่สำาคัญในการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรยีน และการศกึษาตามอธัยาศยั ตามพ
ระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มีการปรับ
เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียนในมาตรา 17 (2) ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรยีนจงัหวัดไดเ้ปลีย่นชือ่เปน็สำานกังานสง่เสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อำาเภอ เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ มบีทบาทหนา้ที่
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในพื้นที่ ทั้งในส่วนที่ยกระดับความรู้ 
พืน้ฐาน การพฒันาทกัษะอาชพี และการใหบ้รกิาร
ข่าวสารข้อมูลในด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 32 - 33) 
ดว้ยภารกจิตามโครงสรา้งของศนูยก์ารศกึษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ที่ต้อง
ดำาเนนิการจดัทัง้การศกึษาพืน้ฐานนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงสภาพการจัดกิจกรรม
การศกึษานอกโรงเรยีนของสถานศึกษา มลีกัษณะ
กระจายอยู่ทั่วตำาบล/หมู่บ้าน หลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียน มีทั้งการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งบางหลักสูตรมีการ
ยดืหยุน่ใหเ้หมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย ในสว่นของ
บุคลากรผู้มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร มีท้ังที่เป็นข้าราชการ พนักงาน
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ราชการ ครูประจำาศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.) 
ครูประจำากลุ่ม วิทยากรวิชาชีพ เครือข่าย ฯลฯ ซึ่ง
มีประสบการณ์และพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน ใน
ส่วนผู้เรียนของสถานศึกษา ก็มีความแตกต่างกัน
ท้ังด้านคุณวุฒิ วัยวุฒิ ประสบการณ์พื้นฐานการ
งานอาชีพ และการจัดกิจกรรมตามภารกิจต่างๆ 
ของสถานศกึษาต้องเปน็ไปตามมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพ

จากลักษณะงานการศึกษานอกระบบ 
ดังกล่าว หากไม่ได้รับการ “นิเทศ กำากับ ติดตาม” 
อยา่งเปน็ระบบ ย่อมส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล ของการพฒันาคณุภาพงานการจดัการ
ศึกษานอกโรงเรียนที่สถานศึกษาดำาเนินการได้ 
การจัดการศึกษาหรือการบริหารการศึกษาไม่ว่า 
จะดำาเนินการในลักษณะใดๆ หรือจัดให้กลุ่มเป้า
หมายใดๆ ต้องคำานงึถงึคณุภาพของการจดัเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และควรพัฒนาการ
จดัการศกึษาให้มีประสทิธภิาพมากย่ิงขึน้ซึง่บคุคล
ที่มีบทบาทสำาคัญ ในการติดตาม กำากับ ดูแล ให้
ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ คือ บุคคลที่ทำา
หน้าที่นิเทศ การนิเทศการศึกษาจึงเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดัง
นั้น การนิเทศจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องนำามาใช้
ในการติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด (สุชิน สวนศรี, 2543: 3) ซึ่ง
การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นการทำางานร่วมกันของบุคลากรที่
เกีย่วข้องทกุระดบัตัง้แตผู่ก้ำาหนดนโยบายผูบ้รหิาร 
ผู้ปฏบิตังิาน ตลอดจนประชาชนและอาสาสมคัรใน
พื้นที่ ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากรในหน่วย
งานและสถานศึกษาให้มีขวัญ กำาลังใจ รู้จักใช้ 
วเิคราะห์ขอ้มลูท่ีเปน็ปจัจุบนัทนัตอ่เหตกุารณ์และ
สถานการณ์ เพื่อนำามาใช้ในการคิด การแก้ปัญหา

และการพัฒนางานด้วยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามนโยบาย 
จุดหมาย แผนงานหลักการที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้ 
โดยผ่านกระบวนการสื่อสาร 2 ทาง บนรากฐาน
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีมีแผนงาน มีความต่อเนื่อง มี
เจตคติของการพึ่งพาตนเอง (ประวีณ รอดเขียว,
2544: 49)

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ 3 ปี 
2554 - 2558 ผลการประเมินตามเกณฑ์พบว่าผล
สัมฤทธิ์ของผู้เรียนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และ
รายงานผลการนเิทศศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ (กลุม่นเิทศตดิตาม
และประเมนิผล สำานักงาน กศน.จงัหวดัขอนแกน่, 
2558) ได้ข้อมูลว่าครูไม่มีแผนการเรียนรู้  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ครูผู้สอนไม่ค่อยปรับวิธีเรียน 
เปล่ียนวิธีสอน การเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสำาคัญ ขาดการใช้สื่อ ผลิตสื่อ และการ
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนั้นครูผู้สอนยังขาด
การเตรียมตัวก่อนการสอน และการเรียนรู้อื่นๆ 
การวัดผลของครูมุ่งเน้นความรู้มากเกินไป และไม่
นำาผลการสอบมาใชเ้พือ่พฒันาการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอน และปรับปรุงการเรียนของผู้เรียน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำาไม่
เป็นที่น่าพอใจ ครูไม่ให้ความสำาคัญกับการเขียน
แผนการสอน ไม่มีการจัดทำาแผนการสอนเพื่อนำา
ไปใช้สอนจริง การกำากับติดตามประเมินผลและ
การนเิทศภายในของสถานศกึษายงัไมเ่ปน็ระบบที่
ดบีคุลากรไมเ่หน็ความสำาคญัของการศกึษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน
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การนิเทศภายในสถานศึกษา ขาดสื่อและเครื่อง
มือในการนิเทศภายในสถานศึกษา

จากข้อมูลข้างต้นทำาให้ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงปัญหาและความสำาคัญของการนิเทศภายในที่
จะต้องพัฒนาการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัขอนแกน่ 
โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกับผู้เรียน และทำาให้ผู้เรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อันจะส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน
ผู้รับบริการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

การนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ สงักดัสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัขอนแกน่

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน

สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตของการ
วิจัย ดังนี้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กระบวนการนิเทศ
ภายในจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งาน
วิจัยที่เก่ียวข้องจึงได้กระบวนการนิเทศภายใน
เป็นกรอบเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้

 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา 
และความต้องการ 

 2. การวางแผนและกำาหนดทางเลอืก
ในการนิเทศติดตาม 

 3. การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธี
การ 

 4. การปฏิบัติการนิเทศติดตาม

 5. การประเมินผลและการรายงาน
ผลการนิเทศติดตาม

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับ
คำาถามและความมุ่งหมายการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำา
เสนอแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที ่1 การศกึษาองคป์ระกอบและตวั
ช้ีวัดการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษา นอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งตรวจสอบความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัวช้ีวัด ได้แก่ ผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 5 คน

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการนิเทศภายในสำาหรับ
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร จำานวน 26 
คน และคร ูกศน. จำานวน 757 คน สงักดัสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น จำานวน 783 คน  

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำานวน 
20 คน และครู กศน. จำานวน 260 คน สังกัด
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น จำานวน 280 
คน โดยการเทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับ

ตารางกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งของ Krejcie and 
Morgan (สมบัติ ท้ายเรือคำา. 2555: 49 – 50) 
และใชเ้ทคนคิการสุม่แบบแบง่ช้ัน (Stratified Ran-
dom Sampling) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการนิเทศ
ภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ 

กลุ่ม ผู้ให้ ข้อมูลซึ่ งทำาหน้าที่ประเมิน
แนวทาง (โดยประเมินความเหมาะสม/ ความ
เปน็ไปได/้ความเปน็ประโยชน์) ไดแ้ก ่ผูท้รงคณุวฒุ ิ
จำานวน 5 คน

กระบวนการนิเทศภายใน
 1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
 2. การวางแผนและกำาหนดทางเลือกในการนิเทศติดตาม
 3. การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ
 4. การปฏิบัติการนิเทศติดตาม
 5. การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศติดตาม

แนวทางการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

กระบวนการพัฒนาแนวทาง
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. การพัฒนาแนวทาง
 3. การตรวจสอบแนวทาง
 4. การปรับปรุง แก้ไข และการนำาเสนอแนวทาง

บริบทเฉพาะของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น

กรอบแนวคิดการวิจัย

ภ�พที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น
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1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จาก
ระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อ
ถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
และแบบตรวจสอบรายการ แนวทางการ
นิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ
2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้
บริหาร และครู กศน. จำานวน 280 คน
3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การนิเทศภายในสำาหรับศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและความถี่แนวทางการนิเทศ
ภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ

3. การพัฒนา แนวทาง
การนิเทศภายใน
สำาหรับ ศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง
2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้
วัดการแนะแนวสำาหรับครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา 
3. ประเมินความเหมาะสมขององค์
ประกอบและตัวชี้วัดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

ได้แนวทางการนิเทศ
ภายในสำาหรับ ศูนย์
การศึกษา นอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำาเภอ

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 
มาวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความต้องการ 
จำาเป็น และจัดลำาดับ ความต้องการ
2. ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับการ
พัฒนา แนวทางการนิเทศภายในสำาหรับ
ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ 3 แห่ง
3. ร่างแนวทางการนิเทศภายในสำาหรับ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ
4. ประเมินแนวทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน

ได้องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด

ทราบสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์

1. การศึกษาองค์
ประกอบและตัวชี้วัด

2. การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่ 
พึงประสงค์

ภ�พที่ 2 ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และผลที่คาดหวัง

ระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการ และผลที่คาดหวัง แสดงโดยแผนภาพ ดังภาพที่ 2 
 ระยะก�วิจัย ขั้นตอนดำ�เนินก�ร ผลที่ค�ดหวัง
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ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดการนิเทศ

ภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ พบว่ามีองค์ประกอบ
หลัก 5 ด้าน คือ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา และความต้องการ 2) การวางแผนและ
กำาหนดทางเลอืกในการนิเทศตดิตาม 3) การสรา้ง
เครื่องมือและพัฒนาวิธีการ 4) การปฏิบัติการ
นิเทศติดตาม 5) การประเมินผลและการรายงาน
ผลการนิเทศติดตาม

2. สภาพปัจจุบันของการนิเทศภายใน
สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 
การวางแผนและกำาหนดทางเลือกในการนิเทศ
ติดตามการประเมินผลและการรายงานผลการ
นิเทศติดตาม การปฏิบัติการนิเทศติดตาม สภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายด้านเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
3 อันดับแรก คือ การวางแผนและกำาหนดทาง
เลือกในการนิเทศติดตาม การประเมินผลและ
การรายงานผลการนิเทศติดตามการสร้างเครื่อง
มือและพัฒนาวิธีการ 

3. แนวทางการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ สรุปผลดังนี้ คือ 1. ที่มาและความสำาคัญ 
2. วัตถุประสงค์ 3. องค์ประกอบของแนวทาง 
ได้แก่ (1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการ (2) การวางแผนและกำาหนดทาง
เลือกในการนิเทศติดตาม (3) การสร้างเครื่องมือ
และพฒันาวธิกีาร (4) การปฏิบตักิารนิเทศติดตาม 
(5) การประเมินผลและการรายงานผลการนิเทศ

ตดิตาม 4. การประเมนิผล 5. เงือ่นไขความสำาเร็จ 
6. แบบนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อภิปรายผล
1. การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัว

ชี้วัดการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัด
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน คือ (1) การศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ (2) การ
วางแผนและกำาหนดทางเลอืกในการนเิทศตดิตาม 
(3) การสร้างเครื่องมือและพัฒนาวิธีการ (4) การ
ปฏิบัติการนิเทศติดตาม (5) การประเมินผลและ
การรายงานผลการนิเทศติดตาม ทั้งนี้ พบว่า 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยต่อความเหมาะสมขององค์
ประกอบการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ เปน็
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับณิชกานต์ 
ทองม้วนวง (2551: 80 – 89) ได้ศึกษาแนวทาง
การพฒันาการนเิทศการศกึษาปฐมวยัของโรงเรียน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากำาแพงเพชร 
เขต 2 มี 5 ด้าน ได้แก่ 1. การศึกษาสภาพ
ปจัจบุนั ปญัหา และความตอ้งการ 2. กำาหนดทาง
เลือกและวางแผนการปฏิบัติงาน 3. การพัฒนา
สื่อ เครื่องมือ นวัตกรรม 4. การปฏิบัติการนิเทศ 
5. การประเมินผล สอดคล้องกับชญากาญจธ์  
ศรเีนตร (2558: 117 - 120) ไดศ้กึษารูปแบบการ
นเิทศภายในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านการสำารวจความต้องการและความ
จำาเป็น 2. ด้านการวางแผนการนิเทศ 3. ด้านการ
ดำาเนินการนิเทศ 4. ด้านการประเมินและรายงาน
ผลการนิเทศ 5. ด้านการขยายผล ยกย่อง และ
เชิดชูเกียรติ สอดคล้องกับชวันธร รุ่งรัตน์ (2558: 
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108 - 116) ได้ศึกษาแนวทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา อำาเภอไพศาลี สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการวางแผนการ
นิเทศ 2. ด้านการให้ความรู้ก่อนดำาเนินการนิเทศ 
3. ด้านการปฏิบัติงานนิเทศ 4. ด้านการสร้างขวัญ
กำาลังใจ 5. ด้านการประเมินผลการนิเทศ และยัง
สอดคลอ้งกบัดรุณ ีบุญอยู่ (2558: 117 - 124) ได้
ศกึษาแนวทางการนิเทศภายในสถานศกึษา สังกัด
สำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร มีองค์ประกอบ 
5 ด้าน คือ 1. ด้านการวางแผนการนิเทศ 2. ด้าน
การให้ความรู้ความเข้าใจ 3. ด้านการปฏิบัติการ
นิเทศ 4. ด้านการสร้างขวัญและกำาลังใจ 5. ด้าน
การประเมินการนิเทศ 

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของการนิเทศภายในสำาหรับศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัขอนแกน่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกันซึ่ง
สอดคลอ้งกับผลการวจิยัของดรณุ ีบญุอยู่ (2558: 
117 - 124) ได้ศึกษาแนวทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
พิจิตร พบว่า สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของวรจักร รักษาวงศ์ (2551: 80 – 89) ได้
ศึกษาแนวทางและรูปแบบการพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รอ้ยเอด็ เขต 3 พบวา่สภาพปจัจบุนั ในการดำาเนนิ
งานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ดังเช่น ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ  

(2542: 179) กล่าวถึงความจำาเป็นของการ
นิเทศภายในโรงเรียนว่าเป็นการนำาเอาความ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่ภายในโรงเรียน ให้ครู
เกดิการพฒันาการทำางานของตนแตก่ารนเิทศจาก
ภายนอกโรงเรียนไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ของโรงเรียนได้ จึงต้องมีความจำาเป็นที่จะต้องใช้
ระบบ หรือวิธีการนิเทศภายในโรงเรียน เช่นเดียว
กบั เมตต ์เมตตก์ารณ์ุจติ (2543: 55 - 59) กลา่ว
ถึง ความสำาคัญของการนิเทศภายในไว้ ดังนี้ การ
นิเทศภายในมีความสำาคัญต่อการเรียนการสอน
เปน็อย่างยิง่ เพราะในบางครัง้แมค้รูจะไดใ้ชค้วามรู ้ 
ความสามารถในกจิกรรมทีไ่ดว้างแผนไวแ้ลว้กต็าม 
อาจจะมบีางอยา่งขาดตกบกพรอ่งทำาใหไ้มส่มบรูณ ์
ดังน้ัน ถ้าหากจะมีบุคลากรอื่นได้มีโอกาสชี้แนะ 
แนะนำา คอยช่วยเหลือแล้วก็ย่อมจะบังเกิดผลดี
กว่าที่จะกระทำาเพียงผู้เดียว ดังนั้น การนิเทศจึง
เปรยีบเสมอืนกระจกเงาทีค่อยสอ่งใหเ้หน็ภาพการ
สอนของครู แต่มิใช่เป็นเพียงกระจกเงาอย่างเดียว
ยงัคอยชีแ้นะให้คำาปรกึษาอกีดว้ยคลา้ยๆ กบัเปน็ก
ระจกวิเศษ

3. การพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดขอนแก่น 

ผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศภายใน
สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดขอนแก่น สรุปผลดังนี้ คือ 1. ท่ีมาและ
ความสำาคัญ 2. วัตถุประสงค์ 3. องค์ประกอบของ
แนวทาง ไดแ้ก ่(1) การศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหา 
และความต้องการ (2) การวางแผนและกำาหนด
ทางเลือกในการนเิทศตดิตาม (3) การสรา้งเครือ่ง
มือและพัฒนาวิธีการ (4) การปฏิบัติการนิเทศ
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ติดตาม (5) การประเมินผลและการรายงานผล
การนิเทศติดตาม 4. การประเมินผล 5. เงื่อนไข
ความสำาเร็จ 6. แบบนิเทศการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได ้และความเปน็ประโยชน ์ของแนวทางการนเิทศ
ภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ สงักดัสำานักงานสง่เสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 
ท่ีมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม ของแนวทาง
การนิเทศภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ สงักดัสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ผลโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ความเป็นไปได้ของแนวทางการนิเทศ
ภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงานส่ง
เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ผลโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และความเป็นประโยชน์ ของแนวทางการ
นเิทศภายในสำาหรบัศนูยก์ารศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ สังกัดสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น ผลโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของสำานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (2551: 1) ได้เสนอกระบวนการนิเทศ
ภายใน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1. การศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 2. การ
วางแผนและกำาหนดทางเลอืกในการนเิทศตดิตาม 
3. การสร้างเคร่ืองมือและพัฒนาวิธีการ 4. การ
ปฏิบัติการนิเทศติดตาม 5. การประเมินผลและ
รายงานผลการนิเทศตดิตาม และสอดคลอ้งกบัผล
การวิจัยของชญากาญจธ์ ศรีเนตร (2558: 117 - 
120) ได้ศึกษารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 25 พบว่าผลการประเมินรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 พบว่า มีความเหมาะ
สมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ สงักดัสำานักงานสง่เสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดขอนแก่น ควรนำาแนวทางการนิเทศภายใน
สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
นำาไปศึกษารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
ในการตัดสินใจเลือกใช้เป็นแนวทางการนิเทศ
ภายใน สำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ เพื่อให้สามารถนำาไป
ใช้พัฒนาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำาเภอได้จริง

1.2 ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยัอำาเภอ สงักดัสำานกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัยจงัหวัดขอนแก่น ควรนำาแนวทางการนเิทศ
ภายในสำาหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการ
ศึกษาตามอัธยาศัยอำาเภอ โดยจัดลำาดับความ
สำาคญัขององคป์ระกอบใหเ้หมาะสมกบับรบิทของ
สถานศึกษา และให้สอดคล้องกับนโยบายของต้น
สงักัด พร้อมทัง้สร้างความเข้าใจแก่ผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งทกุ
ฝ่าย รวมทั้งติดตามประเมินผลในการปฏิบัติเป็น
ระยะๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานที่กำาหนดต่อไป 
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