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คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ไดนําไปใชเปนแนวทางในการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสรางรูปแบบและ
กระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน ตามบริบทของแตละโรงเรียน ใหดําเนินการได
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คุณภาพของนักเรียนไดตามมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด 
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ทั้ง 6 บท ที่กลาวขางตน ลวนมีความสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเปนอยางยิ่ง 
โรงเรียนทุกโรงสามารถนําไปปรับใช โดยการสรางรูปแบบ กระบวนการ และกิจกรรมการนิเทศของตนเอง
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หวังเปนอยางยิ่งวา “คูมือการนิเทศภายในโรงเรียน” จะชวยเติมเต็มความรูความเขาใจที่จะเปน
ประโยชนสําหรับการนิเทศภายในโรงเรียนไดเปนอยางดี และขอขอบคุณทานผูอํานวยการ รอง
ผูอํานวยการ ผูเชี่ยวชาญ และคณะทํางานทุกทาน ที่ไดใหกรอบแนวคิด ทฤษฎี ในการจัดทําคูมือการนิเทศ
ภายในโรงเรียนฉบับนี้สําเร็จเรียบรอยดวยดี ตลอดจนขอขอบคุณเจาของเอกสาร สื่อตางๆ ที่นํามาใชใน
การประกอบคนควา อางอิง หรือใชเปนสวนหนึ่งของเนื้อหาสาระในคูมือฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545            
มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนตองอาศัยกระบวนการปฏิบัติอยางหลากหลาย               
ซึ่งประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญ คือ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการจัดการเรียนรู               
และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายในมีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดการกํากับ ติดตาม             
การจัดการศึกษาของผูบริหารไวอยางชัดเจน นอกจากนี้  เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก                   
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดใหการนิเทศภายใน            
เปนสวนหนึ่งของเกณฑการประเมินเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และนําไปปฏิบัติ
ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม 

การนิเทศการศึกษา เปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานทุกระดับ ดังนั้น ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง
ของผูบริหารก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูใหมีการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู
ใหบรรลุวัตถุประสงค การนิเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง ในบางคร้ังแมครูจะไดใชความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไวแลวก็ตาม อาจจะมีบางสิ่งบางอยางขาดตกบกพรอง ทาํใหการสอนขาดความสมบรูณ 
ดังนั้น หากมีบุคคลอื่นไดชี้แนะ แนะนํา ใหความชวยเหลือ ก็ยอมเกิดผลดี การนิเทศจึงเปรียบเหมือนกระจกเงา
ที่คอยสองใหเห็นภาพการสอนของครูและเปนกระบวนการที่เสริมสรางการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษา การสรางสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูใหเหมาะสม  
ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดถูกตองตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสาํคญั 
และยังเปนการสรางความตระหนักใหกับครูถึงปญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรูใหสามารถแกไขปญหาได 
และสรางขวัญกําลังใจใหกับครูผูสอนอีกดวย นอกจากนี้ ยังมุงใหเกิดความรวมมือและประสานงานกันเปนอยางดี
ภายใตระบบการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานดานการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกาวสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 กลาวโดยรวมก็คือ การจัดการนิเทศ
การศึกษา ก็เพื่อหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานดานการสอนของครู การทํางานเปนทีม          
การสรางเจตคติที่ดีในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2545: 25 – 27) 

การนิเทศการศึกษา นับวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู 
ใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได แตในสภาพปจจุบันมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถปฏิบัติ 
การนิเทศการศึกษาไดครบถวน จึงทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงานนิเทศ และบุคลากรศึกษานเิทศกมนีอย  
นอกจากนี้ ในสภาพปจจุบันสถานศึกษาบางแหง มีบุคลากรสวนหนึ่งที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู
ไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนผูรูและเขาใจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน 
และมีความใกลชิดครู รูจุดเดนจุดดอยไดดีกวา ดังนั้น ระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมก็คือ การนิเทศ
ภายในโรงเรียน และสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสงัด อุทรานันท (2530: 116) กลาวถึง           
ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนวา เดิมการนิเทศการศึกษาเปนหนาที่ของศึกษานิเทศก            
และผูบริหารการศึกษา ครูเปนผูไดรับการนิเทศ แตปจจุบันงานนิเทศการศึกษามีความสําคัญมากขึ้น 
บุคลากรในโรงเรียนตองชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหสูงขึ้น           
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อันเนื่องมาจากศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถตอบสนองความตองการทางการนิเทศการศึกษา
ของโรงเรียนตางๆ ไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังไมรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของโรงเรียน          
การสนองตอบความตองการจึงเปนไปไดยาก และจากสภาพปจจุบัน บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมคีวามรู 
ความสามารถ มีความชํานาญเฉพาะสาขา จึงควรใชทรัพยากรเหลานี้ใหตรงความสามารถและเกิดประโยชน
สูงสุด อีกทั้งยังเปนการสรางการยอมรับซึ่งกันและกัน สวนศึกษานิเทศกจะเปนเพียงผูนิเทศติดตาม             
การดําเนินงานของผูบริหาร และคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน โดยใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ
ตามที่โรงเรียนขอความรวมมือ  

จากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ประจําปการศึกษา 2554             
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับประเทศ (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 40.92 
ระดับประเทศ  �̅ = 40.91) เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวามีจํานวน 3 กลุม ที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
สูงกวาระดับประเทศ คือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 48.21 
ระดับประเทศ �̅ = 47.29) กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 48.89 ระดับประเทศ              
�̅ = 48.11) และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 44.06 ระดับประเทศ  �̅ = 43.50)   

สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศ มีจํานวน 5 กลุม คือ            
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 29.26 ระดับประเทศ            
�̅ = 30.49) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 42.22 
ระดับประเทศ �̅ = 42.73) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ระดับเขตพื้นท่ี �̅ = 31.75 ระดับประเทศ 
�̅ = 32.08) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 32.12 ระดับประเทศ �̅ = 32.19) 
และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 50.86 ระดับประเทศ �̅ = 50.87)   

สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรวมทุกกลุมสาระการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศ (ระดับเขตพื้นที่          
�̅ = 34.91 ระดับประเทศ �̅ = 34.95) เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวามีจํานวน 5 กลุม  
ที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับประเทศ คือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 50.08 ระดับประเทศ �̅ = 48.72) กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ระดับเขตพื้นที่           
�̅ = 29.02 ระดับประเทศ �̅ = 28.54) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับเขตพื้นที่           
�̅ = 54.93 ระดับประเทศ �̅ = 54.61) กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                 
(ระดับ เขตพื้นที่ �̅ = 33.54 ระดับประเทศ �̅ = 33.39) และกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                
(ระดับเขตพื้นที ่�̅ = 41.93 ระดับประเทศ �̅ = 41.88)   

สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดับประเทศ มีจํานวน 3 กลุม คือ          
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 20.35 ระดับประเทศ                
�̅ = 21.80) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ระดับเขตพื้นที่ �̅ = 21.93 ระดับประเทศ �̅ = 22.73) 
และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ระดับเขตพื้นท่ี �̅ = 27.49 ระดับประเทศ �̅ = 27.90) (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2555: 10 – 13) 

ซึ่งจะเห็นไดวาโดยภาพรวมแลวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ งระดับเขตพื้นที่               
และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50  

จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบที่สอง รวมถึงผลการประเมินทบทวนระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบวามีโรงเรียนจํานวนหนึ่งที่มีระบบ
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การนิเทศภายในโรงเรียนที่ไมชัดเจน ทําใหการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม             
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

การนิเทศภายในโรงเรียน เปนวิธีการสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลตอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนใหสูงขึ้น เพราะเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูปฏิบัติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิบัติงาน          
ในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบประสบผลสําเร็จเปนไปตามมาตรฐานและสอดคลองกับระเบียบ              
วิธีการดําเนินงานที่กําหนดไว การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนยุทธวิธีที่ผูเกี่ยวของควรหาแนวทาง
ดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การนิเทศภายในโรงเรียนจึงจําเปนตองพัฒนากระบวนการทํางานของผูบริหารโรงเรียน             
หรือผูที่ไดรับมอบหมายในฐานะผูนิเทศ ในการพัฒนาคุณภาพและเปลี่ยนแปลงการทํางานของครู             
และบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในดานการเรียนของผูเรียน หากโรงเรียน            
มีระบบการนิเทศภายใน ที่เขมแข็ง มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม อยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ           
จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกรอันจะสงผลใหคุณภาพของโรงเรียน ผลการเรียนรูของผูเรียนพัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จึงเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน           
ที่จะตองรวมมือรวมใจกันดําเนินการพัฒนางานทุกดานในโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานวิชาการ          
ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุตามจุดประสงคของหลกัสตูร 
ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีสมรรถนะสําคัญตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ดังนั้น             
เพื่อใหการพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและคุณภาพ ผูบริหารจะตองมีความตระหนัก ในความเปนผูนํา 
ทันเหตุการณ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทํางานที่เนนกระบวนการกลุม 
มีการบริหารงานแบบเปนทีม มีศักยภาพ ครูจะเปนผูสงเสริมและใหโอกาสผูเรียนในการแสวงหาความรู 
คอยใหความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหา และใหกําลังใจ รวมถึงการจัดบรรยากาศแหงการเรียนรู         
แกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายใน            
จึงไดดําเนินการพัฒนารูปแบบและระบบการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสรางความรูใหแกผูบริหาร          
และผูนิเทศของโรงเรียน โดยไดระดมความคิดจากศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารการศึกษา 
จัดทําเอกสารคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใหโรงเรียนนําไปประยุกตใชเปนแนวทาง          
ในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน อันจะทําใหโรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศภายใน          
ที่เปนระบบ ชัดเจน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน            
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
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หลักการและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการนิเทศเปนกระบวนการหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วัตถุประสงค 

1.   เพื่อใหโรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภายในโรงเรียน 
อยางเปนระบบ มีความเขมแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

2.   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีคุณภาพ 
3.   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

 
เปาหมาย 

1.   โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 66 โรง   
2.   ครูทุกคนในโรงเรียนไดรับการนิเทศภายใน 
3.   ปการศึกษา 2555 ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเ รียนรู           

อยางนอยรอยละ 5  
 
ประโยชนที่ไดรับ 

1.   โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอยางเขมแข็ง 
2.   โรงเรียนมีความพรอมที่จะพัฒนาไปสูการเปนประชาคมอาเซี่ยน 
3.   ครูไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

สภาพปจจุบัน 
ปญหา 

และความตองการ 
คุณภาพผูเรียน 

กระบวนการบริหาร 

กระบวนการนิเทศ 

กระบวนการจัดกจิกรรม 
การเรียนรู 



 

 

บทที่ 2 
การนิเทศภายในโรงเรียน 

 
ความหมายของการนิเทศ 

การนิเทศ (Supervision) คือ การชวยเหลือ แนะนํา ปรับปรุง บริการ การใหความรวมมือ         
และการประสานงานใหบุคคลที่ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานทํางานไดดีขึ้น 

การนิเทศสามารถนําไปใชกับงานที่ตองอาศัยผูดูแล ตรวจตรา ใหคําแนะนํา คอยชวยเหลือ 
บริการและบริหารงานเพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคที่วางไว หากมองตามรูปศัพท 
SUPERVISION ชารี มณีศรี (2538, 14 – 15) สรุปจากศัพทภาษาอังกฤษไวนาสนใจวา  

 
Support  การสนับสนุน 

S  Share   การมีสวนรวม 
   Service   การบริการ 
 
   Unity   ความสามัคค ี
 U  Understanding  ความเขาใจ 
   Upgrade  การยกฐานะ 
 
   Planning  การวางแผน 
 P  Promotion  การเลื่อนขั้น 
   Problem-Solving การแกปญหา 
 
   Education  การศึกษาหาความรู 
 E  Experiment  การทดลอง 
   Evaluation  การวัดผล 
 
   Research  การวิจัย 
 R  Report   การรายงาน 
   Record   การบันทึก 
 
   Visiting   การเยีย่มเยยีน 
 V  Value   การรูคุณคา 
   Virtue   การมีคุณธรรม 
 
   Improvement  การปรับปรุง 
 I  Information  การใหขาวสาร 
   Inservice-trainning การฝกอบรม 
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   Objective  จุดประสงค 
         O    Observation  การสังเกต    
                               Organization  การจัดรูปงาน 
 
    Needs   ความตองการ 
 N   Negotiation  การประนีประนอม 
    Necessity  ความจําเปน 
 

จากความหมายที่ใชคําภาษาอังกฤษเรียบเรียงคําศัพทที่มีความหมายคลายคลึงใกลเคียงกัน 
ลักษณะงานการนิเทศที่ใชทั่วๆ ไป ผูทําหนาที่นิเทศจะตองมีความรู ประสบการณและเขาใจงานของงานดี 
จึงจะทําหนาที่นิเทศผูอื่นได คําศัพทดังกลาวขางตนจึงบอกถึงลักษณะงานของการนิเทศไดอยางดี        
ชารี มณีศรี (2538, 15) ไดสรุปความหมายตามที่ Plundelt ไดใหไว ดังนี้ 
 Supervise แนะนําการใชทรัพยากรมนุษยใหเกดิประโยชนสูงสดุ 
 Utilize  ใชมวลทรัพยากรทั้งที่มชีีวติและไมมีชีวติ โดยประหยัด 
 Plan  วางแผนการทํางานโดยตั้งวตัถุประสงคและการสื่อความหมายทีม่ีประสิทธิภาพ 
 Enforce ควบคุมนโยบาย กฎระเบยีบ และมาตรฐานการทํางาน 
 Relate  สรางความสัมพันธกบัเพือ่นรวมงานทั้งกลุมและบุคคล 
 Validate ดแูลใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชา 
 Instruct  สอนกลวิธีและทักษะประสบการณ 
 Show  แสดงลกัษณะความเปนผูนํา 
 Organize จัดระบบงานและประสานการทํางาน 
 Regulate วางหลักปฏิบตัิในการทํางาน 
 
การนิเทศภายในโรงเรียน 

ในอดีตที่ผานมา การดําเนินการนิเทศการศึกษาเปนหนาที่ของบุคลากรภายนอกโรงเรียน ไดแก 
ศึกษานิเทศก ที่เขามาดําเนินการในโรงเรียนแตเพียงฝายเดียว แตในปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป 
จํานวนโรงเรียนมีมากขึ้น ครู และนักเรียนมีมากขึ้น ทําใหศึกษานิเทศก ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน       
ไดอยางทั่วถึง และไมสามารถใหบริการการนิเทศการศึกษาไดอยางครอบคลุมในภายหลังจึงตองมี            
การนิเทศการศึกษาอีกรูปแบบเกิดขึ้นคือ การนิเทศภายในโรงเรียน 

นักการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไวหลายลักษณะ
แตกตางกันไปตามวิวัฒนาการดานการศึกษา จุดมุงหมายและแนวทางการจัดการศึกษาในสมัยนั้นๆ          
ซึ่งจะนําเสนอพอเปนสังเขป ดังตอไปนี้ 

ดุสิต ทิวถนอม (2540: 4) กลาวไวในหนังสือประกอบดวยกิจกรรมการบริหารและวิธีการตางๆ       
ที่มีการจัดการอยางเปนระบบของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
และการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ 

สุเทพ เมฆ (2540: 47) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง การชวยเหลือแนะนํา ใหการสนับสนุน 
ใหความรวมมือในการดําเนินการนิเทศ และสนับสนุนภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการศึกษา         
ดําเนินไปอยางมีคุณภาพ 
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กิติมา ปรีดิลก (2541: 262) ซึ่งกลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการชี้แนะ แนะนํา        
และใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุผลตามจุดหมาย          
ที่วางไว 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 51) ไดใหความหมายของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ คือ การสอน หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้งทางรางกาย 
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม ใหเต็มตามวัยและตามศักยภาพ โดยความรวมมือของบุคลากร         
ในโรงเรียน 

ชารี มณีศรี (2542: 22) ไดกลาวไววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน
ใหดีขึ้น และเปนการรวมมือกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

นริศรา อุปกรณศิริการ (2542: 16) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนความรวมมือและประสานงาน
ของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

เยาวพา เดชะคุปต (2542: 86) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ เปนการปฏิบัติงาน
รวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยมีจุดมุงหมายใหผูรับการนิเทศเกิดการพัฒนา มีผลใหผูเรียน
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

วัชรา เลาเรียนดี (2550: 120) กลาวถึง การนิเทศภายในโรงเรียนวาเปนกระบวนการนิเทศ
การศึกษา และกิจกรรมตางๆ ที่มุงพัฒนาการเรียนการสอนที่จัดดําเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากร            
ในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง 

ฉวีวรรณ พันวัน (2552: 9) สรุปไววาการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวมกันทางการศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ             
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร 

จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน 
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานรวมกัน ระหวางบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อการแกไข ปรับปรุง         
และพัฒนางานในวิชาชีพครูใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สงผลใหนักเรียนไดรับการพัฒนา               
ใหมีคุณภาพตามเปาหมายการศึกษาที่กําหนดและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
 
จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

ในการดํ าเนินงานนิเทศภาย ในโรงเรียนจําเปนตองมีจุดมุงหมายในการดํ าเนินงาน                    
เพราะจุดมุงหมายจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนวทางในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหการนิเทศ
บรรลุผล มีนักการศึกษาไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 

จํารัส นองมาก (2532: 8) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุงหมายเพื่อใหประสิทธิภาพ 
การสอนของครูเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซึ่งเปนผลจากการสั่งสอนของครูในโรงเรียนก็สูงขึ้นดวย           
ครูมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน มีความพึงพอใจที่จะกระทําหนาที่ของตนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534: 9) ไดกําหนดจุดมุงหมายของ         
การนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 

1.   เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.   สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น 
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3.   สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.   กํากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
5.   สงเสริมความคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนคณะ 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 264 – 265) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาไว 
ดังนี้ 

1.   เพื่อพฒันาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
2.   เพื่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.   เพื่อสํารวจ วิเคราะห วิจัย และประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 
4.   เพื่อพัฒนาหลักการและสื่อการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน และเอกสาร         

ทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการและจําเปนของสถานศึกษาและครู 
5.   เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอันจําเปน        

ที่นําไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา อีกทั้งใหครูสามารถแกปญหาได 
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538: 64) ไดกําหนดความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี ้

1.   เพื่อชวยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
2.   เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตร 
3.   เพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น 
4.   เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญในสาขาที่มีอยูในโรงเรียนไดชวยเหลือเพื่อนครู 
5.  เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความสนใจในวัสดุอุปกรณการสอน 
6.   เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความเขาใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนใหดีขึ้น 
7.   เพื่อชวยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน 
8.   เพื่อสงเสริมยั่วยุใหครูรูจักประเมินผลโครงการการปฏิบัติงาน และความกาวหนา       

ในวิชาชีพของตน 
9.   เพื่อชวยใหครูประสบความสําเร็จและรูสึกมั่นคง 

 สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีจุดมุงหมาย ที่จะชวยเหลือ ประสานงานใหบุคลากร            
ในโรงเรียนไดปรับปรุงตนเอง ทั้งดานการสอน บุคลิกภาพ สรางขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในการทํางาน 
ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการรักษาคุณภาพการศึกษา              
ของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น 

 
หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
 หลักการและแนวคิดที่สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน มีนักวิชาการและนักการศึกษา          
หลายทานไดทําการศึกษา ไวดังนี้ 

สงัด อุทรานันท (2538: 23 – 24) ไดกลาวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียน วาการนิเทศการศึกษา
เปนงานในความรับผิดชอบของผูบริหารโดยตรง ทั้งนี้ ผูบริหารอาจดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมาย
ใหผูอื่นดําเนินการแทน ซึ่งการนิเทศภายในโรงเรียนจะสําเร็จลงได จําเปนตองอาศัยความรวมมือ            
จาก 3 ฝาย คือ ฝายบริหาร ฝายนิเทศ และผูรับการนิเทศ หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหนึ่ง         
การนิเทศจะไมมีโอกาสประสบความสําเร็จ ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนจะตองตระหนักและเขาใจวาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนเปนการทํางานรวมกันเพื่อชวยพัฒนาเพื่อนรวมงานใหมีความรูความสามารถ                  
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ทั้งนี้ ตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ในสภาพความเปนจริงแลว          
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ไมมีใครที่จะมีความเชี่ยวชาญในทุกๆ ดาน ดังนั้น จึงควรจะไดแลกเปลี่ยนและถายเทความเชี่ยวชาญ 
ใหแกผูรวมงานใหมีความรูสูงขึ้น จะตองเกิดจากความจําเปนในการแกปญหา หรือสนองความตองการ         
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจของผูบริหารจะมีผลโดยตรง
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 52 – 53) กลาวถึงหลักการนิเทศไวคลายกัน 
แตเพิ่มเติมก็คือ การนิเทศภายในโรงเรียน ผูนิเทศประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร          
หัวหนาหมวดวิชา ครูผูรวมนิเทศ ครูแกนนํา ดําเนินการโดยใชภาวะผูนํา ทําใหเกิดความรวมมือ ผูถูกนิเทศ
ใหความไววางใจ เต็มใจในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง ลงมือปฏิบัติจริง ทดลองใชเครื่องมือ             
และวิธีการที่รวมกันคิด ทั้งนี้ การดําเนินการตองเปนไปอยางมีระบบ คือ ตองกําหนดเปาหมาย 
จุดมุงหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบัติตามแผน และประเมินผล กระบวนการนิเทศตองยืดหยุน            
ใหเหมาะสมกับสถานการณและใชหลักการปฏิบัติ เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ         
มีการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด  

เยาวภา เดชะคุปต (2542: 134 – 135) ไดกลาวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียนที่ผูเกี่ยวของ 
นาจะตองยึดเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดเปนขอๆ ดังนี้ 

1. การนิเทศภายในโรงเรียน เปนภารกิจที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบ             
และมีสวนรวมรับรูตอความกาวหนาของครูในโรงเรียนท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากโรงเรียน 

2. โรงเรียนตองทํางานรวมกันและใชวิธีการประชาธิปไตยกับการดําเนินงาน กลาวคือ 
มีความเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกัน เปนความรวมมือรวมใจและใชวิธีการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร 

3. โรงเรียนตองเริ่มตนดวยการรูสภาพปญหาที่แทจริงเสียกอน แลวจึงกําหนดแผน 
หรือแนวทางในการแกปญหานั้นๆ 

4. โรงเรียนมุงเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไมใชการจับผิด จึงตองพยายาม
ใหบุคลากรทุกฝายเขาใจและดําเนินงานใหเปนไปตามอุดมการณ 

5. บุคลากรในโรงเรียนตองยอมรับความจริงในแงที่วาไมมีใครจะมีความสามารถ         
หรือเชี่ยวชาญไปทุกเรื่อง 

6. โรงเรียนมุงเนนการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน 
ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค 

มงคล สุภกรรม (2546: 13) ไดสรุปหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไววา ตองมีวิธีการดําเนินการ       
ที่ชัดเจนและเปนขั้นตอน โดยวิธีการดําเนินการน้ัน ตองสามารถสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นรวมกันทุกฝาย 
เพื่อจะไดพัฒนาความกาวหนาและเปนการสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ตลอดจนความเปน
ประชาธิปไตย เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพอยางชัดเจน 

ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง (2550: 2) ไดนําเสนอหลักการของการนิเทศภายใน ดังนี้ 
1. ดําเนินการตามกระบวนการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
2. สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบ 
3. กิจกรรมการนิเทศตรงกับความตองการจําเปนในการพัฒนาครู 
4. จัดสภาพแวดลอมและแหลงวิทยาการใหเอื้อตอการดําเนินงาน 
5. สรางมนุษยสัมพันธที่ดี และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู 

สรุปไดวา หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียนก็คือ ผูนิเทศตองมีความรูความเขาใจในหลักการ
นิเทศอยางถูกตอง ตรงประเด็น มีระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนในกระบวนการนิเทศ กระบวนการนิเทศ          
ที่เกิดขึ้นตองเกิดจากความรวมมือของคณะครูทุกคนที่ปฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียน และการนิเทศ              
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ตองเปนไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู และการนิเทศการศึกษาควรมีการบริหาร        
เปนกระบวนการเชิงระบบ มีการวางแผนการดําเนินงาน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ถือหลักการมีสวนรวม               
ในการทํางานมีความเปนประชาธิปไตย มีการดําเนินงานอยางสรางสรรค มีการแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก        
การเรียนการสอน สรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น สรางความผูกพันและความมั่นคงตอ            
งานอาชีพ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครูใหมีความรูสึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพรอมที่จะรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
ยุทธศาสตรการนิเทศ  

การจัดการศึกษาในสถานศึกษามุงพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี เกง มีความสุข ทําประโยชน            
ใหสวนรวม มีคุณภาพตามเปาหมายการจัดการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ความสําเ ร็จในการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา                
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จําเปนตองมีการนิเทศซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการ
ดําเนินงานโดยมียุทธศาสตรที่สําคัญเปนหลักการในการดําเนินงานการนิเทศ คือ การมีสวนรวม         
และทํางานอยางเปนระบบ รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ยุทธศาสตรการนิเทศ 
 
 

 
 

 
1.   การมีสวนรวม 
 การนิเทศเปนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศที่มีทั้งผูรวมคิด รวมทํา      

การชวยเหลือพึ่งพากันดวยปฏิสัมพันธอันดีตอกัน ใหเกียรติและจริงใจตอกัน ซึ่งการทํางานดวยหลักการ     
มีสวนรวม มีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีแนวทาง
ดังตอไปน้ี 

แนวทางการนิเทศแบบมสีวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

     
 

ยุทธศาสตรการนิเทศ 

การมีสวนรวม 

การทํางานอยางเปนระบบ 

การมีสวนรวม ลักษณะการนิเทศแบบมีสวนรวม 

1. การสรางความสัมพนัธอันดีตอกัน 
2. การสรางภาพพจนการทํางานที่ดีเลิศ 
3. กา รสร า งป จ จัยแห ง ควา ม สํา เ ร็ จ          
 ในการทํางาน 
4. การสรางศูนยรวมการปองกัน การแกไข 
 และการพัฒนางาน 
5. การสรางเครือขายการรวมคิด รวมทํา
 รับผลประโยชน และรวมเผยแพรงาน 

 การสร างความสัมพันธที่ ดีระหว าง             
ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ 

 การสรางเจตคติท่ีดีตอการนิเทศ 
 การกําหนดเปาหมาย/ผลสําเร็จรวมกัน 
 การพิจารณาบุคลากร/คณะบุคลากร

รวมรับผิดชอบ 
 การพิจารณา/หารวิธีการดําเนินงาน  

การกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน
เพื่อสูเปาหมายที่ตองการ 

 การหารวิธีการเสริมแรงจูงใจใหรางวัล
แกผูทํางาน 

 การกําหนดแนวทางการนิเทศภายใน 
ติดตามประเมินผลการทํางานรวมกัน 
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2.   การทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนการทํางานทีส่ําคัญ 5 ขั้นตอน คอื 
2.1 วิเคราะหปญหาตามตองการจําเปน   
2.2 วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา/พัฒนา  
2.3   เลือกทางเลอืกทีเ่หมาะสมและวางแผน  
2.4   ดําเนินการตามแผน  
2.5   ประเมินผลการดําเนินงาน  

 
แนวทางการนิเทศภายในอยางเปนระบบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

 
 
 
 

       
 

  
 

 
 
 
 

ขั้นตอนการทํางานเชิงระบบ การนิเทศภายในเชิงมีระบบ 

(1)  วิเคราะหปญหา 
 ความตองการจําเปน 

(1)  การสรางความเขาใจระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 

(2)  การหาความตองการจําเปนของการนิเทศภายใน 

(2)  วิเคราะหทางเลือก 
 ในการแกปญหาพฒันา 

(3)  การวางแผนการนิเทศ 

(3)  เลือกทางเลอืก 
 ที่เหมาะสมและวางแผน 

(4)  การเตรยีมการนิเทศ 

(5)  การปฏิบตักิารนิเทศ 
(4)  ดําเนินการตามแผน 

(6)  การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ 

(7)  การรายงานการนิเทศ 

(5)  ประเมินผล 
 การดําเนินงาน 
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ยุทธศาสตรการนิเทศภายในโรงเรยีน 
การนิเทศภายในโรงเรยีน มยีุทธศาสตรในการดําเนินงาน ดังนี้ 
1.   สรางภาพปลายทางใหชดัเจน 
 ภาพปลายทาง หมายถึง สภาพความสําเร็จที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา             

ซึ่งตองกําหนดใหชัดเจน และใหครูทุกคนมองเห็นสภาพความสําเร็จนี้ใหตรงกัน มีความเขาใจตรงกัน 
เพื่อที่จะไดรวมมือกันพัฒนาใหมุงไปสูสภาพความสําเร็จที่กําหนดนั้น 

2.   สรางภาพงานท่ีชัดเจนตลอดแนว                
 ภาพงาน หมายถึง การกําหนดภาระงานที่จะตองวางแผนการดําเนินการใหมุงสูสภาพ

ความสําเร็จที่กําหนดไววาจะตองพัฒนาใคร ในเร่ืองใด และพัฒนาอยางไร 
 

ขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา       

ตามขอบขายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
ที่เปนนิติบุคคล ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหบรรลุภารกิจของโรงเรียน       
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยงาน 4 ดาน ไดแก 

1.   ดานวิชาการ  
 งานดานวิชาการ เปนงานที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร

สถานศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดแก 
 1.1   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 1.2 การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชและการออกแบบการจัดการเรียนรู 
 1.3   การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําและใชแผนการจัดการเรียนรู 
 1.4   การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูแบบบูรณาการ และเนนทักษะการคดิ 
 1.5  การจัดหาพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 1.6   การสนับสนุนใหครูผลิตและใชสื่อการเรียนรู 
 1.7   การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 1.8   การจัดมุมหนังสือ หองสมุด และแหลงเรียนรูในสถานศึกษา 
 1.9   การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 1.10 การสอนซอมเสริม 
 1.11 การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 1.12 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.13 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําแฟมขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 
 1.14 การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.15 การจัดศูนยโสตทัศนูปกรณ 
 1.16 การจัดบริการแนะแนว 
2.   ดานบริหารบุคคล   
 งานดานบริหารบุคคล เปนการจัดดําเนินการ เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรูและเขาใจหนาที ่

และความรับผิดชอบของตน การติดตามดูแลชวยเหลือใหปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานใหผูรวมงานทุกคนเกิดความสํานึกในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
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สรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ไดแก 

 2.1   การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 2.2 การกําหนดความตองการ หนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร 
 2.3 การมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบ 
 2.4   การปฐมนิเทศบุคลากรใหม 
 2.5   การจัดสวัสดิการ 
 2.6   การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 2.7   การพัฒนาบุคลากร 
 2.8   การสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษาตอ 
 2.9   การประเมินผลปฏิบัติงาน 
 2.10   การพิจารณาความดีความชอบ 
 2.11   การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 2.12   งานวินัยและนิติกร 
3.   ดานบริหารทั่วไป 
 งานดานบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับระบบสํานักงาน ซึ่งมีขอกําหนดกฎเกณฑ         

และวิธีการที่แนนอน ไดแก 
 3.1   งานธุรการและสารบรรณ 
 3.2 งานทะเบียนและรายงาน 
 3.3   งานขอมูลและสารสนเทศ 
 3.4   งานจัดทําแผนปฏิบัติการและการจัดระบบการศึกษา 
 3.5   งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
 3.6   งานประชาสัมพันธ 
 3.7   งานสวัสดิการ 
 3.8   งานพระราชบัญญัติการศึกษา 
 3.9   งานระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวง และขอปฏิบัติตางๆ 
 3.10 กิจกรรม 5 ส. 
4.   ดานงบประมาณ   
 งานดานงบประมาณ เปนงานที่เกี่ยวของกับระบบการเงินและพัสดุ ไดแก 
 4.1   งานงบประมาณ 
 4.2 งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
 4.3   งานจัดตั้งและการของบประมาณประจําป 
 4.4   งานเบิกจายงบประมาณ 
 4.5   งานรายงานการใชจายเงินงบประมาณประจําป 
 4.6   การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 
 4.7   การบริหารการเงิน 
 4.8   การบริหารการบัญชี 
 4.9   การบริหารงานพัสดุ 
 4.10   ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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บทบาทของบุคลากรในการนิเทศ 
การสงเสริมใหกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ         

บทบาทของบุคลากรในการนิเทศนับวามีความสําคัญในการที่ใชบทบาทที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการนเิทศ
แบบใด มีวิธีการนิเทศตามขั้นตอนของแตละกิจกรรมอยางไรที่จะนิเทศ 

บุคลากรการนิเทศ หมายถึง ผูบริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษาแตละแหง            
มีบทบาทและภารกิจสําคัญ ดังนี้ 

1. บทบาทในการสงเสริมและจัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ตนเอง สามารถดําเนินงานตามนโยบายไดถูกตอง ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนไดอยางสมบูรณ 

2.   บทบาทในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
โดยเฉพาะ การจัดการเรียนรูใหดีขึ้น สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นํามาปรับใช
ใหเหมาะสมกับครูในโรงเรียน 

3.   บทบาทในการจัดประชุมอบรม มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบตางๆ เชน         
การประชุมปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปรายกลุม เปนตน นอกจากนี้ ยังตองสงเสริมใหครูมีโอกาส       
เขารับการอบรมในการพัฒนาวิชาชีพ นําทักษะความรูมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.   บทบาทในการติดตามประเมินผล ซึ่งจะชวยใหครูพัฒนาศักยภาพไดดีขึ้ น              
การประเมินเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ใหเกิดการพัฒนาเชิงสรางสรรค 

5.   บทบาทในการใชกลุมโรงเรียน สมาคมวิชาชีพหรือเครือขายเปนแนวทางเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกครูในโรงเรียน โดยใชกลุมหรือเครือขายชวยเหลือดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุม            
ทางวิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

6.   บทบาทในการสรางครูตนแบบในสาขาวิชาตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดผลในการพัฒนา           
และเปนแบบอยางแกครูทั่วไปได 

คณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง บุคลากรที่อยูในโรงเรียน เชน 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูหัวหนากลุมงาน ครูหัวหนาระดับชั้น หรือครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
รวมไปถึงครูที่มีความรูความสามารถ มีความชํานาญ/เชี่ยวชาญ และประสบการณดานวิชาการ             
มีความรับผิดชอบสูงมนุษยสัมพันธที่ดี เปนที่ยอมรับของเพื่อนครู ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนควรประกอบดวย 

1.   โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญ และขนาดกลาง 
 1.1   ผูอํานวยการ ประธาน 
 1.2   รองผูอํานวยการ   รองประธาน 
 1.3   ครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู กรรมการ 
 1.4   ครูหัวหนาระดับชั้น กรรมการ 
 1.5   ครูที่ไดรับคัดเลือกจากเพื่อนครู     กรรมการ 
2.   โรงเรียนขนาดเล็ก 
 1.1   ผูอํานวยการ               ประธาน 
 1.2   หัวหนางานวิชาการ   รองประธาน 
 1.3   ครูที่ไดรับคัดเลือกจากเพื่อนครู            กรรมการ 

บทบาทของผูนิเทศ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองมีบทบาทหนาที่      
ที่แตกตางกัน เพื่อใหการนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 
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1.   กําหนดนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน สงเสริมใหใชกระบวนการกลุม         
ในการทํางานเพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เปนตน 

2.   สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน และหลักสูตรหรือ        
เร่ืองสั้นๆ ที่ครูสวนใหญ มีความตองการในการพัฒนา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ครู ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศภายในโรงเรียน 

3.  รวมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
4.   สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนขวัญและกําลังใจ 
5.   กระตุนใหครูเกิดการตื่นตัวอยูเสมอในดานวิชาการ 
6.   ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนการนิเทศของสถานศึกษา 
7.   เปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน และมี       

การประเมินตนเอง 
8.   สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ เชน ยกยองชมเชยในที่ประชมุ 

นําผลสําเร็จของการปฏิบัติงานมาแสดงใหปรากฏแกบุคคลอื่น แตงตั้งคณะทํางานตามความถนัด             
และเปดโอกาสใหแสดงความสามารถอยางเต็มที่ 

9.   ติดตามประเมินผล และพัฒนาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
แนวคิดในการปฏิบัติงานของผูนิเทศ  

ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนควรเขาใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ 

1.   การเริ่มตนจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนในระยะแรกควรหลีกเลี่ยงกิจกรรม       
ที่ตองเผชิญหนากัน เชน การสังเกตการสอน เพราะเปนเรื่องละเอียดออน และเกิดความขัดแยงไดงาย 
ควรเลือกกิจกรรมที่สรางความคุนเคย เชน การใหคําปรึกษาหารือ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ        
หรือการศึกษาดูงาน เมื่อครูคุนเคยกับการนิเทศภายในโรงเรียน และมีความพรอมจึงใชกิจกรรมสงัเกตการสอน 

2.   ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ เปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการนิเทศภายใน
โรงเรียนประสบความสําเร็จ การใชกระบวนการกลุมดําเนินงานจะทําใหไดผลดีเปนอยางมาก 

3.   กิจกรรมที่ใชในการนิเทศ ควรตอบสนองตอปญหา ซึ่งตองรวมกันพิจารณา        
อยางรอบคอบ โดยผลที่เกิดจากการแกปญหา ใหเนนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

4.   คณะกรรมการนิเทศ ควรศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อนํามาใชในการนิเทศ
ครูในสถานศึกษา 

5.   สรางศรัทธาและความเขาใจอันดีกับผูรับการนิเทศ 
 

บทบาทของผูรับการนิเทศ 
การนิเทศภายในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อผูรับการนิเทศ จะตองใหความรวมมือ        

ในการดําเนินการนิเทศ ดังนี้   
1.   รวมกิจกรรมในการเก็บรวบรวมขอมูล และการจัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  
2.   นําแนวทางที่ไดรับจากการนิเทศไปแกไขปญหาหรือพัฒนางาน 
3.   เสนอปญหาตอผูนิเทศ เมื่อพบปญหาระหวางการปฏิบัติงานเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข 
4.   ใหความรวมมือในการประเมินผลการนิเทศ 



 

บทที่ 3 
แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนงานที่ชวยพัฒนาครูในดานตางๆ เพื่อจะใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากร 

บุคลากรภายในโรงเรียน รวมทั้งการสรางความรวมมือและการแกไขปญหาการทํางานรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน         
ที่สามารถนิเทศไดนอกจากผูบริหารแลวคือ ครูที่มีประสบการณ ความรู ความชํานาญ ขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย 
จํานวนผูรับการนิเทศ เวลา และทรัพยากรอื่นๆ ในการจัดทําโครงการนิเทศนั้น ควรจะไดศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหาและความตองการในการนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศ แลวจึงนําแผนไปสูการปฏิบัติตามจุดมุงหมาย 
ที่วางไว ควรมีการประเมินผลการนิเทศเพื่อนําไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน  

ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ ตองอาศัยกระบวนการนิเทศ          
และการนิเทศการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการนิเทศหรือเทคนิควิธีการในการนิเทศ ซึ่งไดสรุปและรวบรวมไว         
เพื่อเปนประโยชนกับผูนิเทศ 4 เรื่อง ดังนี้ 

1.   กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.   เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  
3.   กิจกรรมการนิเทศ 
4.   มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

กระบวนการนิเทศ มีความเชื่อมโยงและเปนกระบวนการที่เกี่ยวพันกันกับกระบวนการนิเทศการศึกษา 
ซึ่งการดําเนินการในการนิเทศใหไดรับความสําเร็จ สิ่งสําคัญในการจัดการนิเทศการศึกษาก็คือ            
จะดําเนินการอยางไรจึงจะทําใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ทางการนิเทศการศึกษาเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศ” เนื่องจากกระบวนการเปนเทคนิควิธี
ในการทํางาน ดังนั้น กระบวนการทํางานของแตละบุคคลยอมจะมีความแตกตางกันไปบาง     

นักการศึกษาไดกําหนดกระบวนการนิเทศการศึกษาไวหลายรูปแบบใหยึดเปนหลักในการปฏิบัติ 
เชน  

1.   กระบวนการนิเทศของแฮริส (Harris) แฮริส ไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ
การศึกษาไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1.1   ขั้นวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนา 
การกําหนดตารางงาน การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน  

 1.2   ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ไดแก การตั้งเกณฑมาตรฐาน การรวบรวม
ทรัพยากรที่มีอยูทั้งคนและวัสดุอุปกรณ ความสัมพันธแตละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน         
การกระจายอํานาจตามหนาที่ โครงสรางขององคการ และการพัฒนานโยบาย   

 1.3   ขั้นการนําเขาสูการปฏิบัติ (Leading) ไดแก การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล          
การเราจูงใจใหมีกําลังใจคิดริเริ่มอะไรใหมๆ การสาธิต การจูงใจ และใหคําแนะนํา การสื่อสาร การกระตุน
สงเสริมกําลังใจ การแนะนํานวัตกรรมใหมๆ และใหความสะดวกในการทํางาน  

 1.4   ขั้นการควบคุม (Controlling) ไดแก การสั่งการ การใหรางวัล การลงโทษ การใหโอกาส 
การตําหนิ การไลออก และการบังคับใหกระทําตาม  
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 1.5 ขั้นประเมินผล (Appraising) ไดแก การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผล
การปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติวาไดผลมากนอยเพียงใด และวัดผล 
ดวยการประเมินอยางมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ ควรจะมีการวิจัยดวย 

 ตอมาแฮริสไดพัฒนาใหมีความสมบูรณเหมะสมกับการนิเทศมากขึ้น โดยเนนการวางแผน
ปฏิบัติงานมากกวาการควบคุมงาน ทําใหมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี  

 1.  ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เปนกระบวนการศึกษาถึงสถานภาพตางๆ 
รวมทั้งขอมูลที่จําเปนเพื่อจะนํามาเปนตัวกําหนดถึงความตองการจําเปนเพื่อกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง                
ซึ่งประกอบดวยงานตอไปน้ี คือ 

  1.1 วิเคราะหขอมูลโดยการศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติ และความสัมพันธ         
ของสิ่งตางๆ 

  1.2 สังเกตสิ่งตางๆ ดวยความรอบคอบถี่ถวน 
  1.3   ทบทวนและตรวจสอบสิ่งตางๆ ดวยความระมัดระวัง 
  1.4   วัดพฤติกรรมการทํางาน 
  1.5   เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 
 2.  จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เปนกระบวนการกําหนดเปาหมาย 

จุดประสงค และกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญจะประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ                  
  2.1   กําหนดเปาหมาย 
  2.2   ระบุจุดประสงคในการทํางาน 
  2.3   กําหนดทางเลือก 
  2.4   จัดลําดับความสําคัญ 
 3. ออกแบบการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนดโครงการตางๆ 

เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยประกอบดวยงานตอไปน้ี คือ 
  3.1 จัดสายงานใหสวนประกอบตางๆ มีความสัมพันธกัน 
  3.2   หาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ 
  3.3   เตรียมการตางๆ ใหพรอมที่จะทํางาน 
  3.4   จัดระบบการทํางาน 
  3.5   กําหนดแผนในการทํางาน 
 4.  จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เปนกระบวนการกําหนดทรัพยากรตางๆ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ 
  4.1   กําหนดทรัพยากรท่ีตองใชตามความตองการของหนวยงานตางๆ 
  4.2   จัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตางๆ 
  4.3   กําหนดทรัพยากรท่ีจําเปนจะตองใชสําหรับจุดมุงหมายบางประการ 
  4.4   มอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละโครงการหรือแตละเปาหมาย 
 5.  ประสานงาน (Coordinating) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ 

และสิ่งอํานวยความสะดวกทุกๆ อยาง เพื่อจะใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จงานในกระบวนการ
ประสานงาน ไดแก 

  5.1 ประสานการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ใหดําเนินงานไปดวยกันดวยความราบร่ืน 
  5.2   สรางความกลมกลืนและความพรอมเพียงกัน 
  5.3   ปรับการทํางานในสวนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
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  5.4   กําหนดเวลาในการทํางานในแตละชวง 
  5.5  สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น 
 6.  นําการทํางาน (Directing) เปนกระบวนการทีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด

สภาพที่เหมาะสมอันจะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ซึ่งไดแก 
  6.1   การแตงตั้งบุคลากร 
  6.2 กําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน 
  6.3   กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราเร็วในการทํางาน 
  6.4   แนะนําและปฏิบัติงาน 
  6.5   ชี้แจงกระบวนการทํางาน 
  6.6   ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2548: 

41 – 43) 
2.   กระบวนการนิเทศการศึกษาของแอลเลน (Allen) (อางถึงใน สงัด อุทรานันท 2530: 76 – 79) 

ประกอบดวยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ที่เรียกวา “POLCA” คือ 
 2.1 กระบวนการวางแผน (Planning Processes) เปนกระบวนการในวางแผนโดยคิดถึง        

สิ่งที่จะทําวามีอะไรบาง กําหนดแผนงานวาจะทําสิ่งไหน เมื่อไหร กําหนดจุดประสงคในการทํางาน 
คาดคะเนผลที่จะเกิดจากการทํางาน พัฒนากระบวนการทํางาน และวางแผนในการทํางาน 

 2.2 กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) เปนกระบวนการจัดสายงานหรือ
จัดบุคลากรตางๆ เพื่อทํางานตามแผนงานที่วางไว โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานในการทํางาน ประสานงาน
กับบุคลากรตางๆ ที่จะปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรตางๆ สําหรับการดําเนินงาน มอบหมายงานให
บุคลากรฝายตางๆ จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกันระหวางผูทํางาน จัดทําโครงสรางในการปฏิบัติงาน 
จัดทําภาระหนาที่ของบุคลากร และพัฒนานโยบายในการทํางาน 

 2.3   กระบวนการนํา (Leading Processes) เปนกระบวนการนําบุคลากรตางๆ ใหทํางานนั้น 
ประกอบดวยการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนํา สรางนวัตกรรมในการทํางาน ทําการสื่อสาร
เพื่อความเขาใจในคณะทํางาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน เราความสนใจในการทํางาน อํานวยความสะดวก
ในการทํางาน ริเร่ิมการทํางาน แนะนําการทํางาน แสดงตัวอยางในการทํางาน บอกขั้นตอนการทํางาน 
และสาธิตการทํางาน 

 2.4 กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) เปนกระบวนการในการควบคุม
ประกอบดวย การชวยแกไขการทํางานที่ไมถูกตอง การวากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด การกระตุนใหทาํงาน 
การปลดคนที่ไมมีคุณภาพใหออกจากงาน การสรางกฎเกณฑในการทํางาน และการลงโทษผูกระทําผิด 

 2.5 กระบวนการประเมินผลการทํางาน (Assessing Processes) ประกอบดวย การพิจารณา
ตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินพฤติกรรมในการทํางาน และการวิจัยผลการปฏิบัติงาน 

3.   กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของสงัด อุทรานันท (อางใน วัชรา เลาเรียนดี 2550:     
25 – 26) 

 ดร. สงัด อุทรานันท ไดกลาวสรุปไววากระบวนการนิเทศการศึกษา มี 5 ขั้นตอน ในการดําเนินการ 
คือ ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขั้นท่ี 2 ใหความรู ความเขาใจในการทํางาน (Informing-I) 
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) ขั้นที่ 4 สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นท่ี 5 ประเมินการนิเทศ 
(Evaluating-E)  
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กระบวนการนิเทศการศกึษา 
 
     
                              
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากรูปแบบกระบวนการนิเทศ มีรายละเอียดในการดําเนินการอยางเปนขั้นตอนและ
ตอเนื่องกันดังนี้ คือ 

 ขั้นท่ี 1  วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เปนขั้นท่ีผูบริหารผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะทํา
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่จะตองมีการนิเทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย 

 ขั้นท่ี 2  ใหความรูในสิ่งที่จะทํา (Informing-I) เปนขั้นตอนของการใหความรูความเขาใจถึง 
สิ่งที่จะดําเนินงานวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร 
และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นน้ีจําเปนทุกครั้งสําหรับการเริ่มการนิเทศ
ที่จัดขึ้นใหมไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยังไมไดผล หรือไดผล            
ไมถึงขั้นท่ีพอใจซึ่งจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 

 ขั้นท่ี 3  การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบดวยงานใน 3 ลักษณะ คือ 
  3.1 การปฏิบัติงานของผูรับนิเทศเปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม

ความรูความสามารถที่ไดรับมาจากดําเนินการในขั้นที่ 2 
  3.2 การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ขั้นนี้ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศและ

ควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
  3.3 การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน

เร่ืองวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล 
 ขั้นท่ี 4  การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมกําลังใจ          

ของผูบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้ อาจจะ
ดําเนินการไปพรอมๆ กันกับผูที่รับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นลงไปแลวก็ได 

ปรับปรุงแกไข 

ใหความรูใน
สิ่งที่จะทํา 

I 

(ขั้น 2) 

วางแผน 
การนิเทศ 

P 

(ขั้น 1) 

ทะนุบํารุง
ขวัญ 
R 

(ข้ัน 4) 

ประเมินผล 
E 

(ขั้น 5) 

ในกรณีที่ทําแลวไดผลดี 

ใหการนิเทศ
และควบคุม

คุณภาพ 

(ขั้น 3.2) 

ดําเนินการ
ปฏิบัติงาน 

D 

(ขั้น 3.1) 

บริการ
สนับสนุน 

(ขั้น 3.3) 

ในกรณีที่ทํายังมีคุณภาพไมถึงขั้น 

ในกรณีที่ทํายังไมไดผล 
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 ขั้นท่ี 5 ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E) เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการประเมนิผล
การดําเนินการซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือ
อุปสรรคอยางหนึ่งอยางใดที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผลก็สมควรจะตองทําการปรับปรุงแกไข              
ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการใหความรูในสิ่งที่ทําใหมอีกครั้งหนึ่ง สําหรับกรณีที่ผลงานออกมา
ยังไมถึงขั้นที่พอใจ หรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมด สําหรับกรณีการดําเนินงานไมไดผล 
และถาหากการประเมินผล พบวาประสบผลสําเร็จตามที่ไดตั้งไวหากจะไดดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถ
ทําไปไดเลยโดยไมตองใหความรูในเร่ืองนั้นอีก 

 การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่งจนกวาจะบรรลุผล
ตามจุดมุงหมายที่วางไว หรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการหากบรรลุสําเร็จตามจุดมุงหมาย
แลว ตองการจะหยุดกระบวนการทํางานก็ถือวาการนิเทศไดสิ้นสุดลง หากตองการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม 
หรือตั้งเปาหมายใหม ก็จะตองดําเนินการตั้งแตเริ่มแรกอีก ดังแสดงใหเห็นความตอเนื่องของกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในภาพดังตอไปนี้ 

ความตอเนื่องของกระบวนการนิเทศการศกึษาในเรือ่งตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กระบวนการนิเทศแบบ PDCA  
 กระบวนการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก 

กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี, 2545: 15 – 16) ไดใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการ            
มีขั้นตอนของการวางแผนการนิเทศที่สําคัญ ดังนี ้

 ขั้นตอนที่ 1 ดําเนินการวางแผน เปนขั้นเตรียมการนิเทศโดยศึกษาขอมูลสารสนเทศ 
ประมวลสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษา กําหนดจุดมุงหมายการนิเทศ จัดทําแผน       
การนิเทศ กําหนดเนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ กําหนดกรอบ
การประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ  

 ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพื่อทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศ แบงหนาที่ 
ภารงานในการนิเทศ ประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ และนิเทศตามแผนดวยรูปแบบ เทคนิค วิธีการ              
ที่กําหนด  

 ขั้นตอนที่ 3  ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามจุดมุงหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปญหา อุปสรรค ที่เปนขอมูล
สารสนเทศที่ตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศตอไป    

เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 

P I D R E P I D R E P 

  

  

เรื่องที่ 3 
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 ขั้นตอนที่ 4  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแตละครั้ง ควรรายงานผล
ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทําเปนบันทึกขอความ หรือแบบรายงานที่กําหนดไวในหัวขอประเด็นตางๆ เชน 
ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ วันเดือนปที่นิเทศ กิจกรรมที่นิเทศ เนื้อหาสาระที่นิเทศ การประเมินผลของ          
ผูรับการนิเทศ และขอควรพัฒนา 

 กระบวนการนิเทศการศึกษา ไดใชกระบวนการ PDCA ในการดําเนินการมีขั้นตอนของ        
การวางแผนการนิเทศเปนสวนสําคัญ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
              
 
 
  
 

 จากกรอบแนวคิดการดําเนินงานในการวางแผนการนิเทศการศึกษา กําหนดเปนขั้นตอน       
ที่นําไปใชในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

5.  กระบวนการนิเทศเชิงระบบ (System Approach) 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555: 6 – 17) ไดใช

กระบวนการเชิงระบบที่ทําใหการนิเทศบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผลลัพธ       
ที่กําหนดอยูบนพื้นฐานหลักการความตองการเปนรูปแบบหนึ่งของการแกปญหาเชิงตรรถวิทยา                 
ซึ่งประกอบดวย สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process) ผลผลิตหรือการ
ประเมินผล (Output) ในการดําเนินงานนิเทศภายใน ดังนี้   

กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศกึษา 

การปฏิบัติงาน 
ตามแผน (Do)  

การวางแผน 
 (Plan) 

การนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง (Action)  

การตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check) 

จัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

กําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 

จัดทําแผนการนิเทศ 

จัดทําโครงการนิเทศ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปญหาการดําเนินการนิเทศ 

ความตองการในการพัฒนา 

นโยบายจากหนวยงานเจาสังกัด 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 

จัดทํารายงานผลการนิเทศ 

เสนอผลการนิเทศและเผยแพร 

พัฒนาตอเนื่อง 

วิเคราะหขอมูล 

เสนอผลงาน 
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 5.1 สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) เปนขั้นตอนการเตรียมการสิ่งตางๆ ที่จําเปนตองใชใน
กระบวนการนิเทศภายใน ดังนี้  

  5.1.1 กําหนดเกณฑในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยวิธีวิเคราะห
ตีความตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ กําหนดเกณฑ (ระดับ) ของพฤติกรรมขั้นต่ําที่        
บรรลุเปาหมาย  

  5.1.2  สภาพปจจุบัน อาจสรุปจากขอมูลที่มีอยู เชน ผลการเรียน หรือโดยการสราง 
เครื่องมือวัดตามประเด็นและนํามากําหนดเปนเกณฑ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตางๆ ที่เหมาะสม  

  5.1.3  ประเมินสภาพความตองการจําเปนของสถานศึกษา โดยเปรียบเทียบขอมูล 
สถานศึกษากับเกณฑจัดลําดับความสําคัญของปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

  5.1.4  กําหนดเปาหมายเพื่อแกปญหาโดยศึกษาจากแหลงวิทยาการตางๆ ศึกษา
ขอจํากัดตางๆ เพื่อกําหนดเปนเปาหมาย (นโยบายระดับสถานศึกษา)ทั้งดานคุณภาพ/ดานปริมาณ 

  5.1.5  วางแผนการแกปญหา (หาทางเลือก) ศึกษาสภาพปญหาและศึกษาวิธีการ
แกปญหาจากแหลงตางๆ เชน จากเอกสารการศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากร การเชิญผูเชี่ยวชาญ หรือ 
การระดมพลังสมอง เพื่อหาทางเลือกและประเมินทางเลือกโดยพิจารณาจากทรัพยากรและขอจํากัดตางๆ 
และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เชน การวิจัย ผลิตสื่อการจัดอบรมใหกําหนดกิจกรรม และ                  
ทําแผนปฏิบัติการ (เขียนโครงการ) 

 5.2 กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process)   
  เปนการนําเอาสิ่งที่ปอนเขาไปมาจัดกระทํา เพื่อใหเกิดผลบรรลุตามวัตถุประสงค          

ที่ตองการและดําเนินการตามแผน โดยการประชุมคณะทํางาน ดําเนินการนิเทศตามแผน ติดตาม             
และประเมินตามแผนที่ไดดําเนินการ 

 5.3 ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output) 
  เปนผลที่ไดจากการกระทําในขั้นที่สอง เปนสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา        

ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ สภาพปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพ 
  การติดตามและประเมินผลไดกําหนดเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผลตาม

เกณฑเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระบวนการและกําหนดกระบวนการในการติดตามและ
ประเมินผล 

 นอกจากนี้ กศน. ไดแบงการนิเทศเปน 2 ลักษณะ คือ การนิเทศภายนอก (External Supervision) 
และการนิเทศภายใน (Internal Supervision) ซึ่งเปนการนิเทศโดยบุคลากรที่อยูในหนวยงานเดียวกัน
เปนการมองงานและพัฒนางานโดยผูรวมปฏิบัติงานดวยกัน ซึ่งสามารถชวยแกปญหาเฉพาะหนา           
ไดทันทวงที และสามารถพัฒนางานใหดีขึ้น เพราะไดรับความชวยเหลือจากผูบริหาร ลดชองวางระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานได  

 กระบวนการนิเทศ มีขั้นตอนท่ีสําคัญ ดังนี ้
 1.  ศึกษาสภาพปญหาหรือศึกษาหาความจําเปนของการนิเทศ 
 2.  วางแผนการนิเทศ 
 3.  เตรียมการนิเทศ 
 4.  ปฏิบัติการนิเทศ 
 5.  ประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ  
 6.  รายงานผลการนิเทศ 
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 1.  การหาความตองการและความจําเปนของการนิเทศ 
  ผูบริหารหรือผูนิเทศภายในมักจะถามตนเองวาทําไมจึงตองนิเทศงานนั้นๆ เรามักจะได

คําตอบวา เพราะงานนั้นยังมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน หรือการจัดการเรียนการสอนยังไมมี
ประสิทธิภาพ ผูนิเทศอาจศึกษาจากรายงานการปฏิบัติงาน หรือผลการเรียนของนักศึกษา หรือจาก            
การสํารวจ ติดตาม สัมภาษณ ทําใหเราสามารถทราบวาจะวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางานไดอยางไร 

 2.  การวางแผนการนิเทศ 
  ผลจากการศึกษาปญหาขางตน ทําใหเราตองวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางานนั้นๆ 

โดยการวางแผนการนิเทศรวมกับผูบริหารและผูนิเทศภายใน โดยมีจุดประสงคการกําหนดแผนการทํางาน 
วิธีการ เคร่ืองมือ สื่อ การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผล 

  การวางแผนการนิเทศเปนการเตรียมการเพื่อปฏิบัติการนิเทศอยางมีระบบ แผนการ
นิเทศเปนแผนพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะแผนนิเทศดวยการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนนิเทศที่ดีตองประกอบดวย 

  2.1  การสํารวจสภาพปญหาและความตองการของการนิเทศ 

  2.2  การวางแผนการนิเทศ 

  2.3  สราง/เลือกเคร่ืองมือและเทคนิคการนิเทศ 

  2.4  การปฏิบัติตามแผน 

  2.5  การสรุปรายงานผลการนิเทศ 
 3.  การเตรยีมการนิเทศ 
  การเตรียมการนิเทศเพื่อสามารถปฏิบัติการนิเทศใหบรรลุเปาหมายโดยเตรียมการ

อนุมัติโครงการ งบประมาณ การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ กําหนดเนื้อหาในการนิเทศ จัดเตรียม
เครื่องมือ/สื่อนิเทศ วิธีการนิเทศ วิธีการติดตามผลและการรายงานผลการนิเทศ 

 4.  การปฏิบัติการนิเทศ 
  ในการนิเทศเราสามารถใชหลายๆ วิธีตามความเหมาะสม แตเราก็ควรวางแผนวิธีการ

นิเทศใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว  
 5.  การประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ 
  เมื่อปฏิบัติการนิเทศแลวควรจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคหรือไมผลการนิเทศเปนอยางไร หากมีปญหาคงตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศ 
และประเมินผลอีกคร้ัง เมื่อพอใจแลวจึงถือวาการนิเทศนั้นประสบผลสําเร็จ 

 6.  การรายงานผลการนิเทศ 
  เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแตละครั้ง ควรรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยทําเปน

บันทึกขอความ หรือแบบรายงาน ที่กําหนดไวในหัวขอประเด็นตางๆ เชน 
  -  ผูนิเทศ (ใครคือผูนิเทศ) 
  -  ผูรับการนิเทศ 
  -  วันเดือนปที่นิเทศ 
  -  กิจกรรมที่นิเทศ 
  -  เนื้อหาสาระท่ีนิเทศ 
  -  การประเมินผลของผูรับการนิเทศ 
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6. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ของ ดร.วัชรา เลาเรียนดี   
 ดร.วัชรา เลาเรียนดี (2550: 27 – 28) ไดเสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนในการปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้ 
 6.1 วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (ครูหรือคณะครู) 
 6.2 เลือกประเด็นหรือเรื่องที่สนใจจะปรับปรุงพัฒนา 
 6.3 นําเสนอโครงการพัฒนาและขั้นตอนการปฏิบัติใหผูบริหารโรงเรียนไดรับทราบ     

และขออนุมัติการดําเนินการ 
 6.4 ใหความรูหรือแสวงหาความรูจากเอกสารตางๆ และการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการณสอนในชั้นเรียน และความรูเกี่ยวกับวิธีสอนและนวัตกรรมใหมๆ             
ที่นาสนใจ 

 6.5 จัดทําแผนการนิเทศ กําหนด วัน เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือ  
เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 

 6.6 ดําเนินการตามแผนโดยครูและผูนิเทศ (แผนการจัดการเรียนรูและแผนการนิเทศ) 
 6.7 สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนารายงานผลสําเร็จ 
สรุปไดวา กระบวนการนิเทศภายในตองดําเนินการอยางเปนระบบ มีขั้นตอนในการดําเนินการ         

ที่ชัดเจนและตอเนื่องสัมพันธกัน โดยมีขั้นตอนที่สําคัญอยู 4 ขั้นตอน ไดแก 
1.   การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ สภาพที่เปนจริงตามตัวบงชี้

ดานตางๆ ของโรงเรียนขณะนั้น มีการศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพตางๆ ตามเกณฑมาตรฐานต่ํา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติกําหนด มีการสํารวจและประเมินความตองการ         
ของครู จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ ตลอดจนวิเคราะหสาเหตุของปญหาและ
จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหา และการดําเนินการตามความตองการ 

2.   การวางแผนการนิเทศ เปนการนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหา 
และความตองการ มากําหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
เปนขั้นตอนท่ีนําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรม และจัดลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติ เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

3.   การปฏิบัติการนิเทศ เปนการดําเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่กําหนดในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนหรือผูนิเทศจะตองนําหลักการนิเทศ 
เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณและบุคลากรผูรับการนิเทศ 
เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไปดวยความเรียบรอย ผูบริหาร และผูนเิทศ
ควรเตรียมความพรอมกอนการนิเทศแลว จึงปฏิบัติการนิเทศเพื่อเสริมแรงใหกําลังใจ รับทราบปญหา 
ความตองการของผูรับการนิเทศแลวนําปญหาความตองการน้ันมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน 

4.   การประเมินผล เปนการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงคและเปาหมาย       
ที่วางไว มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประเมินความคิดเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ 
ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุง
การปฏิบัติงานในโอกาสตอไป 

ดังนั้น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน จะตองประกอบดวย การวางแผนรวมกัน การจัดทําโครงการ
ตามประเด็นปญหา และความสนใจที่จะพัฒนาการดําเนินงานตามแผน การติดตามผล หรือแนะนํา          
และการตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ โดยไมไดมุงเนนการประเมินผลที่เกิดกับผูเรียนโดยตรง แตใหความสาํคญั
ตอผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับครูเปนสําคัญ แตในการนิเทศการสอนในโรงเรียนที่เปนการนิเทศที่มีเปาหมาย
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น มีความซับซอนมากกวา เพราะตองวิเคราะหการ
สอนของครูและการเรียนของนักเรียน มีการสังเกตการณสอนในชั้นเรียนเพื่อมุงปรับปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพการสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียนเปนสําคัญดวย จึงควรตองมีการประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียน เพราะเปนตัวบงชี้หนึ่งของสมรรถภาพการสอนของครูที่มีการพัฒนาขึ้น 

 

เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  
เทคนิคและวิธีการนิเทศเปนแบบแผนของการดําเนินงาน มีหลายรูปแบบที่สามารถนําไปปรับใช

ใชในโรงเรียน ดังตัวอยางตอไปนี ้
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR) 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนรูปแบบของการวิจัยแบบใหมที่ประยุกตและ       

เปนการรวมเอาแนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีสวนรวม 
(Participatory Research) มาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาโดยใหผูที่เกี่ยวของจะตองมี
สวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอน (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544: 61) 

 ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527: 8) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมตอการดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนา สามารถจําแนกออกไดเปนมิติตางๆ ประกอบดวย 

มิติแรก รวมศึกษาและวิเคราะหปญหา ซึ่งเปนการที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการศึกษา
ชุมชน วิเคราะหชุมชน คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชนรวมกัน และมีสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการดวย เปนการกระตุนใหประชาชนไดเรียนรูสภาพของชุมชนวิถีชีวิต สังคม 
ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการจัดทําและประกอบการพิจารณาวางแผน
งานวิจัย 

มิติที่สอง รวมวางแผน เปนการวางแผนการพัฒนาหลังจากไดขอมูลเบื้องตนของชมุชนแลว 
และนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกันหาปญหา สาเหตุของปญหาเรียบรอยแลว ก็นํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
รวมกัน เพื่อกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ การกําหนดวิธีการ และแนะแนวการดําเนินงาน 
ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรท่ีจะใชเพื่อการวิจัย 

มิติที่สาม รวมดําเนินการเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินการพัฒนาหรือ 
เปนขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ไดวางไว ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชน
ใหกับชุมชน โดยการสนับสนุนดานเงินทุน วัสดุ อุปกรณ และแรงงาน รวมทั้งการเขารวมในการบริหารงาน 
การประสานขอความชวยเหลือจากภายนอก ในกรณีที่มีความจําเปน 

มิติที่สี่ รวมรับผลประโยชน โดยประชาชนตองมีสวนรวมในการกําหนดการแจกจาย
ผลประโยชนจากกิจกรรมการวิจัยในชุมชน ในพื้นฐานที่เทาเทียมเสมอภาคกัน 

มิติที่หา เปนการมีสวนรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและผลของการพัฒนา
จากการดําเนินการไปแลววา สําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาอุปสรรคและขอจํากัดอยางไร           
เพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดทันที และนําขอผิดพลาดไปเปนบทเรียนในการดําเนินการตอไป           
การเปดโอกาสใหประชาชนหรือชาวบานที่เกี่ยวของไดมีโอกาสเขารวมกระบวนการวิจัยนั้น นับไดวา            
เปนคุณคาโดยแทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้ ซึ่งกอใหเกิดรากฐานแหงความยั่งยืนของการพัฒนา 

 สุภางค จันทวานิช (2531: 24) กลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการวิจัย
ที่นําแนวคิด 2 ประการ มาผสมผสานกัน คือ การปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีสวนรวม 
(Participation) ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ โครงการวิจัยจะตองดําเนินการและคําวาการมีสวนรวม 
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(Participation) อันเปนการมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายที่เขารวมกิจกรรม ในการวิเคราะหสภาพปญหา
หรือสถานการณอันใดอันหนึ่งแลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการ จนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย 
โดยมีความหมายถึงวิธีการที่ใชถูกวิจัยหรือชาวบานเขามามีสวนรวมในการวิจัย เปนการเรียนรู           
จากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิจัย นับตั้งแต
การระบุปญหาของการดําเนินการ การชวยใหขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนชวยหาวิธีแกไข
ปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้นๆ 

 กมล สุดประเสริฐ (2537: 36) ไดใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไว
วา เปนการวิจัยที่จัดทําโดยผูปฏิบัติการ เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการแกปญหาโดยทันที และตองทําเปน
หมูคณะรวมกัน 

     การใชเทคนิคการนิเทศโดยการวิจัยแบบมีสวนรวม เปนการใหครูมีสวนรวมในการปรับปรุง 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยมีสวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอนในกิจกรรมการวิจัย ตั้งแต           
การวิเคราะหสภาพปญหา รวมในการตัดสินใจในการดําเนินการจนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย จากแนวคิด
เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม สามารถนํามาประยุกตใชกับการแกปญหาและพัฒนา           
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหครูผูสอนมีสวนรวมในการพัฒนา ดังนี้ 

 1.1   รวมศึกษาและวิเคราะหปญหาการนิเทศ 
 1.2   รวมวางแผนการนิเทศ 
 1.3   รวมดําเนินการนิเทศ 
 1.4   รวมรับผลประโยชน 
 1.5   รวมติดตามประเมินผลการนิเทศ 
2.   COACHING TECHNIQUE 
 Coaching ใหความหมายเปนภาษาไทยไดหลายคํา บางคนใชทับศัพทไปเลยก็มีแตคําที่งาย 

คือ “การชี้แนะ” เพราะการชี้เปนการบอกทิศทางให การแนะก็เปนการเสนอแนวทางใหเดินไปสูทิศนั้น 
สวนการจะเดินไปทิศนั้นหรือจะเลือกเดินอยางใดก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจเลือกของผูรับการชี้แนะเปน
หลักการชี้แนะ คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเนนไปที่การทํางานใหไดตาม
เปาหมายของงานน้ัน หรือการชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับการฝกอบรมมา
ไปสูการปฏิบัติได   

 2.1 ความหมายของการชี้แนะ สรุปได 5 องคประกอบ ดังนี้ 
  2.1.1 มีลักษณะเปนกระบวนการ คือ ประกอบดวยวิธีการหรือเทคนิคตางๆ           

ที่วางแผนไวอยางดี ดําเนินการตามขั้นตอนจนกระทั่งบรรลุเปาหมาย  
  2.1.2   มีเปาหมายที่ตองการไปใหถึง 3 ประการ คือ การแกปญหาในการทํางาน

พัฒนาความรูทักษะหรือความสามารถในการทํางาน และการประยุกตใชทักษะหรือความรูในการทํางาน 
  2.1.3 มีลักษณะปฏิสัมพันธ ระหวางผูชี้แนะกับผูรับการชี้แนะ คือ เปนกลุมเล็กหรอื

รายบุคคล (one–on–one relationship and personal support) และใชเวลาในการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

  2.1.4 มีหลักการพื้นฐานในการทํางาน ไดแก 
   2.1.4.1   การเรียนรูรวมกัน (Co – construction) คือ ไมมีใครรูมากกวา

ใคร จึงตองเรียนไปพรอมกัน 
   2.1.4.2   การใหคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 
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   2.1.4.3  การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) เปนการชวยคนหาพลัง
ในตัวบุคคล เมื่อคนเจอก็คืนพลังนั้นใหเขาไป 

  2.1.5 เปนกระบวนการที่เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กลาวคือ ในการพัฒนา
วิชาชีพตองมีความสัมพันธกับวิธีการพัฒนาอื่นๆ ลําพังการชี้แนะอยางเดียวไมอาจทําใหการดําเนินงาน
สําเร็จได 

 2.2 ความสําคัญของการชี้แนะ (Coaching Significant) 
  กระบวนการ วิธีการในการพัฒนาครู/ศึกษานิเทศกผูเขารับการฝกประจําการนั้น          

มีหลากหลายมาก ซึ่งตางมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงการสอนของผูเขารับการฝกแตกตางกันไป 
วิธีการที่ถือวามีประสิทธิภาพและชวยใหผูเขารับการฝกไดพัฒนาการสอนไดอยางยั่งยืนวิธีหนึ่ง คือ           
การชี้แนะ เนื่องจากสามารถทําใหผูเขารับการฝกเกิดความตระหนัก มีความรูความเขาใจ มีทักษะและ
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดซึ่งเปนเปาหมายปลายที่มุงหวังใหเกิดจากการชี้แนะ 

 2.3 หลักการของการชี้แนะ (Coaching Principles) 8 ประการสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา: Coaching Principles (เฉลิมชยั พันธุเลิศ. 2550, มนตรี ภูม,ี 2549, Moon. 2004) 

 
 

1 
การสรางความสัมพันธและความไววางใจ  

(Trust and rapport) 
 

2 
การเสริมพลังอํานาจ 
(Empowerment) 

3 
การทํางานอยางเปนระบบ 
(Systematic Approach) 

4 
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

(On -going development) 

5 
การมีเปาหมายและจุดเนนรวมกัน 

(Focusing) 

6 
การชี้แนะในบริบทโรงเรียน 

(Onsite coaching) 

7 
การชี้แนะที่นํา ไปใชไดจริง 
(Work on real content) 

8 
การทบทวนและสะทอนผล  

การทํางาน 
(After action review and 

Reflection) Coaching 
Supervision 
Technique 
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  ซึ่งรายละเอยีดการดําเนินการแตละขั้นตอนมีดงันี ้
  2.3.1 การสรางความสัมพันธและความไววางใจ (Trust and rapport) 
   การชี้แนะเปนเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางผูชี้แนะกับผู เขารับการฝก

รายบุคคลหรือกลุมผูเขารับการฝก ความเชื่อถือและความไววางใจของผูเขารับการฝกที่มีตอผูชี้แนะ       
มีสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินการชี้แนะเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

  2.3.2 การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) 
   การชี้แนะเปนกระบวนการท่ีชวยใหผูเขารับการฝกไดคนพบพลัง หรือวิธีการ

ทํางานของตนเองเปนวิธีการที่ทําใหเกิดความยั่งยืนและผูเขารับการฝกสามารถพึ่งพาความสามารถ         
ของตนเองไดเปาหมายปลายทางของการชี้แนะ คือ การทําใหผูเขารับการฝกสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
ไดดวยตนเอง สามารถกํากับตนเอง (Self – director) ได ในระยะแรกที่ผูเขารับการฝกยังไมสามารถทําดวยตนเองได          
เพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการทํางาน ผูชี้แนะจึงเขาไปชวยเหลือในระยะแรก 
จนกระทั่งผูเขารับการฝกไดพบวาตนเองสามารถทําไดดวยตนเอง เปนการชวยคนหาพลังที่ซอนอยู         
ในตัวผูเขารับการฝกออกมา แลวผูชี้แนะก็คือพลังนั้นใหแกผูเขารับการฝกไปใหผูเขารับการฝกไดใชพลงันัน้
ในการพัฒนางานของตนเองตอไป 

  2.3.3 การทํางานอยางเปนระบบ (Systematic approach) 
   การดําเนินการชี้อยางเปนระบบ มีขั้นตอนของกระบวนการท่ีชัดเจน ชวยให

ผูเขารับการฝกไดจัดระบบการคิด การทํางาน สามารถเรียนรูและพัฒนางานไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะ
เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ตอเน่ือง ในระยะแรกผูเขารับการฝกอาจไมคุนเคยกับวิธีการเหลานี้มาก
นักทําใหผูชี้แนะจําเปนตองออกแบบกระบวนการอยางเปนระบบ ที่ชวยใหผูเขารับการฝกไดเรียนรูไดดวย
ตนเอง 

  2.3.4 การพัฒนาที่ตอเนื่อง (On-going development) 
   การชี้แนะเพื่อใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาการเรียนการสอนได ใชเวลานาน

ในการทําความเขาใจและฝกปฏิบัติใหเกิดเผลตามเปาหมาย การดําเนินการชี้แนะจึงเปนการพัฒนาที่มี
ความตอเนื่องยาวนาน ตราบเทาที่มีความรูใหมทางการสอนเกิดขึ้นมากมาย และมีประเด็นทางการสอน       
ที่ตองทําความเขาใจและนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน การดําเนินการชี้แนะก็ยังคงดําเนินการ
คูขนานไปกับการจัดการเรียนการสอน จนดูเหมือนเปนงานที่ไมอาจเรงรอนใหเกิดผลในเวลาอันสั้นได        
จึงเปนงานที่ตองคอยเปนคอยไป 

  2.3.5 การชี้แนะแบบมีเปาหมายหรือจุดเนนรวมกัน (Focusing) 
   ในโลกของการพัฒนาบุคลากรผูเขารับการฝกใหสมารถจัดการเรียนการสอน

ไดนั้น มีเรื่องราวที่ตองปรับปรุงและพัฒนามากมายหลายจุด ดังนั้น หลักวิชาการพี่เลี้ยงจึงตองตกลง
รวมกันกับคุณผู เขารับการฝกวาเปาหมายสุดทายที่ตองการใหเกิด คืออะไร แลวรวมกันวางแผน 
วางเปาหมายยอยๆ เพื่อไปสูจุดหมายนั้น กลาวคือ การกําหนดประเด็นชี้แนะรวมกันการกําหนดบทบาท
ใครคือผูชี้แนะใคร 

  2.3.6 การชี้แนะในบริบทในโรงเรียน (Onsite coaching)   
   การปฏิบัติการชี้แนะมีวัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูเขารับการฝกสามารถ       

นําความรู ทักษะการสอนที่มีอยูไปใชในการจัดการเรียนการสอน การประยุกตใชความรูและทักษะที่ดี
เกิดขึ้นในสภาพการทํางานจริง การดําเนินการชี้แนะจึงควรเกิดขึ้นในการทํางานในบริบทของโรงเรียน        
การดําเนินการชี้แนะเปนการทํางานเชิงลึก เขมขน เปนการชวยใหผูเขารับการฝกเคลื่อนจากความรู         
ความเขาใจในการสอนแบบผิวเผิน (Surface approach) เปนการทําความเขาใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น 
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(Deepapproach) (Moon, 2004) โดยอาศัยกระบวนการลงมือปฏิบัติ  ลงมือทํางาน การชี้แนะ                
จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเขาไปทํางานรวมกับผูเขารับการฝกในโรงเรียน 

  2.3.7 การชี้แนะที่นําไปใชไดจริง (Work on real content) 
   การชี้แนะในประเด็นหรือเนื้อหาสาระที่เปนรูปธรรม (being concrete)            

มีลักษณะเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได ปฏิบัติไดจริง ชวยใหผูเขารับการฝกสามารถปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การที่ผูชี้แนะเปนบุคคลภายนอกโรงเรียน            
จึงมีขอจํากัดตรงที่ไมสามารถอยูกับผูเขารับการฝกไดตลอดเวลา การพบปะผูเขารับการฝกในแตละครั้ง         
จึงมีคุณคามาก ดังนั้น จึงควรใชเวลาที่มีจํากัดนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด การชี้แนะแตละครั้งจึงเนนไปที่
การนําความรูหรือทักษะไปใชไดจริง ไดแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเปนขั้นตอน ไมเสียเวลาไปกับ           
การอภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี (Kninght, 2004) 

  2.3.8 การทบทวนและสะทอนผลการดําเนินงาน (After action review and reflection) 
   การสะทอนผลการทํางาน (Reflection) เปนวิธีการที่ชวยใหผูเขารับการฝก

ไดคิดทบทวนการทํางานที่ผานมา สรุปเปนแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคร้ังตอไป การชี้แนะ       
จึงใชการสะทอนผลการทํางานน้ีเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเรียนรูจนไดอีกชื่อหนึ่งวา “การชี้แนะแบบมอง
ยอนสะทอนผลการทํางาน” (Reflective coaching) การชี้แนะชวยใหบุคคลไดสะทอนความสามารถ       
ของตนเพื่อหาจุดที่ตองการความชวยเหลือ เปนการชวยเหลือรายบุคคลในการนาความรูไปใชใน           
การทํางานและพัฒนาความสามารถของตน ไมใชการสอนสิ่งใหม จุดพื้นฐานของการชี้แนะอยูบนพื้นฐาน
ของความรูหรือทักษะที่มีอยูแลว (เฉลิมชัย พันธุเลิศ. 2550, มนตรี ภูมี, 2549, Moon. 2004) 

 2.4 กระบวนการชี้แนะ (Coaching Process) 
  กระบวนการชี้แนะเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลได รูจักชวย เหลือตนเอง         

(Coaching is a process of helping people to help themselves) มีนักการศึกษานําเสนอกระบวนการชี้แนะ
ที่หลากหลาย เนื่องจากการชี้แนะมีกระบวนการเฉพาะ ไดแก การชี้แนะทางปญญา (Cognitive coaching) 
การชี้แนะการสอน (Instructional coaching) เพื่อนชี้แนะ (Peer coaching) ซึ่งการชี้แนะตางๆ               
มีรายละเอียดคอนมากไมอาจนําเสนอในบทความนี้ไดทั้งหมด อยางไรก็ตามกระบวนการชี้แนะโดยทั่วไป 
มีขั้นตอนของกระบวนการ ดังนี ้

  2.4.1 ขั้นกอนการชี้แนะ (Pre – coaching) 
   กอนดําเนินการชี้แนะ มีการตกลงรวมกันเกี่ยวกับประเด็นหรือจุดเนน           

ที่ตองการชี้แนะรวมกัน เนื่องจากการดําเนินการชี้แนะเนนไปที่การเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติจริง   
เปนการทํางานเชิงลึก (Deep approach) ดังนั้นประเด็นที่ชี้แนะจึงเปนจุดเล็กๆ แตเขมขน ชวยใหเขาใจ
อยางลึกซึ้งแจมแจง ชวยคลี่ปมบางประการใหเกิดผลในการปฏิบัติไดจริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิด
มีประเด็นมากมายที่ตองชวยกันขยับขับเคลื่อนไปทีละประเด็น เชน การใชคําถามกระตุนคิด การใชกิจกรรม
ที่ชวยใหคิดไดอยางหลากหลาย การใชผังกราฟฟก (Graphic Organizer) การใชผังมโนทัศน (Mind Mapping)  
มาใชในการนําเสนอความคิด การชวยใหนักเรียนอธิบายกระบวนการคิดกระบวนการทํางานของตนเอง 
ซึ่งในประเด็นเหลานี้ก็ยังมีประเด็นยอยๆ ที่ซอนอยูมากมาย ทั้งผูชี้แนะและคุณผูเขารับการฝกแตละคน         
ก็ตองวางแผนรวมกันวาในแตละคร้ังที่ดําเนินการชี้แนะนั้น จะชี้แนะลงลึกเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง          
เปนพิเศษ 

  2.4.2 ขั้นการชี้แนะ (Coaching) 
   ในขั้นของการชี้แนะประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ 
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   2.4.2.1   การศึกษาตนทุนเดิม เปนขั้นที่ผูชี้แนะพยายามทําความเขาใจ       
วิธีคิด วิธีการทํางานและผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของคุณผูเขารับการฝกวาอยูในระดับใด เพื่อเปนขอมลู
ในการตอยอดประสบการณในระดับที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกแตละคน ซึ่งในขั้นน้ีอาจใชวิธีการตางๆ 
กันไปตามสถานการณ ไดแก 

    1) การใหผูเขารับการฝกบอกเลา อธิบายวิธีการทํางานและผลที่
เกิดขึ้น 

    2) การพิจารณารอยรอยการทํางานรวมกัน เชน แผนการสอน 
ชิ้นงานของนักเรียน 

    3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 
   2.4.2.2 การใหคุณผูเขารับการฝกประเมินการทํางานของตนเอง เปนขั้นที่

ชวยใหผูเขารับการฝกไดทบทวนการทํางานที่ผานมาของตนเอง โดยใชตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่ผานมา 
ไดแกการสอนที่เพิ่งจบไปแลว ชิ้นงานที่นักเรียนเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครูมาใชประกอบการประเมิน ขั้นตอนน้ี
เปนขั้นหนึ่งที่พบวา ผูเขารับการฝกไมไดตระหนักรูในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระทําลงไปนัก แตการที่จัดใหมี
โอกาสได “นึกยอนและสะทอนผลการทํางาน” ชวยใหผูเขารับการฝกไดทบทวนและไตรตรองวาตนเองได
ใชความรู ความเขาใจไปสูการปฏิบัติอยางไร มีอุปสรรคปญหาใดเกิดขึ้นบาง คําถามที่มักใชกันในขั้นนี้มี 
คําถามหลัก คือ อะไรที่ทําไดดี มีวิธีการอ่ืนอีกหรือไม/กระทําอยางเต็มที่หรือยังจะใหดีกวานี้ถามีจุดออน
อะไรที่พบเห็นครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคการสอนหรือไมเพียงใด มีมิติอื่นอีกหรือไม ฯลฯ 

   2.4.2.3 ขั้นตอยอดประสบการณ เปนขั้นที่ผูชี้แนะมีขอมูลจากการ
สังเกตการณทํางานและฟงผูเขารับการฝกอธิบายความคิดของตนเอง แลวจึงลงมือตอยอดประสบการณใน
เร่ืองเฉพาะน้ันเพิ่มเติมซึ่งผูชี้แนะตองอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยใหไดวาคุณผูเขารับการฝกตองการความ
ชวยเหลือในเรื่องใด หากไมแนใจก็อาจใชวิธีการสอบถามขอขอมูลเพิ่มเติมในขั้นตอยอดประสบการณมักมี
การดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 

    1) เมื่อพบวาคุณผูเขารับการฝกมีความเขาใจที่ผิดพลาดบาง
ประการ หรือมีปญหาก็จําเปน ตองแกไข ปรับความรูความเขาใจใหถูกตองและชวยเหลือในการแกไข
ปญหา 

    2) เมื่อพบวาคุณผูเขารับการฝกเขาใจหลักการสอนดีแตยังขาด
ประสบการณในการออกแบบการเรียนการสอน ก็จําเปนตองเพิ่มเติมความรูแบงปนประสบการณ 

  2.4.3 ขั้นสรุปผลการชี้แนะ (Post – coaching) 
   เปนขั้นตอนที่ผูชี้แนะเปดโอกาสใหคุณผูเขารับการฝกไดสรุปผลการชี้แนะ

เพื่อใหไดหลักการสําคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองตอไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะรวมกนั                
อีกครั้งวาความรู ความเขาใจอันใหมที่ไดรับการชี้แนะครั้งนี้ จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการ
ตกลงรวมกันเรื่องใหความชวยเหลืออื่นๆ เชน หาเอกสารมาใหศึกษาประสานงานกับบุคคลอื่นๆ แนะนํา
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม 

   การใชเครื่องมือหรือรูปแบบการใชภาษาในการชี้แนะมี 2 มิติ คือ มิติของ
การผลักดัน (Push) และมิติของการฉุดดึง (Pull) การมีระดับของการผลักดันอยางสุดขั้ว คือ การบอก
ความรู (Telling) ไปจนถึงระดับการฉุดดึงสูงสุด คือ การรับฟง ( Listening) ทั้งนี้ วิธีการเหลานี้เปนการ
ชวยใหผูเขารับการฝกไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองไดทั้งสิ้น แตหากมีจุดเดนและจุดดอย
ของแตละวิธีแตกตางกันไป ศึกษานิเทศกผูมีบทบาทและภารกิจเปนผูชี้แนะจึงเลือกใชใหเหมาะสมกับ
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สถานการณตางๆ และผูเขารับการฝกแตละคน มีขอเตือนใจวาหากใชมิติของการผลักดันไดแก การบอก 
การอธิบาย การสอน การสาธิต การแนะนา เพียงดานเดียว ไมถือวาเปนการชี้แนะที่แทจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ที่มา: เครื่องมอื/วิธีการชีแ้นะ (Costa&Garmston, 2002) 
 
 2.5 กลวิธีการชีแ้นะ (Coaching Techniques) 
  กลวิธีในการชี้แนะเปนความรูเชิงปฏิบัติ (Practical knowledge) ที่ผูชี้แนะไดคนพบ

ในการลงมือปฏิบัติการชี้แนะกับผูเขารับการฝกในสถานการณการทํางานจริง แลวเก็บเปนกลวธิเีฉพาะของ
ตนไวใชในการดําเนินการชี้แนะของตนเอง หากผูชี้แนะไดมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ การใชกลวิธีใน
การชี้แนะเหลานี้อยางตอเนื่อง ก็จะชวยขยายประสบการณการชี้แนะใหกวางขวางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถ
สรุปกลวิธีการชี้แนะได ดังนี ้

  2.5.1 กลวิธีจับถูก ไมจับผิด  
   การชี้แนะเนนไปที่การชวย ผูเขารับการฝกมองหาวาทําสิ่งใดไดดี ถูกตอง

เหมาะสมแลวแมจะเปนเร่ืองเล็กนอยก็ตาม เปนวิธีการที่ชวยใหผูเขารับการฝกไมรูสึกอึดอัด เวลามผีูชีแ้นะ
มาทํางานดวยการจับถูก ทําใหผูเขารับการฝกไดเห็นคุณคาในตนเอง และฮึกเหิมที่จะพัฒนางานการเรียน
การสอนของตนเองตอไป 

  2.5.2 กลวิธีปญหาของใคร คนนั้นก็ตองแก 
   ผูเขารับการฝกมีแนวโนมพึ่งพาผูชี้แนะใหแกไขปญหาให ซึ่งหากผูชี้แนะตก

หลุมพรางอันน้ีก็ตองคอยแกปญหาใหผูเขารับการฝกอยูร่ําไป การชี้แนะที่ดีจึงไมรับปญหาของผูเขารับการ
ฝกเขามาแกไขเสียเอง แตพยายามชวยเหลือใหผูเขารับการฝกคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง 

  2.5.3 กลวิธีชมสองอยาง ชี้จุดบกพรองหนึ่งอยาง 
  หากจําเปนตองชี้ใหเห็นจุดบกพรองในการทํางานก็ตองใชตอเมื่อผูเขารับการฝกและผู

ชี้แนะคุนเคย ไววางใจกันพอสมควร ทั้งผูเขารับการฝกยินดีรับฟงขอบกพรองของตนเอง อยางไรก็ดี             
ผูชี้แนะตองยึดหลักไม “ติ” มากกวา “ชม” จึงตองยึดหลักวาใหชมในประเด็นที่ทําไดดีอยางนอย 2 เรื่อง 
และชี้ขอบกพรองเพื่อใหปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเทานั้น 

 
 

ฉุดดึงคร ู

เครื่องมอื 
 การรับฟง 
 การทาทายใหทํางาน 
การถามคําถามปลายเปด 
 การใหขอมูลปอนกลับ 

การแนะนํา 
การสอน 

 การบอก 

ผูชี้แนะ 

ผลกัดัน 
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  2.5.4 กลวิธีการถามไมตองหวังคําตอบ  
   การถามคําถามของผูชี้แนะ ชวยใหผูรับการฝกพิจารณาอยางรอบดานมาก

ขึ้น แบบอยางของคําถามเหลานี้ชวยใหคุณผูเขารับการฝกเก็บไวถามตนเองได ดังนั้นในบางคําถามตอง
อาศัยเวลาในการคิดพิจารณาก็อาจเปน “คําถามฝากใหคิด” ไมจําเปนตองบังคับ ใหตองตอบใหไดใน
ขณะนั้น 

  2.5.5 กลวิธีใหการบาน ตองตามมาตรวจ  
   หลังจากเสร็จสิ้นการชี้แนะในแตละคร้ัง จําเปนที่จะตองวางแผนรวมกัน

สําหรับการชี้แนะในคร้ังตอไป ผูเขารับการฝกตองนําบทเรียนท่ีไดครั้งนี้ไปปรับปรุงการสอนของตนเองเปน
เหมือนการใหการบานไว แลวก็กลับมาตรวจดูวาสามารถปรับปรุงไดดีเพียงใด เพื่อหาทางชี้แนะตอไป 
ไมใหการบานแตใหการทํางานในชั้นเรียน/โรงเรียน (Seatwork/Authentic Performance) ที่ผูเขารับ
การฝกมีโอกาสไดพบเห็นพฤติกรรมการทํางานความตั้งใจมุงมั่น (AQ) ตามศักยภาพและการบริหาร
อารมณของนักเรียน (EQ) 

  2.5.6 กลวิธีถาจะบอก ตองมีทางเลือก  
   การบอกวิธีการแกปญหาใหแกผูเขารับการฝกใชในสถานการณที่มีเวลาจํากดั 

หรือในกรณีที่ผูเขารับการฝกมีความเขาใจคลาดเคลื่อนบางประการ ผูชี้แนะอาจเลือกใชวิธีการบอกหรือสัง่
ใหทํา อยางไรก็ตามในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอยางนอย 2 ทางเลือก เพื่อใหผูเขารับการฝกสามารถด
สินใจเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 

  2.5.7 กลวิธีแกลงทําเปนไมรู  
   ผูชี้แนะอาจทําบทบาทของผูที่ไมรู ไมเขาใจ ใหผูเขารับการฝกชวยอธิบาย

หรือใหคําแนะนํา ก็จะชวยพัฒนาความสามารถของผูเขารับการฝกไดดีทีเดียว 
  2.5.8 กลวิธีอดทนฟงใหถึงที่สุด 
   ในบางกรณีที่ผูเขารับการฝก อาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเลาใหผูชี้แนะ

ฟงหลายเร่ืองอาจไมเขาทา หากแตผูชี้แนะสามารถอดทนฟง โดยไมตัดบทหรือแทรกแซง ก็จะไดเขาใจ
ความคิดของผูเขารับการฝกมากขึ้น บางทีผูเขารับการฝกก็อาจไดคิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมาไดบาง 

  2.5.9 กลวิธีเราเรียนรูรวมกัน  
   ผูชี้แนะไมจําเปนตองรูไปเสียทุกเร่ือง ผูชี้แนะไมจําเปนตองเกงกวาผูเขารับ

การฝกแตถือวาทั้งผูชี้แนะและผูเขารับการฝกสามารถเรียนรูจากกันและกันไดเสมอปญหาบางเรื่องที่ตาง
ไมเขาใจก็ตองมาชวยกันหาแนวทางแกไขรวมกัน 

3.  เทคนิคการนิเทศการสอน 4 แบบ 
 การนิเทศการสอนมีหลายวิธีการ และมีการพัฒนาวิธีการนิเทศเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียน ซึ่งวิธีการ 4 แบบมีดังตอไปน้ี 
 3.1 การนิเทศแบบตรวจสอบ (Inspection Supervision) การนิเทศแบบนี้เปนแบบ

เกาแกที่มีใชมานาน ผูนิเทศจะตรวจสอบเพื่อใหครูไดแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนางาน เปนการตรวจสอบ
เพื่อใหการทํางานใหเปนไปตามกฎเกณฑระเบียบของหลักสูตรที่กําหนดไว เชน          

  3.1.1 การตรวจแผนการสอน จะตรวจสอบหรือตรวจตั้งแตการวิเคราะหหลักสูตร 
การวิเคราะหผูเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู การวัดผล
ประเมินผล 

  3.1.2 การตรวจสอบการเขาชั้นเรียน 
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  3.1.3   การตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม เมื่อตรวจสอบเสร็จแลวชี้แจงใหครูแกไข
ขอบกพรอง 

 3.2 การนิเทศแบบเนนผลผลิต (Supervision as Production) การนิเทศแบบนี้จะดู
ผลงานของสถานศึกษาวาสามารถผลิตผูเรียนออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพหรือไมมากนอยเพียงใด      
บางคนเรียกการนิเทศแบบวิทยาศาสตร เพราะมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบระเบียบตรวจสอบ
ยอนกลับไดอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน เปนการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับผูเรียน วิจัยและพัฒนาเพื่อ 
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน เชนการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คะแนน NT คะแนน O-NET 
มาตรฐานดานผูเรียน 

 3.3   การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง
กระบวนการสําหรับการสังเกตการสอนในชั้นเรียนที่มีการดําเนินการอยางมีระเบียบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนของครู โดยครูและผูนิเทศจะรวมมือกันอยางใกลชิดในการวาง
แผนการสอน การสังเกตการสอน และการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข
รวมกันและขณะเดียวกันก็สงเสริมใหครู สามารถนิเทศตนเองไดในที่สุด และในการดําเนินงานนั้นครู         
และผูนิเทศจะรวมกันสรางความสัมพันธ ความเชื่อมั่น ความจริงใจ และความไววางใจซึ่งกันและกัน  
นอกจากนี้การนิเทศแบบคลินิก ยังมีลักษณะเปนประชาธิปไตยและเปนการนิเทศที่ยึดครูเปนศูนยกลาง  
แตขณะเดียวกัน ก็จะประสานผลประโยชนของครู และสถานศึกษาเขาดวยกัน ซึ่งหมายความวาขณะที่ 
การนิเทศมุงจะพัฒนาวิชาชีพของครูเปนรายบุคคลนั้น การนิเทศจะสอดคลองกับเปาหมายและ         
ความตองการของสถานศึกษาดวย 

  การนิเทศแบบนี้เนนที่การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณา
และแกไขตามความเหมาะสมของผูไดรับการนิเทศ จึงคลายกับการรักษาอาการเจ็บปวยของคนไข        
ใหมีการฟนฟูสภาพไดดีขึ้น แตการนิเทศการศึกษาจะมุงใหผูไดรับการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม        
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม เปนการนิเทศที่ไดขอมูลโดยตรง เปนความรวมมือของครูกับผูนิเทศ 
โดยผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศจะไดพบปะเผชิญหนากันและรับคําแนะนําไปปรับใชตามความเหมาะสม
และความจําเปนเพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน เชน การสังเกตการสอนตามสภาพจริง 
เพื่อนําไปปรับปรุงการสอน 

 3.4   การนิเทศเพื่อการพัฒนา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบนี้        
เนนพัฒนาผูไดรับการนิเทศ ใหมีความรูความสามารถในการแกไขปญหาของตนเองได ตามสถานการณที่
เกิดขึ้นใน 

 จากวิธีการการนิเทศขางตนพบวาการนิเทศจะตองเปดใจกวางและเรียนรูรวมกัน ทุกฝาย  
ทุกคน เพื่อแกปญหาในหองเรียนและสถานศึกษาใหอยูในระดับมาตรฐานที่สังคมยอมรับได การมี
ปฏิสัมพันธอันดีจะกอใหเกิดมิตรภาพที่งดงาม สานตอในการนิเทศครั้งถัดไปดวยจึงควรใชถอยคําและ
ทาทางที่เปนมิตรในการแนะนําชวยเหลือ 

การนิเทศภายในโรงเรียน สามารถทําไดหลายรูปแบบ และสามารถผสมผสานแตละรูปแบบเขา
ดวยกัน ซึ่งการจะใชรูปแบบใดเมื่อใดนั้น ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับ สภาพของโรงเรียนเปนสําคัญ   
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กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
แนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรยีน มตีัวอยางดังตอไปนี ้
1. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรยีน 
 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การท่ีผูนิเทศไปพบและสังเกตการทํางานของครใูนชัน้เรียน 

เพื่อรวมกันพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 1.1.   เพื่อสํารวจความตองการของครู 
 1.2.   เพื่อศึกษาปญหาของครูในสถานศึกษา 
 1.3.   เพื่อประเมินผลการสอนของครู 
 1.4.   เพื่อกระตุนใหครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
 1.5.   เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกครู 
 ขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศช้ันเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 สรางขอตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1   พบปะสนทนา สรางความคุนเคย และสรางเจตคติที่ดีในการนิเทศแกครู 
  1.2   วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน รวมกับครูในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 
   1.2.1 กําหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
   1.2.2   กําหนดจุดมุงหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
   1.2.3   กําหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความตองการ/จําเปน เชน การจัดทํา

เอกสารและงานธุรการประจําหองเรียน การจัดหองเรียนและบรรยากาศในหองเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ฯลฯ 

   1.2.4   กําหนดวิธีการนิเทศ เชน สํารวจปญหาและความตองการของครู
สอบถามการปฏิบัติงานของครู ใหคําปรึกษาแนะนํา สังเกตการสอน ฯลฯ 

 ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตามขอตกลงที่กําหนดรวมกันกับครู ดังนี้ 
  2.1 เขาเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตรงตามเวลาที่กําหนด 
  2.2   ใหความเปนกันเอง เพื่อสรางเจตคติที่ดีแกครู 
 ขั้นท่ี 3 วิเคราะหผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 
  3.1  วิเคราะหผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนรวมกับครู     
  3.2   สรุปผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
  3.3   ใหคําปรึกษาแนะนํา 
 ขั้นท่ี 4 ปรับปรุงการทํางาน   
  ครูนําผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มาปรับปรุงแกไข 
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(ตัวอยาง)  
แบบบันทกึการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

ชื่อผูรับการนิเทศ ……………………................................................ (ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น/หัวหนาระดับ) 
วันที่ ….…… เดือน ………....................……….. พ.ศ. .................... 
 
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือตามเกณฑการประเมิน ดังนี ้
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

สภาพหองเรียน      เกณฑ   
5 = ดีมาก   
4 = ดี   
3 = ปานกลาง   
2 = นอย   
1 = แกไข 

1.  มีปายนิเทศเพื่อแสดงขาวสารและความรูตางๆ      
2.  มีปายแสดงขอมูลสถิติของหองเรียนท่ีเปนปจจุบัน      
3.  มีสัญลักษณชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย      
4.  มีการแสดงผลงานนักเรียน      
5.  บรรยากาศในหองเรยีนเอื้อตอการเรียนรู      
การบริหารจัดการหองเรียน       
6.  ใชการเสริมแรงเชงิบวกในการจัดการเรียนรู 
(Positive Reinforcement) 

     

7.  ใชวิธีการทํางานเปนกลุม (Working In Groups)      
8.  นักเรียนทุกคนมสีวนรวมในการจัดการเรียนรู  
(Involve Everyone) 

     

ครูผูสอน       
9.  มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู      
10.  จัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
11.   ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรยีนรู      
12.   มีขอมูลนกัเรยีนเปนรายบคุคล      
13.   มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู      
14.  ดแูลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง      
15.  แตงกายเหมาะสมกบัความเปนคร ู      
นักเรยีน       
16.  ตั้งใจปฏิบตักิิจกรรมการเรียนที่ไดรับมอบหมาย      
17.  นักเรียนราเริงแจมใส      
18.  นักเรียนกระตือรือรนและกลาซักถามครู      
19.  นักเรียนมีระเบียบวินัย       
20.  นักเรียนแตงกายสะอาดถกูตองตามระเบยีบ      

รวม       

เฉลี่ย   
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ขอคดิและขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ 

(.................................................................) 
 

รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
 ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 

                            (.................................................................) 
 

 (ตัวอยาง) 
แบบบันทกึการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

โรงเรียน ................................................ อําเภอ ................................. จังหวัด ............................................ 
ชื่อผูรับการนิเทศ .....................…………….............. (ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น/หัวหนาระดับ) ชั้น .............. 
 

วัน เดอืน ป 
วิเคราะหผล 

การเยี่ยมนิเทศช้ันเรียน 
สรุปผล 

การเยี่ยมนิเทศชั้นเรยีน 
ใหคําปรกึษาแนะนํา 

  
 
 
 
 

  

            
   ลงชือ่..................................................................ผูนิเทศ 

 (.................................................................) 
 

รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
 ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 

                            (.................................................................) 
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2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน   
 การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดใหบุคคลหนึ่ง (ผูนิเทศ) ที่มีความรูความเขาใจในเรื่อง

การจัดการเรียนรู มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผูรับการนิเทศ) ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู         
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพโดยใชขอมูล
ยอนกลับ จากการสังเกตการสอนของผูนิเทศ  ขั้นตอนการสังเกตการสอน มีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นท่ี 1 สรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1   ปฏิบัติตนใหเปนเพื่อนรวมวิชาชีพกับครู 
  1.2   เปนเพื่อนรวมงานกับครู 
  1.3   ใหขอมูลตางๆ แกครู 
  1.4   แกไขขอขัดแยงตางๆ ของครู 
  1.5   รับฟงขอแนะนําตางๆ ของครู 
  1.6   ใหความสนใจตอครูในการปฏิบัติงาน 
  1.7   ใหความจริงใจตอครูทั้งตอหนาและลับหลัง 
  1.8   ใหเกียรติและยกยองครูดวยความจริงใจ 
  1.9   หาทางสรางความกาวหนาใหแกครูอยูเสมอ 
  1.10   ใหความรูและสนับสนุนการทํางานของครู 
 ขั้นท่ี 2 ปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1   ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการจัดการเรียนรู 
  2.2   วางแผนการสังเกตการจัดการเรียนรูรวมกัน 
  2.3   สรางขอตกลงในการสังเกตการจัดการเรียนรู 
  2.4   พิจารณาแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน 
 ขั้นท่ี 3 การสังเกตการสอน มีขั้นตอนดังนี้ 
  3.1  ผูนิเทศเขาไปสังเกตการสอน โดยอาจนั่งเงียบๆ รวมกับนักเรียน 
  3.2   ขณะสังเกตการสอน ผูนิเทศตองบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูและบรรยากาศ

ในหองเรียนอยางละเอียด 
  3.3   บันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู (อาจใชเทปบันทึกเสียง) 
  3.4   ตองสังเกตการจัดการเรียนรูจนจบการสอนในแตละคร้ัง 
 ขั้นท่ี 4 วิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนรูรวมกัน มีขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 ครูกับผูนิเทศรวมกันวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนรู 
  4.2   นําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู มาพิจารณารวมกัน 
  4.3   พิจารณาพฤติกรรมการจัดการเรียนรูวา มีจุดเดนหรือจุดดอยอยางไร 

พฤติกรรมใดเปนปญหา 
  4.4   ครูกับผูนิเทศรวมกันหาทางปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหดีขึ้น  
 ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงการสอน มีขั้นตอนดังนี้ 
  5.1   ครูจะตองยอมรับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของตน  
  5.2   นําผลการ วิเคราะหพฤติกรรมทั้ งทางดานดีและไมดี  มาเปนขอมูล

ประกอบการเตรียมแผนการจัดการเรียนรูครั้งตอไป 
  5.3   ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา 
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(ตัวอยาง) 
แบบบันทกึการสังเกตการสอนในชั้นเรยีน 

ชื่อผูสอน ......................................................... วิชา ................................................. ระดับชั้น ................... 
ชื่อผูนเิทศ ........................................................ ตําแหนง ............................................................................. 
ครั้งที่นเิทศ ...................................................... วัน/เดือน/พ.ศ. ................................................................... 
 
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือตามเกณฑการประเมิน ดังนี ้

 เกณฑ  5 = ดีมาก  4 = ด ี 3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = แกไข 
 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ ขอคนพบและ

ขอเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
1. ขั้นเตรียมความพรอม (ขั้นนํา) 
 1.1 มีกิจกรรมเตรียมความพรอมที่กระตุนสมอง 
โดยใชเวลาเหมาะสม (ไมยาวเกินไป) และนาสนใจ 

      

2. ขั้นสอน 
 2.1  จัดกระบวนการเรียนรูสอดคลองกับการ
ทํางานของสมอง 
 2.2 จัดกระบวนการเรียนรูสะทอนมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร 
 2.3  มีลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก 
 2.4  เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ 
 2.5  มีการใชคําถามสงเสริมกระบวนการคิด
ระดับสูงแกผูเรียนอยางตอเนื่องฃ 
 2.6  มีก ารใชสื่ ออุปกรณการเรียนรู  และ
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัดใน
หลักสูตร 
 2.7  มีการใชคําพูดเชิงบวก เสริมแรง  สราง
ความภาคภูมิใจและความม่ันใจแกผูเรียน 
 2.8  มีความแมนยําในเนื้อหา 
 2.9  เอาใจใสและชวยเหลือผูเรียนไดอยางทั่วถึงทุก
กลุม 
 2.10 จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสงเสริมการ
เรียนรู 
 2.11 สร างวินัย ในชั้น เรียนดวยความเปน
กัลยาณมิตร 
 2.12 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดครบถวน
ตามแผน 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัต ิ ขอคนพบและ

ขอเสนอแนะ 5 4 3 2 1 
3. ขั้นสรุป 
 3.1  มีการทบทวนและสรุปความรูหรือทักษะ
ที่สอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและแมนยําในสิ่งที่เรียนรู
มากขึ้นโดยใหผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน 
 3.2  มีวิธีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
อยางหลากหลายและเหมาะสม 

      

4.  ดานบุคลิกภาพ 
 4.1  เสียงดังชัดเจน 
 4.2  ใชภาษาถูกตอง 
 4.3  วางตนเหมาะสมกับความเปนครู 
 4.4  ควบคุมอารมณ 
 4.5  แตงกายสุภาพ 

      

รวม       

เฉลี่ย   

 
ผูนิเทศใหขอมลูยอนกลับเพื่อเปนแนวทางในการพฒันาตอยอดการเรียนรู ดังนี ้

1.  จุดเดนของการสอนในคาบนี้
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

2.  สิ่งทีค่วรปรับปรุง/ พัฒนาตอยอด
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

3.  ความคิดเห็นของผูรับการนิเทศตอการจัดการเรียนรูของตน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ ........................................................ ผูรับการนิเทศ 
                             (..................................................) 
 

             ลงชื่อ ........................................................ ผูนิเทศ 
                     (................................................) 
 

หมายเหตุ  ใหโรงเรยีนศกึษาสภาพและบริบทของโรงเรยีนจัดทําเกณฑระดับคุณภาพที่เหมาะสม 
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(ตัวอยาง) 
แบบสังเกตการสอน 

 
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 

1. ผูสอนชื่อ...........................................................นามสกุล.................................................................. 
2. โรงเรียน............................................................................................................................................ 
 สังกดั................................................................................................................................................ 
3. วุฒิการศึกษา…………………….……………………………….........................................……………….………… 
4. จํานวนนักเรียนที่มาเรียน...................คน  มีนักเรยีนหญิง...................คน  ชาย...................คน 
 มีนักเรยีนสญัชาติไทย...................คน  นักเรียนสัญชาติอื่น...................คน 
 มีนักเรยีนพิเศษ (เชน LD, ออทสิตกิ)...................คน 
5. วันที่สังเกตการสอน….........เดือน..........................พ.ศ. ...............เวลา...........น. ถึง เวลา............น. 
6. เรื่องทีส่ังเกตการสอน……………………................................………………………………ชั้น…….......…...…. 
 เรื่องนี้ใชเวลาสอนท้ังหมด...................ชั่วโมง ครั้งนี้เปนการสอนชั่วโมงที.่....................................... 
7. แผนผังการจัดหองเรยีน 
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ตอนที่ 2 บันทกึการสังเกตสภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
ใหผูสังเกตการสอนบันทึกสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดขึ้นขณะที่ครูดําเนินการสอน      

ตามความเปนจริง ตั้งแตเริ่มตนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเปนขอมูลในการประเมินในตอนที่ 3 – 5  
 

เวลา สภาพการจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 (ประเด็นท่ีจะบันทึก นาจะมีหัวขอดังตอไปนี้ การนําเขาสูบทเรียน การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู เนื้อหา บรรยากาศการเรียนรู การมอบหมายงาน การใชสื่อในการจัดการเรียนรู 
การวัดผลและประเมินผล สรุปองคความรูและการนําไปใชในชีวิตประจําวันอื่นๆ) 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 
……………………………………………………………………………………………………………...............… 

 
ตอนที่ 3 – 5 ใหผูสังเกตเลือกระดับคะแนนที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่ปรากฏ และระบุเหตุผลประกอบ 
โดยมเีกณฑในการเลือกระดบั ดงันี ้ 

ระดับ 0 หมายถึง พฤติกรรมไมปรากฏ   
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบาง หรือปรากฏไมชดัเจน  
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบอย หรือปรากฏชดัเจน                                                                                                                                        
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ตอนที่ 3 การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 

ที ่ รายการ 
ระดับพฤตกิรรม 
0 1 2 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนคํานึงถึงความรูพื้นฐานของผูเรยีน 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

   

2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกันและกัน 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

   

3) ผูเรียนไดสํารวจตรวจสอบ (สังเกต ทดลอง สืบคน ฯลฯ) เพื่อนําไปสูองค
ความรู 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

   

4) ผูเรียนไดใชกระบวนการท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากที่ครูกําหนดให ในการ
หาคําตอบ  
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

   

5) มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

   

 
ตอนที่ 4 เนื้อหา 

4.1 ความรูเชิงเนือ้หา 
 

ที ่ รายการ 
ระดับพฤติกรรม 
0 1 2 

6) การจัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับแนวคิดหลัก (concept) ของเรื่อง
นั้นๆ  
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

7) ผูสอนมคีวามรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระเปนอยางด ี
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
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ที ่ รายการ 
ระดับพฤติกรรม 
0 1 2 

8) ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนสรุปแนวคดิหลกัได 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

9) ผูสอนบูรณาการเนื้อหาสาระที่สอน กับเนื้อหาสาระอื่นในกลุมสาระการ
เรียนรูเดียวกันหรือตางกลุมสาระ หรือกับสถานการณจริง 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

 
4.2  ความรูเชิงกระบวนการ      

 

ที ่ รายการ 
ระดับพฤตกิรรม 
0 1 2 

10) ผูเรยีนมีการคาดคะเน ตัง้สมมติฐาน (ถามี) และออกแบบวิธกีารสํารวจ
ตรวจสอบ 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

11) ผูเรยีนมีการปรึกษาหารือ คดิวิเคราะห และตรวจสอบการทาํงาน 
ในแตละขั้นตอนของกิจกรรม  
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

12) ผูเรยีนนําเสนอขอมลูดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน ภาพวาด แผนภมูิ ตาราง 
แบบจําลอง การเขยีนบรรยาย  ฯลฯ 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

13) ผูเรยีนมีการแปลผลจากขอมูลหรือหลักฐานที่มีอยูดวยตนเอง 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

   

14) ผูเรยีนมีการสะทอนความคดิเกีย่วกบัการเรียนรูของตนเอง 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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ที ่ รายการ 
ระดับพฤตกิรรม 
0 1 2 

15) ผูเรยีนใชความรูในการวิพากษวิจารณอยางมเีหตผุล  
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

 
ตอนที ่5 บรรยากาศในชั้นเรยีน 

5.1  ลักษณะการสื่อสาร 
 

ที ่ รายการ 
ระดับพฤตกิรรม 
0 1 2 

16) ผูสอนใชคําถามกระตุนใหผูเรยีนเกิดความคดิทีห่ลากหลาย  
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

17) ผูเรยีนตั้งคําถามและมขีอสงัเกตระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

18) ผูสอนใหความสําคัญกับคําถามและขอสงัเกตของผูเรียน 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

19) บรรยากาศในชั้นเรียน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นระหวางผูเรยีนดวยกัน 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

 
5.2  ความสัมพันธระหวางผูเรยีนและผูสอน 

 

ที ่ รายการ 
ระดับพฤตกิรรม 
0 1 2 

20) ผูสอนสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
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ที ่ รายการ 
ระดับพฤตกิรรม 
0 1 2 

21) ผูสอนมคีวามอดทนอดกลั้นตอพฤติกรรมตางๆ ของผูเรียน 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

22) ผูสอนมีบทบาทเปนที่ปรึกษา ชวยสงเสริมใหผูเรยีนสามารถ 
สํารวจตรวจสอบไดดขีึ้น 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

23) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูสอนทําหนาที่เปนผูฟงและยอมรับฟงความ
คดิเห็นของผูเรียน 
........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

   

 
ขอสังเกตเพิม่เติมเกี่ยวกับบทเรียนนี ้(ถามี)  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
ผูสังเกตการสอน.............................................……….….………….วันที่…….…....................................................  
 
 
รับทราบ/ปรบัปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 
                            (.................................................................) 
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(ตัวอยาง) 
เครื่องมอืการนิเทศการเรียนการสอนของครู 

 
การนิเทศการเรียนการสอนของครู........................................................โรงเรียน........................................... 
กลุมสาระการเรียนรู........................................ชั้น..............ครั้งที่.......วันที่.......เดือน...............พ.ศ................  
 
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ในชองอันดับคุณภาพตามความเปนจริง ดงันี ้
   เกณฑ  5 = ดีมาก  4 = ด ี 3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = แกไข 

 

รายการประเมิน 
อันดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. แผนการจัดการเรียนรู 
 1.1 มีองคประกอบในแผนครบและเขียนได
สอดคลองเหมาะสม 
 1.2  สื่อสอดคลองกับสาระการเรียนรูและ
กิจกรรม 
 1.3  ประเมินผลสอดคลองกับตัวชี้วัด 
 1.4  ลําดบัขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสม 
 1.5  แผนการจัดการเรียนรูเปนปจจุบัน 

     ใหโรงเรยีนศกึษาสภาพ
และบริบทของโรงเรียน
จัดทําเกณฑระดับ
คุณภาพที่เหมาะสม 

2. การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
 2.1  วิธีการนําเขาสูบทเรียน เราใจ/นําใหคิด/
อยากรูอยากเรียน 
 2.2   ครูตั้งใจสอนและเตรียมการสอนเปนอยางด ี
 2.3  จัดกิจกรรมตามลําดบัในแผนการจัดการเรยีนรู 
 2.4   ใชเทคนิคการสอนเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกิจกรรม และมีการสอดแทรกคุณธรรม 
 2.5   ครูและนักเรียนใชสือ่รวมกัน 
 2.6   มีการซักถามและสนทนาซึ่งกันและกัน
ระหวางครูและนักเรียน 
 2.7   ใหความเอาใจใสนักเรยีนอยางทั่วถงึ 
 2.8  ครูเสริมแรงไดดแีละเหมาะสม 
 2.9  บรรยากาศการเรียนอบอุนเปนกันเอง 
 2.10 นักเรียนกลาแสดงออกไมเครียด 
 2.11 นักเรียนมีพฤติกรรมเปนประชาธิปไตย 
เชน รูจักหนาที่ ยอมรับฟง ความคิดเห็นของผูอื่น 
เปนผูนํา ผูตามที่ดี 
 2.12 นักเรียนมีความกระตือรือรนทํางานอยาง
ตั้งใจและเรียบรอย 
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รายการประเมิน 
อันดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

 2.13 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรยีน 
 2.14 ครูใหงานและการบานเหมาะสม 
 2.15 ครูเขาออกตรงเวลาและไมละทิ้งหองขณะ
ชั่วโมงสอน 
ความคิดเห็นโดยรวมของครผููนิเทศ       

 
ขอคดิและขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ 
(.................................................................) 

 
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 
                            (.................................................................) 

 
3. การใหคําปรึกษาแนะนํา 
 การใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถงึ การพบปะกันระหวางผูนิเทศกบัผูรับการนิเทศซึ่งอาจ

กระทําไดหลายวิธี แตในที่นีข้อเสนอแบบโคชชิง่ (Coaching techniques) ซึง่เปนวิธีการพัฒนาบคุลากร
อยางมีแบบแผน โดยกระทํา ณ จุดปฏิบตังิาน โดยมีวัตถปุระสงค เพื่อชวยใหผูปฏิบตังิานกาวไปถึง
จุดหมายปลายทางได เชน ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผดิชอบงานในหนาทีสู่งขึ้น เชน 
กรณีแตงตั้งเปนผูนิเทศ หรือเปนทีย่อมรับของเพื่อนรวมงานมากขึ้น 

 3.1 วิธีการใหคําแนะนําปรึกษา 
  การใหคําแนะนําปรึกษา มี 2 วิธี คือ 
  วิธีที่ 1 การใหคําปรึกษาแนะนําแบบไมเปนทางการ 
   เปนการใหคําปรึกษาแนะนํา โดยใชเวลาวางพดูคุยกัน เชน ตอนรับประทาน

อาหารกลางวัน เปนตน วิธีน้ีผูนเิทศสามารถใหความชวยเหลือผูรับการนิเทศได 3 ลักษณะ คือ 
   1.1 บอกวิธีแกปญหาโดยตรง 
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   1.2   เสนอขอมูลและใหโอกาสผูรับการนิเทศวิเคราะหปญหาเอง 
   1.3   แบบผสมผสาน ทัง้ลักษณะที่ 1 และ 2  
   ขั้นตอนการนิเทศ 
   1) รับรูปญหา 
   2) วิเคราะหปญหา 
   3) แกไขปญหา โดยเลือกวิธแีกปญหาลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง ขางตนน้ี 
  วิธีที่ 2 การใหคําปรึกษาแบบเปนทางการ 
   การใหคําปรึกษาแบบเปนทางการใชขั้นตอนของการนิเทศแบบโคชชิง่เขยีน

เปนสัญลักษณ คือ CQCD ซึ่งมาจากคําตอไปนี ้
   C – Compliment (ชมเชย) 
   Q – Question (สอบถาม) 
   C – Correct (แกไข) 
   D – Demonstrate (สาธิต) 
   ขั้นตอนการนิเทศ 
   ขั้นท่ี 1 ชมเชย 
     เมื่อมีใครคนหนึ่งกําลังรับการนิเทศ เขาอาจรูสึกวาเขาถูกวิพากษวิจารณ 

เขาจึงพยายามหาขอแกตัวตางๆ และพยายามสราง “กําแพงใจ” มาขวางกั้นการติดตอสื่อสาร ระหวางเขา
กับผูนิเทศ แตเมื่อเริ่มการสนทนาดวยการชมเชย ยกยองผลงานที่ดีของเขากอน (ดวยความบริสุทธิ์ใจ)   
เขาก็จะ “ปลดอาวุธตัวเอง” ขอแกตัวของเขาก็จะถูกเก็บเอาไว และ “กําแพงใจ” จะเปดออก แลวเขาก็พรอม          
ที่จะรับฟง 

   ขั้นท่ี 2 สอบถาม 
     ในขั้นที่แลวมา แมวาจะไดใหคําชมเชยแกเขาไปบางแลว บางที

ความคิดตอตานอาจเกิดขึ้นไดอีกอยางงายดาย หรือกระทําในเชิงวิจารณ หรือเสนอแนะเร็วขึ้น 
     การถามในขั้นนี้ ทําใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจวา ผูนิเทศยินดีรับ

ฟงเหตุผลของเขา และเขารูสึกวาผูนิเทศตองการมาใหความชวยเหลือ มีจิตใจเปดกวาง และการสื่อสาร
เปนแบบคูปรึกษามากกวาเจานายกับลูกนอง 

   ขั้นท่ี 3 แกไข 
     เมื่อผานมา 2 ขั้นตอนแลว ผูนิเทศก็มาถึงขั้นท่ีจะเสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ได เพราะมีความเขาใจที่ดีตอกัน 
   ขั้นท่ี 4 สาธิต 
     บางครั้งการอธิบายตามขั้นท่ี 3 อาจไมชัดเจนเพียงพอ จึงอาจสาธิต

หรือยกตัวอยางยกเหตุการณ มาแสดงใหเห็นจริง 
     เมื่อผูนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการนิเทศเสร็จแลว จึงบันทึกลง

ในแบบบันทึกการใหคําปรึกษาแนะนํา ดังนี้         
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(ตัวอยาง) 
แบบบันทกึการใหคําปรกึษาแนะนํา 

   

วัน เดือน ป เรื่องที่ใหคําปรึกษาแนะนํา 
รายละเอียด 

การใหคําปรกึษาแนะนํา 
ผูรับการนิเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

      
 

ลงชื่อ.........................................................ผูนเิทศ 
                        (.........................................................) 
     ตําแหนง.................................................... 
 
 
รับทราบ/ปรบัปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 
                            (.................................................................) 
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(ตัวอยาง) 
แบบบันทกึการใหคําปรกึษาแนะนํา 

ชื่อผูรับการนิเทศ…………….............................……….............วันที่………เดือน……..........………..พ.ศ…………… 
 
คําชี้แจง   ใหกาเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือตามเกณฑการประเมิน ดังนี ้
  เกณฑ  5 = ดีมาก  4 = ด ี 3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = แกไข 

 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏบิัติ 

หมายเหต ุ
5 4 3 2 1 

1.  บรรยากาศของการหารือเปนกันเอง 
2.  สนทนาดวยการยกยอง ชมเชยผลงานทีด่ขีอง
ผูรับการนิเทศ 
3.  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปดใจกวางและเปน
การสนทนา 2 ทาง 
4.  ผูนิ เทศเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก ไข
ขอบกพรองตางๆ ได 
5.  การสรางความสัมพันธทีดีระหวางผูนิเทศ       
และผูรับการนิเทศ 
6.  การสรางขวัญกําลังใจทีด่แีกผูรับการนิเทศ 
7.  การบันทึกการใหคําปรึกษาหารือ 
8.  การตดิตามใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง 
9.  มีการจัดตาราง ชวงเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนํา 
10. ผูรับการนิเทศมกีารนําผลการใหคําแนะนําไป
ปรับปรุงแกไข 

     ใหโรงเรียนศกึษาสภาพ
และบริบทของโรงเรียน
จัดทําเกณฑระดับคุณภาพ
ที่เหมาะสม 
 

รวม       

เฉลี่ย   

 
ขอคิดและขอเสนอแนะของผูนิเทศ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ 
(.................................................................) 

รับทราบ/ปรบัปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 
                            (.................................................................) 

 
หมายเหตุ  ใหโรงเรยีนศกึษาสภาพและบริบทของโรงเรยีนจัดทําเกณฑระดับคุณภาพที่เหมาะสม 
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4. การสนทนาทางวิชาการ   
 การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมครูหรือกลุมผูสนใจเรื่องราวขาวสารเดียวกัน 

โดยกําหนดใหผูนําสนทนาคนหนึ่ง นําสนทนาในเร่ืองที่กลุมสนใจ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการแกคณะครูในโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

 4.1 ขั้นตอนการนิเทศแบบสนทนาทางวิชาการ มีขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นท่ี 1 ศึกษาปญหา 
   ขั้นศึกษาปญหามีวิธีการ คือ สํารวจปญหา ความตองการในเรื่องราวที่มี

ความสนใจรวมกันหรือเปนปญหารวมกัน เชน เรื่องการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เรื่อง
การจัดการเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน แลวลําดับเร่ืองที่จะใชสนทนาทางวิชการ
ตามความสําคัญ ความจําเปน และความเหมาะสม 

  ขั้นท่ี 2 เลือกผูนําสนทนาทางวิชาการ มีวิธีการดังนี้ 
   2.1 เลือกบุคคลใดบุคลหนึ่งในโรงเรียน ที่เห็นวามีความสามารถเปนผูนํา

สนทนาทางวิชาการได โดยจะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจเรื่องที่จะสนทนาไดอยางลึกซึ้งกวาผูอื่น 
   2.2   เลือกบุคคลภายนอก หากเห็นวา เร่ืองที่จะสนทนานั้นคอนขางยาก 

คณะครูในโรงเรียนยังไมมีความรู ความเขาใจ และความชํานาญเพียงพอ 
   2.3   ผูนําทางวิชาการ ควรหมุนเวียนกันไป ไมควรเปนผูเดียวซ้ํากันตลอดป 
   2.4 ประสานงานกับผูนําสนทนาทางวิชาการ ทั้งในหรือนอกโรงเรียน โดย

แจงวัตถุประสงคใหเขาใจตรงกัน 
  ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังนี้ 
   3.1 กําหนดการสนทนาทางวิชาการ ในชวงหลังรับประทานอาหาร

กลางวัน หรือชวงวางตอนใดตอนหนึ่งที่เห็นวาเหมาะสม โดยอาจกําหนดเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน
ตามความตองการ และทําปฏิทินไวใหชัดเจน 

   3.2 กําหนดเวลาสนทนาครั้งละ 30 – 45 นาที  
 4.2 วิธีการพูดนําเสนอในเชิงวิชาการ 
  การพูดนําเสนอในเชิงวิชาการ ควรมีลําดับการพูด (Outline) การเตรียมสื่อ และการ

เตรียมตัว ดังนี้ 
  4.2.1 หลักสําคัญของการพูดนําเสนอเชิงวิชาการ       
   4.2.1.1 ตองมีการเกริ่นนํา เพื่อแจงใหผูฟงทราบวาเร่ืองที่ฟงเกี่ยวกับอะไร 

มีขั้นตอนการนําเสนออยางไร และจะไดอะไรจากการฟง 
   4.2.1.2   ชวงบทนําควรจะตองกระชับ และพูดเฉพาะขอมูลที่จําเปนที่จะ

ชวยใหผูฟงเขาใจเรื่อง และความสําคัญของเรื่องที่จะพูด 
   4.2.1.3  ในสวนของผลการสรุป และขอแนะนํา ควรพูดอยางละเอียด 
   4.2.1.4   ในสวนที่ไมไดมีสวนรวม หรือมีรายละเอียดมากเกินไป ไมควรจะ

นํามากลาวถึงการพูดตองกระชับและชัดเจน การพูดที่ยาวเกินไป หรือมีรายละเอียดมากเกินไปจะทําให
เกิดการเบื่อหนาย 

   4.2.1.5   ตองทําใหผูฟงสนใจในเรื่องที่พูดและไมรูสึกเบื่อหนาย 
   4.2.1.6 ตองพูดกับผูฟง ไมใชทองจําเรื่อง ดังนั้นควรจําแคสองสามบรรทัด

แรกเพื่อการเริ่มตนท่ีดี 
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   4.2.1.7 ตาตองมองไปยังผูฟงไมใชผนัง การสบสายตากับผูฟงจะชวยให
ผูฟงสนใจในเรื่องที่พูด และทําใหรูวาผูฟงรูสึกเบื่อหนายหรือไม 

  4.2.2 การเตรียมสื่อ ควรจะตองทราบขอบเขตของเรื่องที่จะพูด เวลาที่ตองใชและ
กลุมผูฟง เพื่อที่จะไดเตรียมเรื่องใหเหมาะสมกับผูฟงและเวลา ควรมีขั้นตอนดังนี้ 

   4.2.2.1   เตรียมสื่อในการพูดไมเกินหนึ่งแผนตอเวลาพูดหนึ่งนาที 
   4.2.2.2   ถาเตรียมแผนใส ควรจะนําเสนอไมเกิน 10 บรรทัดตอหนึ่งแผน 
   4.2.2.3   การเลือกใชสีไมควรใชคูสีที่ทําใหมองลําบากเชน แดงบนพื้นเขียว 
   4.2.2.4   ใชตัวหนังสือสีออนบนพื้นสีเขมจะทําใหอานไดงาย และไมมีการ

สะทอนกับแสงอื่นๆ ในสวนทฤษฎีควรจะนําเสนอเฉพาะสมการท่ีใชโดยไมตองเขียนอธิบายอยางละเอียด
วาไดมาอยางไร 

   4.2.2.5   ควรจะหลีกเลี่ยงการใชสมการยาวๆ 
   4.2.2.6   ถาจําเปนใหแสดงเฉพาะสมการที่สําคัญเทานั้น 
   4.2.2.7   ความสําคัญของสมการและสัญลักษณตางๆ ควรจะอธิบาย        

โดยการพูด 
   4.2.2.8   ควรหลีกเลี่ยงการใชตาราง แตถาจําเปนควรจํากัดใหมีขอมูล

จํานวนไมมากเกินไป 
   4.2.2.9   รูป และแผนภูมิ ควรจะชัดเจน คําอธิบายของแกนตางๆ ตอง

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 
  4.2.3 การพูดและการเตรียมตัว 
   4.2.3.1 ควรเตรียมตัวมาอยางดีและมีความเขาใจในเนื้อหาที่จะพูด 
   4.2.3.2 ฝกพูดเพื่อตรวจสอบวาสื่อที่เตรียมและเน้ือหาที่เหมาะสมกับเวลา 

และผูฟงหรือไม 
   4.2.3.3 ทําแผนโนต เพื่อใชเตือนความจํา ในเร่ืองที่ควรจะพูด 
   4.2.3.4 แตงกายใหเรียบรอยและเหมาะสมกับสถานที่และผูฟง 
   4.2.3.5 การทําสมาธิกอนการพูด อาจชวยใหอาการประหมา หรือตื่นเตน

ลดลงสูดหายใจลึกๆ กอนและระหวางการพูดเพื่อระงับอาการตื่นเตน 
   4.2.3.6 ควรจะสํารวมกิริยา และใชภาษาที่เหมาะสมในการพูด 
   4.2.3.7 อาจดูโนตชวยระหวางพูด ถาเกิดอาการตื่นเตนจนลืมเรื่องที่จะพูด 
   4.2.3.8 ตองมีความกระตือรือรนในเรื่องที่จะพูด ถาพูดเสียงโทนเดียวและ

ดูเฉื่อยๆ ผูฟงจะไมสนใจและเบื่อหนาย 
   4.2.3.9 ตองพยายามรักษาเวลาในการพูดใหเหมาะสม ถากําลังจะเกิน

เวลาที่กําหนดควรจะรีบสรุปการพูดใหจบตามเวลาที่กําหนด 
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(ตัวอยาง) 
แบบบันทกึการนิเทศแบบสนทนาทางวิชาการ 

 
ชื่อผูนเิทศ........................................โรงเรียน...............................อําเภอ....................จังหวดั......................... 
ชื่อผูรับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น................................................ 

 
วัน เดอืน ป เรื่องที่สนทนา ผลการสนทนา หมายเหตุ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
           ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ 

(.................................................................) 
 
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
 

 ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 
                            (.................................................................) 
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5. การประชุม       
 การประชุม หมายถึง การพบปะของกลุมคนเพื่อการอยางใดอยางหนึ่ง ในแงของการนิเทศ

การศึกษา การประชุมจัดขึ้นโดยหนวยงานที่มีรูปแบบตามขนาดของกลุมคน เพื่อแสดงการตัดสินใจ       
และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค การประชุมที่ใชในการนิเทศมีหลายลักษณะ เชน การประชุมนิเทศ             
การประชุมเฉพาะกิจ การประชุมระดมสมอง การประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา การอบรม การประชุม
กลุมยอยในงาน การประชุมปฏิบัติการในเรื่องใดๆ  

 5.1 การประชุมนิเทศ  
  การประชุมนิเทศ หมายถึง การใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการนิเทศเกี่ยวกับปญหา         

ที่เกิดขึ้น โดยผูนิเทศเปนผูศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา แลวนํามาแนะนําแกผูรับการนิเทศหรือ       
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศหาขอสรุปที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ 

  5.1.1 ขั้นตอนการประชุมนิเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 
   ขั้นท่ี 1 ขั้นเร่ิมตน 
    1.1   ผูนิ เทศรับทราบปญหาจากผู รับการนิเทศแลวสนทนา 

สอบถามเรื่องราวที่เปนปญหานั้นๆ 
    1.2   ผูนิเทศศึกษาปญหาและหาแนวทางแกไขจากเอกสารตํารา 

หรือจากประสบการณ หรือผูนิเทศและผูรับการนิเทศศึกษาปญหารวมกัน 
   ขั้นท่ี 2 ขั้นอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีขั้นตอนดังนี ้
    2.1 ผูนิเทศนําอภิปรายถึงปญหาของผูรับการนิเทศ 
    2.2   ผูรับการนิเทศรวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
   ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป 
    ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ รวมกันสรุปเกี่ยวกับการแกไขปญหา  

และผูนิเทศตัดสินใจแกไขปญหาแกผุรับการนิเทศ หรืออาจรวมกันตัดสินใจทั้งผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
เพื่อนําไปดําเนินการตอไป  

(ตัวอยาง) 
การบันทกึการประชุมนิเทศ 

ชื่อผูนเิทศ........................................โรงเรียน...............................อําเภอ....................จังหวดั......................... 
ชื่อผูรับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น................................................ 
วัน เดอืน ป เร่ืองที่ประชุมนิเทศ วิธีดําเนินการ ผลการประชุมนิเทศ 

    

   (ลงชื่อ)..........................................................ผูนิเทศ 
                                      (...........................................................) 
                               ตําแหนง............................................................. 
รับทราบ/ปรบัปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ 
                            (.................................................................) 
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 5.2 การประชุมระดมสมอง  
  การระดมสมองมาจากคําในภาษาอังกฤษ คือ Brain Storming โดยที่คําแรก คือ 

Brain หมายถึงสมอง สวนคําหลัง Storming หมายถึง พายุที่โหมกระหนํ่า หากจะแปลตรงๆ ก็คงหมายถึง
การมุงใชพลังความสามารถทางการคิดของสมองของมวลสมาชิกในกลุม เพื่อคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง         
เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป คนที่ไมชอบคิด หรือคนที่ชอบคิดเงียบๆ ไมชอบแสดงใหคนอื่นรูวาตนเอง       
คิดอาจไมเหมาะท่ีจะรวมกลุมเพื่อระดมสมอง 

  การระดมสมอง ถือเปนเทคนิคที่ใชกับกลุม Group Technique ไมใชใชกบัคนเพยีงคนเดยีว 
(ในทางการบริหารมักใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจและใชในการวางแผน)          
การระดมสมอง หมายถึง การแสวงหาความคิดตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด 
ดังนั้น การใหคิดโดยไมกําหนดเวลาที่จํากัดแนนอนก็ไมเรียกวาการระดมสมอง การระดมสมองจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใชกับกลุมที่ไมรูจักกัน ไมเกรงใจกันหรือสนิทสนมกันมากเกินไป และจํานวน
สมาชิกที่รวมระดมสมองถาจะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยูระหวาง 4 ถึง 9 คน 

  สําหรับนักวิชาการที่เปนผูใหกําเนิดของเทคนิคนี้ยังมีความเห็นที่แตกตางกันอยู           
โดยมิซูโน (Mizuno) ไมไดบอกวาใครเปนผูตนคิด แตระบุวาไดมีการใชเทคนิคระดมสมองในญี่ปุน           
ตั้งแตป 1952 ในขณะท่ีฟอรซิท (Donelson Forsyth) กลับระบุชัดเจนวาเทคนิคการระดมสมองเกิดจาก
แนวคิดของออสบอรน (Alex F. Osborne) ซึ่งเปนผูบริหารบริษัทโฆษณาแหงหนึ่งตั้งแตป 1957 

  5.2.1 จุดเนนของการระดมสมอง 
   ออสบอรน ไดกําหนดจุดเนนของการระดมสมองไว 4 ประการ ไดแก 
   5.2.1.1 เนนใหมีการแสดงความคิดออกมา (Expressiveness) สมาชิกทุกคน

ตองมีเสรีภาพ อยางสมบูรณในการที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกมาจากจิตใจ โดยไมตองคํานึงวา        
จะเปนความคิดที่แปลกประหลาด กวางขวาง ลาสมัย หรือเพอฝนเพียงใด 

   5.2.1.2   เนนการไมประเมินความคิดในขณะท่ีกําลังระดมสมอง (Non – 
evaluative) ความคิดที่สมาชิกแสดงออกตองไมถูกประเมินไมวากรณีใดๆ เพราะถือวาทุกความคิด        
มีความสําคัญ หามวิพากษ วิจารณความคิดผูอื่น การแสดงความเห็นหักลาง หรือครอบงําผูอื่นจะทําลาย
พลังความคิดสรางสรรคของกลุม ซึ่งสงผลทําใหการระดมสมองครั้งนั้นเปลาประโยชน 

   5.2.1.3   เนนปริมาณของความคิด (Quautity) เปาหมายของการระดมสมอง 
คือ ตองการใหไดความคิดในปริมาณมากที่สุดเทาที่จะมากได แมความคิดที่ไมมีทางเปนจริงก็ตาม         
เพราะอาจใชประโยชนไดในแงการเสริมแรง หรือการเปนพื้นฐานใหความคิดอื่นที่ใหมและมีคุณคา           
ยิ่งมีความคิดใหมๆ เกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาสคนพบวิธีการแกปญหาที่ดี 

   5.2.1.4   เนนการสรางความคิด (Building) การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุม 
ดังนั้น สมาชิกสามารถสรางความคิดขึ้นเองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพื่อนในกลุม โดยใชความคิดของ
ผูอื่นเปนฐานแลวขยายความเพิ่มเติมเพื่อเปนความคิดใหมของตนเอง 

  5.2.2 การเตรียมระดมสมอง 
   กอนการดําเนินการระดมสมองนั้น จะตองเตรียมการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
   5.2.2.1 ขั้นกําหนดเปาหมาย ตองกําหนดใหกระชับ เฉพาะเจาะจง          

และชัดเจนที่สุดวาจะระดมสมองเรื่องอะไร เพื่ออะไรและตองทําใหสมาชิกเขาใจ และเห็นดวยกับ
เปาหมายนั้น 
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   5.2.2.2 ขั้นกําหนดกลุม จะมีจํานวนเทาไร ใครบาง ใครจะทําหนาที่เขียนความคิด
ของสมาชิกและสถานที่ ที่จะนําแผนการดความคิดไปติด ตองใหมองเห็นไดชัดเจน และในบางครั้งผูนํากลุม 
ตองเด็ดขาดหากมีสมาชิกบางคนเร่ิมครอบงําหรือขมผูอื่น 

   5.2.2.3 ขั้นกําหนดเวลา ตองแนชัดและเหมาะสม จะเริ่มและจะตองยุติเมื่อใด 
การมีเวลาจํากัดจะสรางความกดดันใหสมองเรงทํางานอยางเต็มที่ สมองซีกขวาจะคิด สวนสมองซีกซาย 
จะประเมินความคิดของตนเองวาเหมาะสมหรือไม แลวรีบแสดงออกมาโดยเร็ว 

 5.3 การประชุมสัมมนา 
  การจัดประชุมสัมมนาเปนกระบวนการของการทํางานรวมกันเปนกลุม โดยมีขั้นตอน

การปฏิบัติอยางตอเนื่อง สามารถตรวจสอบและประเมินผลไดทุกขั้นตอน ซึ่งการดําเนินการการจัด
ประชุมสัมมนาจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 

  5.3.1 การเตรียมการกอนการประชุมสัมมนา 
  5.3.2 การดําเนินการระหวางการประชุมสัมมนา 
  5.3.3 การดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา 
 

ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา 

ขั้นที่  1 
การเตรียมการกอนการสัมมนา 

ขั้นที่  2 
การดําเนินการระหวาง 

การสัมมนา 

ขั้นที่  3 
การดําเนินการหลังการสัมมนา 

1.   สํารวจประเด็นปญหา 
2.   ตั้งคณะกรรมการกลาง 
3.   เขยีนโครงการสัมมนา 
4.  ดําเนินงานเตรียมการสัมมนา 

1. ลงทะเบยีน 
2. เปดการสมัมนา 
3. จัดประชุมกลุมใหญ 
4. จัดประชุมกลุมยอย 
5. จัดประชุมรวม 
6. ปดการสัมมนา 

1. วิเคราะหผลการศึกษา 
2. รายงานผูบังคบับัญชา 
3. รายงานหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
4. ดําเนินงานงบประมาณ 
5. ติดตามผลและวิเคราะห 

   
  5.3.1 การเตรียมการกอนการประชุมสัมมนา 
   ในการจัดประชุมสัมมนาตองอาศัยบุคคลหลายฝายมาทํางานรวมกัน ดังนั้น

การเตรียมงานไวลวงหนา จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยภายในเวลา       
ที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนในการจัดเตรียมงานประชุมสัมมนา ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนการเตรียมการกอนการประชุมสมัมนา 

สํารวจประเด็นปญหา แตงตั้งคณะกรรมการ 

เตรียมการประชุมสัมมนา เขียนโครงการ 
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   5.3.1.1   สํารวจประเด็นปญหาและความตองการในการประชุมสัมมนา 
โดยพิจารณาจากปญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงานความ
ตองการของบุคลากร โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็น แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ 
ใชการจัดประชุมสัมมนาชวยใหบุคลากรในหนวยงานเขาใจ นโยบายของหนวยงานและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง 

   5.3.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อทําหนาที่ 
ดังตอไปน้ี 

    1)   หาหัวขอเร่ืองที่จะใชในการประชุมสัมมนา โดยการรวบรวม
และแยกแยะในประเด็นปญหาตางๆ 

    2)   พิจารณาบุคคลหรือผู เชี่ยวชาญ ที่จะเชิญเขารวมการ
ประชุมสัมมนาพิธีเปด พิธีปดการสัมมนา ตลอดจนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในฝายตางๆ   

    3) พิจารณาแผนการและจัดเตรียมขั้นตอนในการดําเนินการ  
วาชวงใดควรจะจัดการอยางไร เพื่อจะไดเตรียมจัดใหมีพิธีการตางๆ ในแตละชวงนั้นไดอยางเหมาะสม  

    4)   พิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ วิธีการประเมินผล 
ตลอดจนการเผยแพร รายงานผลการประชุมสัมมนา หรือผลสรุปของการประชุมสัมมนาไดอยางเหมาะสม  

    5) พิจารณาและเสนอการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตางๆ 
ตั้งแตเร่ิมเตรียมงาน จนกระท่ังสิ้นสุดการประชุมสัมมนา  

    6)   พิจารณาปญหาอื่นๆ ที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นได ในขั้ น       
การเตรียมงาน ขั้นดําเนินการ ประชุมสัมมนา และขั้นหลังการดําเนินการสัมมนา 

    7)   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม 
   5.3.1.3 เขียนโครงการประชุมสัมมนา เพื่อกําหนดความชัดเจนของ         

การดําเนินงานขั้นตอนตางๆ ซึ่งจะทําใหการดําเนินการประชุมสัมมนา สามารถดําเนินไปไดดวย           
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังสามารถใชประโยชนจากโครงการประชุมสัมมนา 
ดังตอไปน้ี 

    1)   ใชในการขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาจากผูมีอํานาจ 
    2)  ใชขอความสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
    3)   ใหผูเกี่ยวของทําความเขาใจความเปนมาเกี่ยวกับการจัด

ประชุมสัมมนา 
    โครงการประชุมสัมมนา ประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี    
    1)   ชื่อโครงการ การตั้งชื่อโครงการสามารถตั้งไดหลายลักษณะ 

ดังตอไปน้ี 
     - ตั้งชื่อตามลักษณะของผูเขาประชุมสัมมนา 
     - ตั้งชื่อตามเนื้อหาที่จะประชุมสัมมนา 
     - ตั้งชื่อตามกิจกรรมที่ประชุมสัมมนา 
     - ตั้งชื่อตามปญหาที่จะประชุมสัมมนา  
    2)   ผูรับผิดชอบโครงการ อาจเปนหนวยงาน องคการ หรือบุคคล 
    3)   หลักการและเหตุผล เปนการกลาวถึง ปญหาและความ

จําเปนที่จะตองประชุมสัมมนาในหัวขอดังกลาว ซึ่งการเขียนหลักการและเหตุผล ทําไดโดยการศึกษา
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คนควาหาขอมูลมาอางอิง ประกอบเพื่อเปนเหตุผลวามีความจําเปนอยางที่จัดประชุมสัมมนาหัวขอ
ดังกลาว 

    4) วัตถุประสงค ตองเขียนใหสัมพันธกับหลักการและเหตุผล 
โดยเขียนใหชัดเจนวาประชุมสัมมนาเพื่ออะไร มีเปาหมายที่สําคัญอยางไร 

    5)   กลุมเปาหมายหรือผูเขารวมการประชุมสัมมนา กําหนดไวให
ชัดเจนวาเปนใคร มีคุณสมบัติอยางไรมีจํานวนเทาใด และจากที่ไหน 

    6)   วิทยากร กําหนดวาคือใคร มีคุณสมบัติอยางไร ติดตอไดจากที่ไหน 
    7)   ระยะเวลา กําหนดใหแนนอนวาจะประชุมสัมมนากี่วัน          

เร่ิมตั้งแตวันใด และสิ้นสุดในวันใด 
    8)   สถานที่ กําหนดใหชัดเจนวาในแตละกิจกรรมท่ีจัดในระหวาง

การประชุมสัมมนานั้น จะใชสถานที่ที่ใดบาง เชน พิธีเปด – พิธีปดการประชุมสัมมนา การประชุมสัมมนา
กลุมใหญ การประชุม สัมมนากลุมยอยแตละกลุมจะใชหองใด และจะตองแจงใหผูเขารวมประชุมสัมมนา
ทราบดวย 

    9)   วิธีการประชุมสัมมนา กําหนดใหชัดเจนวาจะใชวิธีใดบาง 
เชน การบรรยาย การอภิปราย  การปฏิบัติจริง เปนตน 

    10) งบประมาณ กําหนดรายรับ–รายจาย ที่จะใชในการจัด
ประชุมสัมมนาวาจะไดรายรับ มาจากที่ไหนบาง เชน จากคาลงทะเบียน จากเงินอุดหนุนของหนวยงาน
เปนตน และรายจายจะตองใชจายอะไรบาง เชน คาวัสดุที่ใชในการประชุมสัมมนาพิธีเปด – พิธีปด             
คาสมนาคุณวิทยากร เปนตน ซึ่งผูจัดประชุมสัมมนาจะตองคิดคํานวณงบประมาณใหชัดเจน จะไดไมเกิด
ปญหาในภายหลัง 

    11)  การประเมินผล กําหนด วิธีการประเมินผลใหชัด เจน              
จะประเมินผลดวยเครื่องมือหรือ เทคนิคอะไรก็ไดที่เหมาะสม เชน ใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ               
และการสังเกต เปนตน 

    12) ผลที่คาดวาจะไดรับ มีการคาดคะเนวาหลังจากการประชุมสัมมนาแลว
ผูเขารวมประชุมสัมมนาจะไดรับประโยชนอะไรบางจากการประชุมสัมมนาคร้ังนี้ 

    13) กําหนดการประชุมสัมมนา กําหนดตารางการประชุมสัมมนา
ในแตละวัน โดยระบุเวลาและกิจกรรมที่จะทําอยางชัดเจน เพื่อผูที่ เกี่ยวของและผู เขารวมการ
ประชุมสัมมนาสามารถเตรียมตัวลวงหนาได 

    อนึ่ง หัวขอของโครงการดังกลาวสามารถปรับใหยืดหยุนไดตาม
ลักษณะของโครงการ 

   5.3.1.4 ขั้นดําเนินงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนา 
    เมื่อทราบประเด็นปญหาและตัดสินใจที่จะจัดประชุมสัมมนาแลว

ควรเตรียมการจัดประชุมสัมมนา โดยปฏิบัติตามลําดับขึ้น ดังตอไปนี ้
    1) การประชาสัมพันธการประชุมสัมมนาใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
    2) ติดตอเชิญวิทยากร ที่จะมาใหความรูแกผูเขาประชุมสัมมนา          

โดยวางแผนการติดตอเชิญวิทยากร ดังตอไปนี ้
     2.1)   สํารวจรายชื่อวิทยากรที่จะบรรยายตามหัวขอที่จะ

ประชุมสัมมนา 
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     2.2)   กําหนดตัววิทยากรที่จะบรรยาย ทั้งวิทยากรหลัก                
และวิทยากรสํารอง 

     2.3)   ติดตอทาบทามวิทยากรดวยวาจาเปนการสวนตัวกอน        
พรอมทั้งแจงวัตถุประสงคขอบขายหัวขอของการประชุมสัมมนา วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียด
เกี่ยวกับผูเขาประชุมสัมมนา 

     2.4)   ทําหนังสือเชิญวิทยากรและขออนุญาตผูบังคับบัญชา        
ของวิทยากรพรอมกับสงกําหนดการประชุมสัมมนาใหวิทยากร 

     2.5)   ประสานงานกับวิทยากรเพื่ออํานวยความสะดวก เชน         
ดานการเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ 

     2.6)   เชิญผูเขารวมการประชุมสัมมนา 
    3) การเต รียมการ ดานสถานที่และอุปกรณ ดําเนินการ

ดังตอไปน้ี 
     3.1) ติดตอขอใชสถานที่ทําการประชุมสัมมนา หรือถามี

การศึกษาดูงานฝกงาน ทัศนศึกษา ฯลฯ จะตองติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมทั้งยานพาหนะที่จะใชใน
การเดินทางดวย 

     3.2) วางแผนการใชสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนา การ
จัดหองประชุมสัมมนา การเตรียม โสตทัศนูปกรณตางๆ ที่จะใช 

     3.3)   จัดทําอุปกรณที่จะตองใชในการประชุมสัมมนา เชน 
ปายชื่อโครงการประชุมสัมมนา ปายชื่อวิทยากร ปายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา ปายบอกทางไปยังหอง
ประชุมสัมมนา ปายลงทะเบียน และปายอื่นๆ ที่จําเปน 

    4) เตรียมการดานการลงทะเบียน โดยจัดเตรียมแฟมบัญชี
รายชื่อเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน การแจกเอกสาร การเก็บเงิน และการสรุปผล และยังทําใหผูจัด
ทราบยอดจํานวนที่แทจริงของผูเขารวมการประชุมสัมมนา ซึ่งจะเปนประโยชนในการประสานงานกับฝาย
ตางๆ เชน ฝายที่พัก ฝายเอกสาร ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการจัดแบงกลุมยอย ถาผูเขา
ประชุมสัมมนามีจํานวนมาก ควรเตรียมแฟมสําหรับลงทะเบียนมากกวา 1 แฟม และรายชื่อควรพิมพหนา
เดียว เพื่อความสะดวกในการเซ็นชื่อลงทะเบียน 

    5) เตรียมการดานเอกสารแจกผูเขารวมการประชุมสัมมนา 
เอกสารที่จะแจกผูเขารวมการประชุมสัมมนาควรจัดใสแฟมใหเรียบรอย โดยมีเอกสารตางๆ ดังตอไปนี้ 

     5.1)   โครงการประชุมสัมมนา 
     5.2)   กําหนดการประชุมสัมมนา 
     5.3)   คูมือในการประชุมสัมมนา 
     5.4)   รายชื่อผูเขารวมการประชุมสัมมนา พรอมแจงสังกัด

ของผูเขารวมการประชุมสัมมนา 
     5.5)   รายชื่อผูเขารวมการประชุมสัมมนา ตามกลุมในกรณีที่

มีการแบงกลุม 
     5.6)   เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 
     5.7)   กระดาษเปลาสําหรับจดบันทึกเพิ่มเติม 
    6) เตรียมการสําหรับพิธีเปด–พิธีปดการประชุมสัมมนา โดยการ

รางคํากลาวรายงานคํากลาวประธานในพิธีเปด–พิธีปดการประชุมสัมมนา  
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  5.3.2 การดําเนินการระหวางการประชุมสัมมนา 
   เมื่อถึงกําหนดวันจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการแตละฝายจะตองดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไว ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.3.2.1 การตอนรับผูเขาประชุมสัมมนา ไดแก ประธานในพิธี แขกผูมี

เกียรติ วิทยากรและผูเขาสังเกตการณ 
   5.3.2.2 การลงทะเบียน ผูเขารวมการประชุมสัมมนาทุกคน จะตองเซ็นชื่อ

ในบัญชีรายชื่อที่ทางคณะกรรมการฝายทะเบียนจัดเตรียมไว พรอมกับรับเอกสารการประชุมสัมมนา 
   5.3.2.3 พิธีเปดการประชุมสัมมนา ประธานคณะกรรมการดําเนินการจัด

ประชุมสัมมนาจะเปนผูกลาวรายงานความเปนมาของการจัดการประชุมสัมมนาพรอมกลาวเชิญประธาน 
เพื่อกลาวเปดการประชุมสัมมนา 

   5.3.2.4 จัดประชุมกลุมใหญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะสรางความเขาใจที่
ตรงกันใหแกผูเขารวมการประชุมสัมมนาและกิจกรรมที่นิยมจัดในหองประชุมใหญ ไดแก การบรรยาย 
การอภิปราย และการสาธิต 

   5.3.2.5 จัดประชุมกลุมยอย หลังจากที่ไดรับความรู ความคิด จากวิทยากร
ในที่ประชุมกลุมใหญแลว ใหแบงกลุมผูเขารวมสัมมนาออกเปนกลุมยอยตามลักษณะของปญหาและความ
สนใจ ซึ่งในกลุมยอยจะรวมกันถกปญหา เสนอขอคิดเห็น โดยมีวิทยากรประจํากลุมทําหนาที่ดําเนินการ
เลือกสมาชิกในกลุมขึ้นมาทําหนาที่ตางๆ คือ ประธานกลุม รองประธานกลุม เลขานุการกลุม และ
ผูชวยเลขานุการกลุมยอย 

   5.3.2.6 จัดประชุมรวมเพื่อรายงานผลการประชุม แนวทางการแกไข
ปญหาของแตละกลุมยอยอภิปรายผลทั่วไป โดยประธานกลุม หรือผูที่ไดรับมอบหมายรายงานผลการ
ประชุมสัมมนาของแตละกลุมยอยที่เสนอมานั้น ผูเขาประชุมสัมมนาทุกคนในที่ประชุมมีสิทธิที่จะ
เสนอแนะขอคิดเห็นหรือสนับสนุนได หลังจากที่ไดปรับปรุงแกไขผลของการประชุมสัมมนาของแตละกลุม
จนเปนที่พอใจของสมาชิกสวนใหญแลว เลขานุการของแตละกลุมจะตองจดขอความที่เปลี่ยนแปลง หรือ
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เพิ่มเติมจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ ไดรวมกันอภิปราย เพื่อรวบรวมใหเลขานุการคณะกรรมการจัด
ประชุมสัมมนา จัดพิมพเปนรายงานผลการประชุมสัมมนาของที่ประชุมใหญตอไป 

   5.3.2.7 พิธีปดการประชุมสัมมนา ประธานในพิธีปดการสัมมนา อาจจะ
เปนบุคคลเดียวกันกับประธานในพิธีเปดการสัมมนาหรือคนละคนก็ได 

  5.3.3 การดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา 
   ขั้นดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา นับเปนขั้นตอนประเมินผล รายงานผล

และติดตามผลการประชุมสัมมนาเมื่อการประชุมสัมมนาสิ้นสุดลงแลว คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนาจะตองปฏิบัติภารกิจ ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   5.3.3.1 วิเคราะหการประเมินผลการประชุมสัมมนา โดยผูจัดการ

ประชุมสัมมนาตองติดตามผลทั้งทางฝายสมาชิกผูเขารวมการประชุมสัมมนาและฝายคณะกรรมการ
ดําเนินงานทั้งหมด แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อประมวลผลออกมาเปนผลสรุปของการประชุมสัมมนา
ในครั้งนั้นแลวจัดพิมพเปนรายงานการประชุมสัมมนาแจกจายไปยังบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดประชุมสัมมนา 

   5.3.3.2 รายงานผลการประชุมสัมมนาตอผูบังคับบัญชา ผูจัดประชุมสัมมนา
ตองรายงานผลการประชุมสัมมนาใหผูบังคับบัญชาทราบเปนลายลักษณอักษร ภายหลังจากการ
ประชุมสัมมนาสิ้นสุดลงวาการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 
มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง มีขอเสนอแนะและวิธีการแกไขอยางไร 

   5.3.3.3 ทําหนังสือแจงผลการประชุมสัมมนาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ            
ผูจัดประชุมสัมมนาจะตองแจงผลการประชุมสัมมนาไปยังหนวยงานของผูเขารวมประชุมสัมมนา                 
ซึ่งอาจจะพิมพเปนรายงานการประชุมสัมมนา เพื่อที่หนวยงานนั้นๆ จะไดใชประโยชนในการบริหารงาน
บุคลากรตอไป 

   5.3.3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณคาใชจายตาง  ๆผูจัดการประชุมสัมมนา
จะตองดําเนินการเบิก – จายใหเปนที่เรียบรอย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
คาใชจายในพิธีเปด – ปด คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชการดําเนินการจัดประชุมสัมมนา เปนตน 
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   5.3.3.5 ติดตามผลและวิ เคราะหการติดตามผลการประชุมสัมมนา 
ภายหลังจากที่ผู เขารวมการประชุมสัมมนาไดกลับไปปฏิบัติงานในหนวยงานระยะหนึ่ง ผูจัดการ
ประชุมสัมมนาควรจะติดตามผลวาผูเขารวมการประชุมสัมมนา ไดนําความรูและประสบการณจากการ
ประชุมสัมมนาไปใชปรับปรุงงานในหนาที่ไดผลเพียงใด และตองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดูวาสิ่งใดที่เปน
ประโยชนและสิ่งใดที่ควรแกไข เพื่อใหการจัดประชุมสัมมนาคร้ังตอไปไดผลตรงตามที่ผูเขารวมการ
ประชุมสัมมนาจะสามารถนําไปประยุกตใชได 

 5.4 การอภิปราย 
  ผอบ โปษะกฤษณะ ไดใหความหมายของการอภิปรายไววา การอภิปราย คือ การที่บุคคลกลุมหนึ่ง

มีเจตนาจะพิจารณาเรื่องใดเร่ืองหนึ่งปรึกษาหารือกัน ออกความคิดเห็นเพื่อแกปญหาที่มีอยู หรือเพื่อ          
เปนการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ถายทอดประสบการณที่ไดรับใหไดทราบซึ่งในที่สุดก็มีการตัดสิน
ตกลงใจรวมกัน (ผอบ โปษะกฤษณะ อางจาก สมพงศ เกษมสิน, 2519)  

  5.4.1 ลักษณะการอภิปราย  
   5.4.1.1 จํานวนผูอภิปรายประมาณ 5 – 20 คน  
   5.4.1.2 จะตองเปนการปรึกษาหารือเปนกลุม 
   5.4.1.3 จุดมุงจะตองแกปญหารวมกัน หรือแลกเปลี่ยนความรู ความคิด 

ทัศนคติ และประสบการณรวมกัน 
   5.4.1.4 ผูมาอภิปรายจะตองสนใจในเรื่องอยางเดียวกัน 
  5.4.2 จุดมุงหมายของการอภิปราย 
   5.4.2.1 เพื่อฝกความคิดแบบประชาธิปไตย 
   5.4.2.2 เพื่อชวยใหผูรวมอภิปรายไดทํางานรวมกันรูจักปรับตัวและรูจัก

เปนผูนําและผูตามที่ดี 
   5.4.2.3 การอภิปรายมีจุดมุงหมายเพื่อหาขอเท็จจริง 
   5.4.2.4 เพื่อนําความรูหรือขอคิดเห็นมาแกปญหาสังคม 
   5.4.2.5 เพื่อนําความรู ความคิดเห็นที่ไดจากการอภิปรายไปใชปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวัน 
  5.4.3 ประเภทของการอภิปราย 
   การอภิปราย สวนมากแบงออกได 3 แบบคือ 
   5.4.3.1 การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนการอภิปรายที่ใชคน

ไมจํากัดจํานวน ผูอภิปรายจะเปนทั้งผูพูดและผลัดกันเปนผูฟง เพราะการอภิปรายแบบนี้จะไมมีผูฟง           
ผูอภิปรายจะมีจํานวนไมเกิน 20 คน การอภิปรายแบบนี้มักใชกันมากในวงการศึกษาหรือหนวยราชการ
โดยทั่วไป 

   5.4.3.2 การอภิปรายในที่ชุมชน (Public Discussion) เปนการอภิปรายที่
ประกอบดวยบุคคล 2 ฝายคือ มีผูอภิปรายเปนผูพูด และผูฟงอีกฝายหนึ่งเมื่อการอภิปรายยุติลงจะมีการ
เปดใหซักถาม (Forum – period) การอภิปรายนี้มีประโยชนมากที่สุดในการใหความรู ความคิด 
ประสบการณ ขอเท็จจริง และเปนการแกปญหาสังคมโดยสวนรวมดีที่สุด 

   5.4.3.3 การอภิปรายแบบโตวาท ี(Debate) เปนการอภิปรายแบบโตแยง
กันอยางมีเหตุผล โดยมีผูคานฝายหนึ่งและผูเสนออีกฝายหนึ่ง หาเหตุผลมาหักลางความคิดซึ่งกันและกัน 
ฝายใดมีเหตุผลดีกวาอีกฝายหนึ่ง ฝายมีเหตุผลกวาก็จะไดรับชัยชนะ โดยมีประธานเปนผูตัดสินหรือ
ดําเนินการโตวาทีใหเปนไปอยางเรียบรอย วิธีการนี้ใชสําหรับหาขอมูลหรือนโยบายที่ตองการเลือกสิ่งหนึ่ง
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สิ่งใดไปปฏิบัติและยังตกลงกันไมได ตองอาศัยวิธีการอภิปรายนี้ในการประชุมตัดสิน วิธีนี้สวนมากใชใน
การประชุมพิจารณาเรื่องสําคัญหรือใชในที่ประชุมสภา 

  5.4.4 การอภิปรายในที่ชุมชน มีลักษณะของการจัดหลายแบบดังนี้ 
   5.4.4.1 การอภิปรายแบบพาเนล (Panel Discussion) 
    การอภิปรายแบบนี้จะใหสมาชิกประมาณ 3 คน 6 คน หรือ 8 คน 

ผูพูดจะมีความรูโดยทั่วไป อภิปรายหรือพูดในปญหาอยางเดียวกันโดยผูพูดเปนผูที่ศึกษาหาความรูคนควา
หาหลักฐานขอเท็จจริงมาพูดตอหนาผูฟง เปนการสนทนาอยางเปนกันเอง โดยมีผูดําเนินการเปนผูเชิญ        
ใหผูอภิปรายแสดงความรู ความคิดและใหขอเสนอแนะ สําหรับตอนทายของการอภิปรายควรเปดโอกาส
ใหผูฟงไดรวมอภิปรายดวย การอภิปรายแบบนี้เหมาะสําหรับการแยกแยะประเด็นปญหา และผูอภิปราย
ทุกคนจะเปนผูศึกษาหาความรูคนควาขอเท็จจริงในเร่ืองที่จะอภิปรายมากอนแลวนํามาพูดใหผูฟงฟง 

    การพูดของผูอภิปรายแตละคนจะเปนการพูดตามทัศนะของตน 
การอภิปรายแบบนี้นิยมใชกันมากในองคการทั้งที่เปนของรัฐและเอกชนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวง
การศึกษา 

   5.4.4.2 การอภิปรายแบบซิมโปเซียม (Symposium Discussion) 
    การอภิปรายนี้เปนการอภิปรายทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน

ความรูโดยผูอภิปราย แตละคนจะเตรียมคนหาความรูขอเท็จจริงเฉพาะตอนหนึ่งตอนใดของเรื่องมา
อภิปรายตามที่ไดตกลงกันไว ผูอภิปรายแบบนี้จะเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการในดานใดดานหนึ่ง  
สวนผูดําเนินการอภิปรายจะมีหนาที่เชื่อมโยงเรื่องตางๆ ใหตอเนื่องประสานกันใหเปนไปดวยดีตลอด
ระยะเวลาของการอภิปราย หนวยงานที่ใชการอภิปรายแบบนี้กันมาก ไดแก หนวยงานทางการศึกษา 
แพทย ทหาร และธุรกิจ 

    วิธีดําเนินการอภิปรายเหมือนกันกับการอภิปรายแบบพาเนล
แตกตางกันเพียงแตวาการจัดอภิปรายแบบซิมโปเซียม มีลักษณะเปนวิชาการที่ใหความรูลึกซึ้งมากกวา 
การอภิปรายแบบซิมโปเซียมนี้ บางคร้ังมักเรียกวา “ชุมชนปาฐก” เพราะมีลักษณะคลายผูอภิปรายมา
บรรยายโดยมีผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญแตละสาขามาอภิปรายใหความรูแกที่ประชุม             
ผูอภิปรายจะใชเวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที เปนอยางนอย และเวลาการอภิปรายแบบนี้ไมควรเกิน 
2 - 3 ชั่วโมง 

ขอแตกตางระหวางการอภปิรายแบบพาเนลและแบบซมิโปเซียม 
 

แบบพาเนล แบบซิมโปเซียม 
1. ลักษณะการจัดเปนกันเอง 
2. วัตถุประสงคในการอภิปรายจะเปนการอภิปราย 
ความรูทั่วๆ ไป 
3. จํานวนคนในการอภิปราย 3 - 8 คน 
4. ผูฟงไดรับความรูท่ัวๆ ไป 
5. ผูรวมอภิปรายมีปฏิสัมพันธระหวางกันและกัน 
ไดอยางเสรี 

1. ลักษณะการจัดเปนทางการมากกวา 
2. ผูอภิปรายจะเปนผู เ ชี่ย วชาญและมีความรู      
เฉพาะดาน 
3. จํานวนคนประมาณ 2 - 5 คน 
4. ผูฟงไดรับความรูอยางกวางขวางละเอียดเพราะ
เปนการรวบรวมผูอภิปรายที่ เชี่ยวชาญหลายๆ        
ดานมาไวดวยกัน 
5. ผูรวมอภิปรายมีปฏิสัมพันธระหวางกันนอยมาก
หรือไมมีเลยเพราะตางพูดในเรื่องที่ตนถนัด 
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   5.4.4.3 การอภิปรายแบบปุจฉา - วิสัชนา (Colloquy) 
    การอภิปรายแบบนี้ในประเทศไทยมักเรียกวาการอภิปราย       

แบบปุจฉา-วิสัชนา หรือบางครั้งก็เรียกวาการอภิปรายแบบโตปญหาระหวางกลุมวิทยากรกับกลุมผูพูด 
ผูฟงสามารถซักถามกลุมวิทยากรไดอยางใกลชิดซึ่งเปนการแกไขขอของใจระหวางกลุมคนทั้งสองกลุมได
เปนอยางดี 

  5.4.5 วิธีดําเนินการอภิปราย 
   5.4.5.1 แบงกลุมบุคคลออกเปน 2 กลุม คือกลุมผูถามซึ่ งเปนผูฟง            

และกลุมผูตอบซึ่งเปนวิทยากร 
   5.4.5.2   จัดใหกลุมผูถามและกลุมวิทยากรนั่งคนละดานโดยผูดําเนินการ

อภิปรายคอยควบคุมการซักถาม ระหวางกลุมบุคคลทั้งสองกลุม 
   5.4.5.3   เมื่อมีการโตปญหา ผูดําเนินการอภิปรายควรสรุปปญหาเปนเร่ืองๆ 

หรือเปนประเด็นๆ ไป 
   5.4.5.4   ผูดําเนินการอภิปราย จะตองเปนผูสรุปการอภิปรายหลังจากเสร็จ

สิ้นการโตปญหาแลว รวมทั้งสรุปผลการอภิปรายปญหาตางๆ ที่โตตอบกันมาแลวดวย 
   5.4.5.5 การอภิปรายแบบนี้ผูดําเนินการอภิปรายจะตองมีความสามารถ         

ในการควบคุมรายการอภิปรายไดดี ตลอดจนควบคุมเวลาในการพูดอยางเครงครัด และการอภปิรายแตละ
ครั้งไมควรเกิน 2 ชั่วโมง 

  5.4.6 หนาที่ของวิทยากร 
   5.4.6.1 ควรตอบคําถามใหตรงจุดประสงคของผูถาม 
   5.4.6.2 ควรสรางบรรยากาศเปนกันเอง 
   5.4.6.3 ควรควบคุมอารมณใหมั่นคงในการถูกซักถาม 
  5.4.7 หนาที่ของผูถาม 
   5.4.7.1 ใชภาษาสุภาพในการถามวิทยากร 
   5.4.7.2 ถามปญหาที่นาสนใจรวมกัน 
   5.4.7.3 ถามเพื่อมีจุดมุงหมายไมใชเพื่อลองภูมิความรู 
  5.4.8 การเลือกเร่ืองที่จะอภิปราย 
   5.4.8.1 เรื่องที่นํามาอภิปรายไมควรใชเวลาอภิปรายนานนัก ควรใชเวลา

อภิปราย 1 – 2 ชั่วโมง ก็สรุปผลได 
   5.4.8.2 ปญหาที่นํามาอภิปรายควรเปนประโยชนตอสังคม หรือเปน

ประโยชนตอสวนรวม เมื่ออภิปรายแลวจะไดผลนําไปปฏิบัติ 
   5.4.8.3 ปญหาที่เลือกควรเปนปญหาที่นาสนใจในขณะนั้น หรือเปน          

ที่นาสนใจของผูฟง เชน ปญหาโรคเอดส ปญหาน้ําทวม ฯลฯ 
   5.4.8.4 เรื่องที่นํามาอภิปราย ควรเปนเรื่องที่สนใจรวมกันของสมาชิก         

ในกลุมที่จะจัดอภิปราย 
 5.5 สัมมนา (Seminar) 
  การสัมมนาเปนการประชุมกลุมประเภทหนึ่ง ที่ตองอาศัยกลุมเปนหลักโดยทั่วไป         

ผูที่จะเขาสัมมนาจะตองเปนผูที่มีประสบการณในเร่ืองนั้นๆ มาประชุมเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะห สรุป 
และหาแนวทางแกปญหารวมกันตามหลักการของประชาธิปไตย  
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  การสัมมนา หมายถึง การประชุมที่สมาชิกซึ่งมีความรู ความสนใจในเรื่องเดียวกันมา
ประชุมดวยความรวมใจ ปรึกษาหารือ รวมใจกันคิดชวยกันแกปญหา  

  5.5.1 สาเหตุของการสัมมนา 
   การสัมมนาจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากเกิดปญหาขึ้นในสถาบัน หนวยงาน 

องคการ หรือสวนราชการตางๆ และปญหาเหลานั้นเปนปญหารวมกันที่ทุกคนตองการคลี่คลาย            
ที่จะแกปญหาเหลานั้นใหดีขึ้น จึงหาวิถีทางหรือวิธีการมาประชุมรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ         
จัดประชุมอบรมรวมกันเพื่อใหไดมาซึ่งคําตอบที่จะไดนําไปใชแกปญหาไดตอไป สวนรายวิชาสัมมนา
การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่จัดขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและสามารถนําเอาวิธีการไปใชไดหลงัจาก
สําเร็จการศึกษาไปแลว 

  5.5.2 ลักษณะของการสัมมนาที่ด ี
   ลักษณะของการสัมมนาที่ดีนั้น สมาชิกที่เขารวมสัมมนาทุกคนจะตองทราบ

วัตถุประสงคของการสัมมนาอยางละเอียด และผูจัดจะตองพยายามจัดใหสมาชิกผูเขารวมสัมมนาได        
มีประสบการณในการเรียนรูและแกปญหารวมกันอยางมีระบบระเบียบ มีการแลกเปลี่ยนความคดิเหน็และ
ขอเท็จจริงระหวางสมาชิก ผูเขารวมสัมมนาจะตองมีทัศนคติที่ดีตอปญหาและจริงใจตอการทํางานตามที่
กลุมมอบหมาย นอกจากนี้ในการสัมมนาแตละครั้งสิ่งที่จะขาดเสียไมไดนั้นก็คือการมีผูนําและผูตามที่ดี        
มีผูฟงและผูพูดที่ดี ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการสัมมนาที่ตั้งไว 

  5.5.3 ประโยชนของการสัมมนา 
   5.5.3.1 ชวยใหผูเขารวมสัมมนามีความรู ความคิด และประสบการณ

เพิ่มขึ้น 
   5.5.3.2 ชวย ใหผู เขารวมสัมมนาได ขอ เสนอแนะ หรือแนวทางใน         

การแกปญหาตางๆ  
   5.5.3.3 ชวยใหผูเขารวมสัมมนา ไดมีประสบการณในการแกปญหารวมกัน

โดยใชความคิดอยางมีเหตุผล 
   5.5.3.4 ชวยใหผูเขารวมสัมมนารูจักกันดียิ่งขึ้น 
   5.5.3.5 ชวยกระตุนใหผูเขารวมสัมมนาเกิดความคิดที่จะปฏิบัติอยางใด

อยางหนึ่งตอไป 
   5.5.3.6 ชวยฝกฝนผูเขารวมสัมมนาใหยอมรับผลการตัดสินใจ โดยใช

กระบวนการกลุม 
   5.5.3.7 ชวยใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   5.5.3.8 ผลของการสัมมนาจะเปนประโยชนแกผูสัมมนาแกบุคคล           

และสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องของการสัมมนาโดยตรง นอกจากนี้ยังจะเปนประโยชนตอผูทีจ่ะศกึษา
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชในการสัมมนาตอไป 

  5.5.4 ผูมีสวนรวมในการสัมมนา 
   ในการสัมมนาจะมีบุคคลฝายตางๆ เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ผูมีสวนรวม      

ในการสัมมนาแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 
   5.5.4.1 กลุมผูจัดการสัมมนา เปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทตอความสําเร็จ

หรือความลมเหลวในการสัมมนาแตละครั้งเปนอยางมาก กลุมน้ีแบงเปน 2 กลุมยอย คือ 
    1) คณะกรรมการจัด ดํ า เ นิ นการสั มมนา (Steering 

Committee) จะเปนคณะกรรมการกลางที่ดําเนินการในเรื่องนโยบาย และการปฏิบัติตางๆ ใหสําเร็จดวยดี 
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ประกอบดวย ประธาน รองประธาน เลขานุการหรือผูชวยเลขานุการ นายทะเบียน ประธานอนุกรรมการ
ฝายตางๆ เชน ฝายเอกสาร ฝายสถานที่และบริการ ฝายอาหารและเครื่องดื่ม ฝายกิจกรรมและวิทยากร 
ฝายการเงิน   ฝายวัดและประเมินผล เปนตน 

    2) เจาหนาที่ปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาที่ปฏิบัติงานในคณะอนุกรรมการ
แตละฝาย เชน ผูพิมพเอกสาร ผูเรียงเอกสาร เจาหนาที่โรเนียวเย็บเลม เจาหนาที่สื่อวัสดุ โสตทัศนูปกรณ 
และเจาหนาที่ผูจัดหองประชุม ฯลฯ 

   5.5.4.2 กลุ มวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิ  เปนกลุ มที่ คณะกรรมการ
ดําเนินการสัมมนาเชิญมา เพื่อใหความรูแกผูเขารวมสัมมนากอนทําการสัมมนา หรือระหวางทําการ
สัมมนา สําหรับการเชิญวิทยากรมาใหความรูกอนทําการสัมมนานั้นเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดแนวคิดบาง
ประการที่จะใชประโยชนตอการสัมมนาในแตละครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยากรที่ถูกเชิญมาพูดครั้งนั้น       
จะเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะจัดสัมมนาอยางแทจริง ขั้นตอนนี้จะเปนสวนหนึ่งที่
มุงเสริมความรู และแนวคิดใหผูเขารวมสัมมนาไดเปนอยางดี 

   5.5.4.3 กลุมสมาชิกผูรวมการสัมมนา การสัมมนาจะสําเร็จลุลวงลงไปไมได 
ถาขาดสมาชิกผูเขารวมการสัมมนา และในการสัมมนาแตละคร้ังผูเขารวมการสัมมนาเปนผูที่ประสบการณ
มากในเร่ืองที่จะสัมมนา ผลของการสัมมนาจะออกมาดี แตถาผูเขารวมมีประสบการณนอย และไมเอาใจ
ใสตอปญหาของการสัมมนา ก็จะทําใหการสัมมนาในครั้งนั้นประสบความลมเหลว ดังนั้น ผูเขารวมสัมมนา 
จึงตองมีความตั้งใจอยางจริงจังตอปญหา และชวยกันพิจารณาหาแนวทางที่จะแกไขปญหารวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  5.5.5 กระบวนการจัดสัมมนา 
   การจัดสัมมนาทั่วไปแบงออกได 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการกอนการ

สัมมนา ขั้นดําเนินการระหวางการสัมมนา และขั้นประเมินผลหลังการสัมมนา ซึ่งแตละขั้นเหลานี้              
มีรายละเอียดที่จะตองดําเนินการหลายอยาง ผูดําเนินการสัมมนาจําเปนตองวางแผนลวงหนาไวกอนวา 
การจัดการสัมมนาในแตละคร้ังนั้น จะตองเตรียมการอะไรบาง มีอะไรที่ตองทํากอน มีอะไรตองทําทีหลัง
หรือทําพรอมๆ กันได โดยเฉพาะผูดําเนินการควรจะตองเตรียมการในเรื่องตอไปน้ี 

  5.5.6 ขั้นเตรียมการกอนการสัมมนา 
   5.5.6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
   5.5.6.2 ออกแบบสอบถาม และสงแบบสอบถามไปยังอาจารยที่จะเขารวม

สัมมนา เพื่อหาขอมูลของเนื้อหาวิชาที่อาจารยสวนใหญตองการ ที่จะใหสัมมนาและนํามาวิเคราะห       
เพื่อจัดทําตารางการสัมมนาและหลักสูตร 

   5.5.6.3 ออกแบบสอบถามเพื่อนํามาคํานวณ คาเบี้ย เลี้ย ง พาหนะ             
และคาที่พักของผูเขารวมสัมมนา 

   5.5.6.4 แตงตั้งคณะกรรมการสัมมนา 
   5.5.6.5 จัดทําตารางสัมมนาและหลักสูตร 
   5.5.6.6 เตรียมเอกสารประกอบการสัมมนา 
   5.5.6.7 แจงขาวเรื่องโครงการสัมมนาใหผูเกี่ยวของทราบ เชน ประกาศ       

ในหนังสือพิมพ 
  5.5.7 การดําเนินการเกี่ยวกับผูเขารวมสัมมนา 
   5.5.7.1 จัดทําแบบประวัติหรือแบบลงทะเบียนของผูเขารับการสัมมนา 
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   5.5.7.2 ทําหนังสือแจงหนวยงานใหคัดเลือกบุคคลเขารับการสัมมนา      
โดยแจงคุณสมบัติของผูเขารับการสัมมนาพรอมทั้งสงรายละเอียดเกี่ยวกับการสัมมนาของแบบประวัติ        
ใหกรอก 

   5.5.7.3 คัดเลือกผูเขาสัมมนาโดย 
    1) กําหนดแนวทางในการคัดเลือกวาจะใชเกณฑในการคัดเลือก

อยางไร 
    2) พิจารณาใบสมัคร 
    3) คัดเลือกจัดแบงกลุม 
   5.5.7.4 แจงชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขาสัมมนาใหเจาสังกัดและผูเขา

สัมมนาทราบพรอมทั้งกําหนดการรายละเอียดที่ผู เขาสัมมนาจะตองทราบและเอกสารที่จําเปน 
(กําหนดการเปดพิธี - การแตงกาย) 

  5.5.8 การดําเนินการเกี่ยวกับวิทยากร 
   5.5.8.1 ทํารายละเอียดเกี่ยวกับผูเขารับการสัมมนา (ภูมิหลัง – วุฒิการศึกษา) 

สงวิทยากร 
   5.5.8.2 ติดตอวิทยากรเปนการสวนตัว โดยชี้แจงวัตถุประสงคของหลักสูตร 

วัตถุประสงคของหัวขอวิชา ขอบเขตของหัวขอบรรยาย ตลอดจนใหรายละเอียดอื่นๆ พรอมทั้งสอบถาม
วิทยากรวาตองการอะไร จะใหสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณหรือเอกสารอยางไรบาง 

   5.5.8.3 ทําหนังสือเชิญวิทยากร (พรอมทั้งสงตารางการสัมมนาและ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร) และขออนุญาตผูบังคับบัญชาของวิทยากร 

   5.5.8.4 เตรียมรถรับสงวิทยากรในแตละวัน 
   5.5.8.5 เตือนวิทยากรลวงหนา 1 วัน และควรย้ําเรื่องการเตรียมรับ

เกี่ยวกับการเดินทางของวิทยากร 
  5.5.9 การดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสัมมนา 
   5.5.9.1 ติดตอเกี่ยวกับการสัมมนานอกสถานที่ (ดูงานฝกงาน ทัศนศึกษา 

ฯลฯ) โดยติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
   5.5.9.2 เตรียมจัดกิจกรรมทดแทนในกรณีที่วิทยากรไมสามารถจะมา

บรรยายได 
   5.5.9.3 เตรียมวิธีการประเมินผล และออกแบบประเมินผล 
   5.5.9.4 เตรียมงบประมาณ (เบิกเงินทดรองจาย) 
   5.5.9.5 เตรียมออกประกาศนียบัตรและจัดพิมพ 
   5.5.9.6 เตรียมติดตอจัดหาเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการสัมมนา 
   5.5.9.7 วางแผนการใชสถานที่ในการสัมมนาการจัดหอง และเตรียมเครื่อง

โสตทัศนูปกรณที่จะใชในแตละวันลวงหนา (โดยอาจจะทําเปนรายวันวาวันใดจะใชหองใด และจะตองใช
อุปกรณอะไรบางใหผูรับผิดชอบทราบ) 

   5.5.9.8 จัดทําปายชื่อโครงการสัมมนา ปายชื่อวิทยากร ปายชื่อผูรับการ
สัมมนา (ปายใหญตั้งโตะ ปายเล็กติดเสื้อ) ปายบอกมายังหองสัมมนา ปายลงทะเบียน ปายอื่นๆ ที่จําเปน 

   5.5.9.9 เตรียมแฟมแจกผู เขารับการสัมมนา ในแฟมควรใสโครงการ
สัมมนา ตารางการสัมมนา รายละเอียดหลักสูตร คูมือในการสัมมนา (ถามี) รายชื่อผูเขารับการสัมมนา 
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(วุฒิการศึกษา สังกัด) รายชื่อผูเขารับการสัมมนาแบบกลุม (ถามีการแบงกลุม) เอกสารประกอบการ
สัมมนา กระดาษเปลาสําหรับโนต 

   5.5.9.10 เตรียมแฟมสําหรับลงทะเบียน 2 – 3 แฟม ขึ้นอยูกับจํานวนผูเขา
รับการสัมมนา (รายชื่อควรโรเนียวดานเดียว เพื่อสะดวกในการเซ็นชื่อ) 

  5.5.10 การเตรียมการสําหรับพิธีเปด – ปด 
   5.5.10.1 รางคํากลาวรายงาน และคํากลาวเปด – ปดการสัมมนา 
   5.5.10.2 ทําหนังสือเชิญประธานเปด – ปดการสัมมนาพรอมกับแจง

กําหนดการและแบบคํากลาวเปด – ปด 
   5.5.10.3 ทําหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเกียรติมาในพิธีเปด – ปด

สัมมนา 
   5.5.10.4 ทําหนังสือสื่อมวลชนใหมาชวยทําขาวในพิธีเปด – ปด 
   5.5.10.5 เตรียมเขียนขาวแจกสื่อมวลชน 
   5.5.10.6 เตรียมแผนปฏิบัติงานในพิธีเปด – ปดการสัมมนา แจงผูเกี่ยวของ 

เชน ลงทะเบียน แจกเอกสาร จัดสถานที่โตะหมูบูชา แจกันดอกไม การตอนรับประธาน แขก และ
สื่อมวลชน ตรวจสอบควบคุมแสงเสียง สถานที่ ฯลฯ (โดยระบุชื่อผูรับผิดชอบในแตละเรื่อง เวลา สถานที่)  

   5.5.10.7 เตรียมเรื่องที่จะชี้แจงใหผูเขาสัมมนาในวันเปด - ปด (แนวทาง
ปฐมนิเทศ) ซึ่งควรที่จะชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการสัมมนา และขอบเขตเนื้อหา เชน แนะนํา
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของหลักเกณฑหรือการปฏิบัติตนระหวางเขาสัมมนา การเซ็นชื่อเวลาใด ที่ไหน อยางไร 
การขาดการสัมมนา หลักเกณฑในการใหใบรับรอง หรือประกาศนียบัตร การติดปายชื่อ การสับเปลี่ยน      
ที่น่ัง วิธีการแจกเอกสาร การใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ เวลาพัก บริการเคร่ืองดื่มเวลาใด       
ที่ไหน อยางไร หองน้ํา หองสมุด หองเครื่องดื่มอยูที่ไหน การโทรศัพทติดตอ 

   5.5.10.8 ตรวจสอบความเรียบรอยของสถานที่สัมมนา สถานที่ลงทะเบยีน 
และสถานที่สําหรับพิธีเปด - ปด ตลอดจนอุปกรณตางๆ ใหพรอมที่จะใชไดกอนวันเปด - ปด การสัมมนา 

   5.5.10.9 เตรียมสรุปแบบประเมินผลการสัมมนาเพื่อรายงานใหประธาน       
ในพิธีทราบ 

  5.5.11 ขั้นดําเนินการระหวางการสัมมนา 
   5.5.11.1 จัดแฟมเซ็นชื่อประจําวัน 
   5.5.11.2 ชี้แจงกําหนดการประจําวัน 
   5.5.11.3 แจกเอกสารที่มีแตละคน (ควรเตรียมกระดาษเปลาไวใหผูเขา

สัมมนาดวย) 
   5.5.11.4 จัดรถรับ – สงวิทยากร 
   5.5.11.5 ตอนรับและสงวิทยากรและอํานวยความสะดวก เตรียมที่พักให

วิทยากร ชี้แจงวิธีใชอุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่วิทยากรตองการ 
   5.5.11.6 แนะนําวิทยากร และขอบคุณ 
   5.5.11.7 จัดของสมนาคุณวิทยากร 
   5.5.11.8 จัดเคร่ืองดื่มสําหรับวิทยากร 
   5.5.11.9 จัดเคร่ืองดื่มสําหรับผูเขารับการสัมมนา 
   5.5.11.10 สังเกตการณการสัมมนา 
   5.5.11.11 คอยควบคุมเวลาใหเปนไปตามกําหนดการ 
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   5.5.11.12 ตรวจสอบสถานที่ เวลา เสียง อุปกรณใหพรอมที่จะใชอยูเสมอ 
   5.5.11.13 เปลี่ยนปายชื่อวิทยากร และผูเขารับการสัมมนา 
   5.5.11.14 อํานวยความสะดวกใหแกผูเขารับการสัมมนา 
   5.5.11.15 สังเกต สอบถามและวิเคราะหปญหาประจําวัน 
   5.5.11.16 ประชุมกรรมการเพื่อหาทางแกไข 
  5.5.12 ขั้นประเมินผลหลังการสัมมนา 
   5.5.12.1 วิเคราะหประเมินผลการสัมมนา 
   5.5.12.2 รายงานผลการสัมมนาตอผูบังคับบัญชา 
   5.5.12.3 ทําหนังสือแจงผลการสัมมนาตอหนวยงานของผูเขารับการ

สัมมนา 
   5.5.12.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณคาใชจายอื่นๆ ใหเรียบรอย 
   5.5.12.5 ติดตามผล 
   5.5.12.6 วิเคราะห ติดตามผล 
   5.5.12.7 ปรับปรุงหลักสูตร 
   5.5.12.8 หากมีอะไรตองติดตอผูเขารับการสัมมนาภายหลังไดกําหนดไว

กอน เกี่ยวกับสถานที่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงทีหลัง หรือเกี่ยวกับการแจกเอกสารที่จัดทําทีหลัง ถาจําเปนอาจ
ขอซองจดหมายปดแสตมปไวกอนก็ได 

  5.5.13 ขอดีของการสัมมนา 
   5.5.13.1 ผูเขาสัมมนาไดมีโอกาสศึกษาคนควา โดยรับการใหคําปรึกษา

แนะนําอยางใกลชิดจากผูทรงคุณวุฒิ 
   5.5.13.2 กระตุนใหผูเขารวมประชุมสัมมนาทุกคน ไดมีสวนรวมในการ

สัมมนาอยางเต็มที่ 
   5.5.13.3 มีการเสนอเอกสารและขอมูลใหมๆ 
   5.5.13.4 ไดรูปแบบของการแกปญหาหลายๆ แนวทางที่เหมาะสมกับ

สถานการณตางๆ  
  5.5.14 ขอจํากัดของการสัมมนา 
   5.5.14.1 ผูทรงคุณวุฒิบางทานอาจใจแคบไมยอมรับความคิดใหมๆ มักจะ

ควบคุมใหการสัมมนาเปนไปตามความคิดเห็นของตนเอง 
   5.5.14.2 ผูเขารวมสัมมนาไมกลาตักเตือนผูเขารวมสัมมนาทานอื่นๆ ที่

กระทําตนไมเหมาะสมในขณะสัมมนา 
   5.5.14.3 ระยะเวลาในการสัมมนาถาหากมีเวลาจํากัดจะเปนอุปสรรคตอ

การศึกษาคนควาหาขอมูลของผูเขารวมสัมมนา 
6. การศึกษาดูงาน 
 การศึกษาดูงาน หมายถึง การพาบุคลากรของโรงเรียน ไปศึกษาคนควาและเพิ่มพูนใน

สถานที่ตางๆ โดยมีวัตถุปรสงคเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
ดังนั้น กอนการศึกษาดูงานควรมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับการศึกษาดูงานไว 3 ขอ ดังนี้ 

 1) การศึกษาดูงานจะมีสวนในการแกปญหาการทํางานใหกับตนเองอยางไร? 
 2) การศึกษาดูงานจะกอใหเกิดความคิดใหมๆ ที่นําใชกับการทํางานไดอยางไร? 
 3) การศึกษาดูงานมีประโยชนตอทีมงาน และหนวยงานอยางไร? 
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 6.1 วิธีการศึกษาดูงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
  วิธีการศึกษาดูงานใหเกิดประสิทธิภาพหรือใหเกิดประโยชนจากการศึกษาดูงานนั้น 

ควรมีวิธีการดังตอไปนี้ 
  6.1.1 เตรียมความพรอมกอนศึกษาดูงาน 
   6.1.1.1 ความพรอมในเรื่องสภาพรางกาย ใหสมบูรณแข็งแรงอยูในภาวะที่

พรอมที่จะศึกษาดูงาน 
   6.1.1.2 สรางทัศนคติเชิงบวก ใหเกิดความรูสึกที่ดีในการศึกษาดูงาน ดวย

การมองเห็นถึงขอดีในการศึกษาดูงาน หนวยงานที่จะศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมท่ีจัดรวมในการศึกษาดูงาน 
รวมทั้งผลที่จะไดรับกับตนเอง ทีมงาน และหนวยงาน 

   6.1.1.3 ตั้งประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานปจจุบัน รวมทั้งทบทวนถงึ
วิธีการทํางานในปจจุบัน ถึงแนวคิดที่มุงหวังเพื่อจะไดนําความรูมาใชในพัฒนาการทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพ และจดเปนบันทึกเตือนความจํากอนการศึกษาดูงาน 

  6.1.2 เตรียมความพรอมขณะศึกษาดูงาน 
   6.1.2.1 รับฟง การบรรยายหรือการเลาถึงประสบการณในการทํางาน 

ตลอดจนเทคนิควิธีการทํางานใหมๆ 
   6.1.2.2 คิดตาม สรางแนวความคิดใหม โดยมองถึงขอดีของวิธีการทํางาน

แบบใหมที่ไดเรียนรู ที่จะสามารถนํามาประยุกตใชกับวิธีการทํางานแบบปจจุบัน เพื่อลดปญหาและเสริม
ประสิทธิภาพ ในการทํางาน 

   6.1.2.3 ถามดู การตั้งคําถามเพื่อแลกเปลี่ยนความรู โดยถามจากสิ่งที่       
ไดเห็น การตั้งคําถามเปนการจุดประกายความคิด กระตุนใหเกิดการถายทอดความรูในการทํางาน        
ถึงเทคนิค วิธีการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ เชนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใช การนําเอาวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เปนตน ซึ่งการถามเพื่อสรางองคความรูน้ี เราจะไขขอของใจ
ถึงประเด็นปญหาที่ไดตั้งไวกอนการศึกษาดูงานได 

   6.1.2.4 รูเขียน การนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานนั้น นํามาเขียนหรือ
จดบันทึกยอเตือนความจํา การเขียนเปนสิ่งสําคัญเพราะตกผลึกจากความรูความเขาใจของตนเองนั่นคือ
เขียนตามที่รูหรือเขาใจ ซึ่งโดยปจจุบันเราอาจใชเทคโนโลยีตางๆ เชนการบันทึกความรูดวยกลองถายวดิโีอ 
หรือเลาเร่ืองจากรูปภาพโดยการถายภาพ หรือบันทึกเสียงดวยเคร่ืองอัดเทป  โทรศัพทมือถือ ซึ่งจะชวย
เตือนความจําใหกับตัวเอง และถายทอดเปนองคความรูไดอีกวิธีหนึ่ง 

  6.1.3 เตรียมความพรอมหลังศึกษาดูงานเสร็จสิ้น 
   6.1.3.1 ทบทวนความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานของตนเอง  
   6.1.3.2 นําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการทํางาน 
   6.1.3.3 จดบันทึกเตือนความจําถึงวิธีการแกปญหาตามประเด็นปญหาท่ีตัง้

ไวกอนการศึกษาดูงาน ความรูที่สามารถนํามาประยุกตใช ตลอดจนความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นการจดบันทึกนี้
เปนการตรวจสอบความรูของตนเองที่ไดรับในอีกทางหนึ่งดวย 

   6.1.3.4 จัดประชุมแตละทีมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 
ติดตามและประเมินผลความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน กอนที่จะรวบรวมความรูที่ไดในแตละบุคคล มา
สรุปเพื่อจัดทําเปนองคความรูแตละทีมงาน  

   6.1.3.5 ถายทอดและเผยแพรองคความรู และนําองคความรูที่ไดมาปรับใช
ในการทํางานอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
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 6.2 ขั้นตอนการนิเทศแบบศึกษาดูงาน 
  6.2.1 เลือกสถานที่ศึกษาดูงานท่ีตรงกับปญหาและความตองการ 
  6.2.2 กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน 
  6.2.3 วางแผน ประสานงาน กับสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน 
  6.2.4 แจงใหหนวยงานท่ีไปศึกษาดูงาน บรรยายสรุปใหฟง 
  6.2.5 ควรใชเวลาในการศึกษาดูงาน ใหนานพอสมควร 
  6.2.6 หลังจากศึกษาดูงานแลวควรกลับไปสรุปแนวความคิด และวางแผนปรับปรุง

งานตอไป 
 

(ตัวอยาง) 
แบบบันทกึการศึกษาดูงาน  (แบบที่ 1) 

 
โรงเรียน........................................................อําเภอ..........................จังหวัด....................... 
วันที่....................................................สถานที่ไปศกึษาดงูาน............................................... 
 

เร่ืองที่ศกึษาดูงาน ผลการศึกษาดูงาน สิ่งที่นําไปประยุกตใช หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

     
 

(ลงชื่อ).................................................ผูศึกษาดูงาน 
     (..........................................) 
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(ตัวอยาง) 
แบบบันทกึการศึกษาดูงาน  (แบบที่ 2) 

 
ชื่อผูศกึษาดงูาน.......................................................................วันที่................................................. 
ชื่อรายการที่ศกึษาดงูาน..........................................................สถานทีศ่ึกษาดูงาน........................... 
......................................................................................................................................................... 
1.  จุดประสงคการศกึษาดงูาน 
     1.1............................................................................................................................................. 
     1.2............................................................................................................................................. 
     1.3............................................................................................................................................. 
2.  ลักษณะหรือรูปแบบการจัด/ทํา/ตกแตง/ผลติ/สาธิต ฯลฯ  ของผูที่ใหศึกษาดูงาน 
     .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................. 
3.  ผลจากการศึกษาดูงาน 
    3.1  สวนดี.................................................................................................................................. 
          ............................................................................................................................................ 
    3.2  สวนที่ควรปรับปรุง.............................................................................................................. 
          ............................................................................................................................................ 
4.  รายการ/สิง่ทีค่วรนําไปปรับปรุงใชในโรงเรียน 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
5.  วิธีการที่จะนําสิ่งหรืองานท่ีไดไปปรับปรุงใช 
       ใชเครื่องบันทึกภาพ  วีดโีอ 
       ถายภาพ  จํานวน.........ภาพ   
       ไดรบัเอกสารคอื................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
    (ลงชื่อ).................................................ผูศึกษาดูงาน 
     (..........................................) 
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7. การดูนทิรรศการ 
นิทรรศการ หมายถึงการจัดแสดงขอมูลเนื้อหาผลงานตางๆ ดวยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณและ

กิจกรรมที่หลากหลายแตมีความสัมพันธกันในแตละเร่ืองโดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและ
ออกแบบที่เราความสนใจใหผูชมมีสวนรวมในการดู การฟง การสังเกต การจับตองและการทดลองดวยสื่อ
ที่หลากหลาย เชน รูปภาพ ของจริง หุนจําลอง ปายนิเทศ และกิจกรรมตางๆ เชน การประกวดการ
แขงขัน การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการตอบปญหา เปนตน 

8. การสาธิตการสอน 
 การสาธิตการสอน เปนกิจกรรมที่มุงใหผูดูเห็นการดําเนินการคลายสถานการณจริง โดยการ
นําคณะครูไปชมสาธิตการสอนในหรือนอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูสาธิตการสอนนาํประโยชน
ที่ไดจากการไปชมการสาธิตการสอน มาปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง และเปนการ
เสริมแรงใหกับผูสาธิตการสอน ถาหากผูสาธิตการสอนเปนครูในโรงเรียนเดียวกันดู ผูสาธิตการสอนจะตอง
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองใหมาก เพื่อมาเปนผูสาธิตการสอน 
 การดําเนินการนิเทศแบบสาธิตการสอน มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นท่ี 1 เตรียมการสาธิตการสอน 
  1.1   ศึกษา ปญหา สํารวจความตองการ เพื่อนําไปสูการสาธิตการสอนในเรื่องที่
ตรงกัน 
  1.2   แจงผูสาธิตการสอนและผูดูการสาธิตการสอน ทราบวัตถุประสงครวมกันใน
เร่ืองของการชมการสาธิตการสอน กลุมประสบการณใดๆ เรื่องใด ชั้นใด ประสานงาน เตรียมการใหพรอม 
  1.3   ใหผูดูการสาธิตการสอน เตรียมบันทึกผลการชมการสาธิตการสอนตาม
รูปแบบที่กําหนดให 
 ขั้นท่ี 2  ปฏิบัติการสาธิต 
  ผูดูการสาธิตการสอน ศึกษา สังเกต กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิควิธีการสอน
รูปแบบตางๆ ที่ไดจากการสาธิตการสอน  และจดบันทึกไว 
 ขั้นท่ี 3 ประยุกต และดําเนินการ 
  ผูดูการสาธิตการสอนนํากระบวนการ เทคนิควิธีการสอนที่ไดจากการสาธิตการสอน
สรุปประยุกตใชดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนของตน 
 ขั้นท่ี 4 ประเมินผล   
  4.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูผูไปดูสาธิตการสอน มีการเปลี่ยนแปลง 
  4.2   สรุปรายงานผล แจงใหคณะครูผูไปดูการสาธิตการสอน เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงแกไข พัฒนาตนเองตอไป 

 

มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน 
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการสําคัญที่จะตองดําเนินการใหไดแผนนิเทศ

สําหรับใชเปนเครื่องมือ/คูมือปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน แสดงถึงการบริหารจัดการโครงสรางองคกร
และระบบการดําเนินงานของโรงเรียนได ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด
มาตรฐานในการนิเทศภายในโรงเรียนไว 5 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีคําสั่งแตงตั้งเปนลาย
ลักษณอักษร 
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 1.1   ใหมีคณะบุคคลรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีคําสั่งแตงตั้ง 
 1.2   บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม 
 1.3   มีการกําหนดภาระงานและความรับผิดชอบไวชัดเจน 
 1.4 บุคลากรที่ไดรับมอบหมายเขาใจภาระงานและความรับผิดชอบงานนิเทศ

ภายในโรงเรียน 
 1.5   คณะครูในโรงเรียนมีสวนรวมในการสรรหาผูรับผิดชอบงานนิเทศภายใน

โรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการนิเทศ 
 2.1   มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนที่ตองใชในการนิเทศ ดังนี้ 
  2.1.1   ขอมูลแสดงสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
  2.1.2   ขอมูลแสดงความตองการพัฒนาของครู 
  2.1.3   นโยบายของหนวยงานระดับเหนือในการพัฒนาครู 
 2.2   ขอมูลสอดคลองกับสภาพความเปนจริง 
 2.3   การจัดเก็บขอมูลสะดวกและนําไปใชประโยชนไดทันที 
 2.4   มีการนําขอมูลที่ไดจัดเก็บมาใชประโยชนในการวางแผน 
 2.5   มีขอมูลยอนหลังอยางนอย 2 ป 
มาตรฐานที่ 3  โรงเรียนมีแผนการนิเทศที่ตอบสนองความตองการพัฒนาครูของครูและของ

โรงเรียน 
 3.1   มีแผนนิเทศที่มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  3.1.1   ความสําคัญและความจําเปนที่ตองพัฒนาครู 
  3.1.2   จุดเนนที่ตองพัฒนา 
  3.1.3   กิจกรรมการนิเทศและรายละเอียดของแตละกิจกรรม ไดแก 

วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อและเครื่องมือที่จําเปน วิธีการวัดประเมินผล 
กิจกรรมการนิเทศ 

  3.1.4   แผนนิเทศของโรงเรียนตอบสนองความตองการพัฒนาของครูและ
ของโรงเรียน 

  3.1.5   บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศตามบทบาทหนาที่ของตน 
  3.1.6   การเขียนสาระสําคัญของแผนการนิเทศแตละสวนสอดคลอง

สัมพันธกัน 
มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนดําเนินการตามแผนการนิเทศที่วางไว 
 4.1   มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน 
 4.2   ผูรับผิดชอบรับทราบ และดําเนินการตามแผนการนิเทศ 
 4.3   คณะครูรับทราบแผนนิเทศของโรงเรียน 
 4.4   ผูนิเทศดําเนินการไดตามแผนการนิเทศ 
 4.5   มีการบันทึกการดําเนินการและผลการดําเนินการของแตละกิจกรรม 
มาตรฐานที่ 5  โรงเรียนประเมินผลตามแผนการนิเทศอยางเปนระบบและนําผลการประเมิน    

มาปรับปรุงการนิเทศของโรงเรียน 
 5.1   มีการวางแผนประเมินผลแผนนิเทศ 
 5.2   แผนการประเมินผลแผนนิเทศ ประกอบดวย 
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  5.2.1   สิ่งที่จะประเมิน 
  5.2.2   สภาพความสําเร็จและเกณฑการประเมิน 
  5.2.3   วิธีการและเครื่องมือประเมิน 
  5.2.4   แหลงขอมูลผูประเมิน 
 5.3   มีรายงานผลแผนนิเทศของโรงเรียนท่ีครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้ 
  5.3.1   แผนนิเทศปการศึกษาที่จะประเมิน 
  5.3.2   การดํ าเนินการตามแผนนิ เทศและผลการดําเนินการของ         

แตละกิจกรรม 
  5.3.3   ผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรมการนิเทศแตละกิจกรรม 
  5.3.4   อุปสรรค/ปญหาในการดําเนินการ 
 5.4   คณะครูมีสวนรวมในกิจกรรมการประเมิน 
 5.5   นําผลการประเมินไปพิจารณาวางแผนนิเทศของโรงเรียนในปตอไป 
เพื่อใหการนิเทศเปนไปตามมาตรฐาน แผนการนิเทศเปนเสมือนเข็มทิศของการนิเทศซึ่งตอง

วางแผนโดยอิงหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับการนิเทศ เพื่อใหไดแผนการนิเทศที่ดีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนในการพัฒนางานของโรงเรียน และครู  

ศุภลักษณ มุขพรหม (2553) ไดเสนอเทคนิควิธีการดําเนินการสูมาตรฐานการนิเทศภายใน ดังนี้ 
ขั้นที่ 1  สรางความตระหนัก 
 เปนขั้นการจัดการใหครูรับรูปญหาหรือสถานการณ ใหตระหนักถึงความสําคัญจําเปนใน

การพัฒนานั้นๆ เชน การใหรับทราบขอมูล หรือสภาพปญหา การกระตุนหรือสรางแรงจูงใจสภาพ
ความสําเร็จในขั้นนี้ คือ ครูรับทราบปญหา/นโยบาย มีความสนใจและกระตือรือรนและพรอมจะแกปญหา
หรือพัฒนาตนเอง 

ขั้นที่ 2 ปกหลักชัย   
 เปนการดําเนินงานเพื่อกําหนดจุดพัฒนา และกําหนดสภาพความสําเร็จในการพัฒนา

รวมกัน โดยรวบรวมขอมูลและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักชัยหรือเปาหมาย 
 สภาพความสําเร็จในขั้นนี้ คือ   
 2.1   มีขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของเปนระบบ สะดวกตอการใชวางแผน   
 2.2   ผูเกี่ยวของมีภาพความคาดหวัง เพื่อเตรียมวางแผนการนิเทศ   
 2.3   มีเปาหมาย/วัตถุประสงคการนิเทศชัดเจน สอดคลองกับความตองการ และรับรู

รวมกัน 
ขั้นที่ 3  รวมใจพัฒนา 
 เปนการพิจารณาหาทางเลือกในการนิเทศ เชน ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ วิธีการนิเทศ/

กิจกรรม สื่อ/เครื่องมือ ทั้งนี้การดําเนินการอาจดําเนินการในลักษณะกลุมที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาจมีหลาย
กลุมตามความสนใจ/ความตองการจําเปน โดยเนนการมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดองคประกอบ
ตางๆ และที่สําคัญผูบริหารในฐานะผูบริหารการศึกษา และผูนิเทศการศึกษาตองเปนสวนหนึ่งในกลุม
ประสิทธิภาพ คือ ทําหนาที่อํานวยการ เชน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดวิธีการใหมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ทําหนาที่เปนผูประสานงาน เชน การประสานความรู ความคิดของทีมใหเปนไปในทิศทางที่
ตองการตามเปาหมาย ทําหนาที่ผูนิเทศ เชน การใหความรู ใหคําปรึกษา ตรวจและประเมินกิจกรรม/งาน
โครงการ  

 สภาพความสําเร็จในขั้นนี้ คือ   
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 3.1   ผูรับการนิเทศมีเปาหมายในการพัฒนาตนเองชัดเจน 
 3.2   ผูรับการนิเทศไดรวมกันวางแผนพัฒนาตนเองตามเปาหมาย 
 3.3   ผูนิเทศมีสวนรวมในการคัดเลือกตัวผูนิเทศ 
 3.4   ที่มีความเหมาะสม มีคําสั่งมอบหมายและกําหนดภารกิจชัดเจน  
 3.5   ผูรับการนิเทศรับทราบภารกิจที่จะนิเทศตามสภาพความตองการ   
 3.6   มีกิจกรรมนิเทศที่เหมาะกับสภาพความตองการจําเปน และขอจํากัดของโรงเรียน 
 ในแตละกิจกรรมการนิเทศควรมีองคประกอบตอไปน้ี ชื่อกิจกรรมการนิเทศ จุดประสงค/

เปาหมายของการนิเทศ สภาพความสําเร็จที่ตองการพัฒนา (ความรู/ทักษะ/เจตคติ) กระบวนการ/ขั้นตอน
การนิเทศ วัน เวลา สถานที่ที่ดําเนินการ สื่อประกอบการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ และผูปฏิบัติ/
ผูรับผิดชอบ/คณะ   

 สิ่งสําคัญ คือ ผูบริหารจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในเร่ืองที่จัดใหมีการนิเทศแม
จะมอบหมายใหครูนิเทศกันเองก็ตาม กิจกรรมในแตละองคประกอบจะตองรอยรัดสัมพันธกันมีความ
ชัดเจนและเห็นภาพงานตลอดแนว 

ขั้นที่ 4  รูคาผลงาน 
 เปนขั้นตอนการวางแผนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน นอกจากจะเปนการ

ประเมินผล สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานแลว ยังเปนการนําผลขอมูลดานปญหา/อุปสรรค เพื่อใช
ประโยชนในการวางแผนปรับปรุงแกไขในการนิเทศครั้งตอไป ดังนั้น การวัดประเมินผลที่ดีควรมีขอมูลที่
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง ผูรับการประเมินรูจุดที่ควรปรับปรุงแกไขและยอมรับผลการประเมิน
ดวยความเต็มใจ ควรวางแผนการประเมินทั้งกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการและสิ้นสุดการนิเทศมี
หลักการสําคัญ คือ เปนการติดตามชวยเหลือ สรางขวัญกําลังใจ โดยมุงใหผูรับการนิเทศสามารถพัฒนา
ตนเองไดตามเปาหมาย เนนการวัดประเมินผลรวมกันระหวางผูประเมิน และผูรับการประเมินเพื่อใหทราบ
ปญหา/อุปสรรคในการพัฒนางาน ควรเปดโอกาสใหผูรับการประเมินมีสวนรวม เชน กําหนดวิธีการ
ประเมิน ใหวิพากษเครื่องมือ หรือแบบการประเมิน การคัดเลือกผูประเมิน/ทีม การประเมินตนเองเปนตน   

 สภาพความสําเร็จในขั้นนี้ คือ 
 4.1   ผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการวางแผนประเมิน เชน รวมกําหนดขอบขายและ

เกณฑการประเมิน กําหนดแหลงขอมูลและระยะเวลา 
 4.2 สรางและมีเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย มีคุณภาพสอดคลองภารกิจ/

กิจกรรม 
 4.3   มีการวัดประเมินทั้งดานกระบวนการและผลลัพธ 
ขั้นที่ 5  สืบสานพัฒนาคูมือสูการปฏิบัติ 
 เปนการนําขอมูลผลการดําเนินงานจากขั้นตอนที่ 1 – 4 มาสรุป วางแผนจัดทําคูมือหรือ

แผนการนิเทศ และนําไปสูการปฏิบัติในการนิเทศภายในโรงเรียนตอไป 
 สวนประกอบของคูมือ/แผนการนิเทศควรประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้  
 สวนประกอบตอนตน 
  -  คํานํา คําชี้แจง สารบัญ 
 สวนประกอบตอนกลาง 
  ตอนที่ 1  บทนํา 
  -  ความสําคัญและความเปนมา 
  -  วัตถุประสงคของการนิเทศภายใน 
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  ตอนที่ 2  เอกสารที่เกี่ยวของ 
  ตอนที่ 3  วิธีดําเนินการ 
  ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูล 
  ตอนที่ 5  สรุปอภิปราย 
 สวนประกอบตอนทาย 
  คําสั่ง หลักฐานอางอิง 
 สภาพความสําเร็จในขั้นนี้ คือ   
 5.1 มีคูมือ/แผนการนิเทศที่สมบูรณ    
 5.2   คณะผูนิเทศมีความมั่นใจในการนิเทศสามารถนิเทศไดตรงตามแผน 
ขั้นที่ 6 รอยรัด สรุปรายงานผล 
 เปนขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนนิเทศ จะตองมีการสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ โดยใชรูปแบบการรายงาน การวิจัย หรือรายงานการประเมินโครงการ แลว
นําผลการนิเทศไปใชพัฒนางานตอไป  

 สภาพความสําเร็จในขั้นนี้ คือ 
 6.1 ทําใหทราบผลการดําเนินงานวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
 6.2 ทําใหทราบขอมูลในการดําเนินงานวามีปญหา/อุปสรรคอะไร 
 6.3 ใชเปนขอมูลในการศึกษา อางอิงหลังการดําเนินงานและใชเปนขอมูลในการ

วางแผนพัฒนางานในคร้ังตอๆ ไป  
กิจกรรมการนิเทศภายในสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนั้น การดําเนินการนิเทศภายในควร

เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับปญหา ลักษณะงานและความพรอมของโรงเรียน เพราะการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ เปนสวนหนึ่งที่ชวยพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



 

บทที่ 4 
แนวทางการประเมินผลการนิเทศ 

 
การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตีคาเพื่อตัดสินผลงานนิเทศการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยู 

และที่ดําเนินการไปแลว มีผลเปนที่พอใจหรือไม จําเปนตองมีการปรับปรุงสวนใด เพื่อใหงานการนิเทศ
ประสบผลสําเร็จตามที่ตองการ การประเมินผลเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศ          
เปนกระบวนการที่ตองการรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และความสําเร็จ
ในการนิเทศการสอน 

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนและหรือการนิเทศการเรียนการสอนมีความจําเปน     
และสําคัญอยางยิ่ง ในการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน ในการประเมินผลดําเนินการไดหลาย
รูปแบบ เชน การประเมินท้ังระบบ หมายถึง การที่ตองมีการประเมินทั้งปจจัยปอนเขาหรือปจจัยนําเขา 
(Input) ประเมินกระบวนการนิเทศการสอนซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการนิเทศการศึกษา และประเมินผลลัพธ 
(Product) ซึ่งหมายถึง ผลลัพธของโครงการโดยภาพรวม และผลลัพธของกระบวนการนิเทศการสอน     
ที่ครูไดรับการนิเทศ เมื่อมีการประเมินผลระบบการนิเทศ รวมถึงโครงการการนิเทศของโรงเรียนซึ่งอาจจะ
มีโครงการยอยๆ ภายใตโครงการนิเทศในโรงเรียนโดยรวมก็ได ดังนั้น รูปแบบของการประเมิน เครื่องมือที่
ใชในการประเมินและวิธีการประเมินอาจจะเลือกใชใหเหมาะสมกับการนิเทศการศึกษาแตละเร่ือง         
และการนิเทศการสอนซึ่งเนนเฉพาะการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนโดยตรง            
การประเมินผลโครงการกิจกรรมหรือตัวหลักสูตรใชหลักการประเมินผลที่คลายคลึงกัน รวมทั้งรูปแบบ
ตางๆ ที่เลือกใชในการประเมินอาจจะมีการปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเปาหมาย 
ของการประเมินผล ที่สําคัญคือ ในการนิเทศนั้นควรมีการประเมินทั้งดานกระบวนการและผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับผูนิเทศดวย เพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการนิเทศใหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป 

ในการประเมินผลใดก็ตาม จะประกอบดวยการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไข ซึ่งโดยทั่วไป 
จะมีการประเมินผลระหวางดําเนินการและการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการดําเนินการ 

เครื่องมือการประเมินผลการนิเทศมีหลายแบบ การท่ีจะใชเครื่องมือใดยอมขึ้นอยูกับวตัถปุระสงค
หรือจุดมุงหมาย ที่กําหนดไวเปนสําคัญเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนิเทศ เชน แบบสอบถาม  
แบบทดสอบ แบบสํารวจ การสัมภาษณ การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติ การประชุมปรึกษาหารือและ
ทบทวนการปฏิบัติงาน การวิจัยในเชิงประเมินผล การสังเกตการสอน การบันทึกวิดีทัศน การบันทึกเสียง 
การสังเกตการสอนโดยการเขาไปนั่งในชั้นเรียน การใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ฯลฯ  

รูปแบบการประเมินผลการนิเทศการสอน ประยุกตจากรูปแบบการประเมินหลักสูตรของ
คณะกรรมการ Phi Delta Kappa Committee Model คณะกรรมการ Phi Delta Kappa เชื่อวา              
การประเมินผล 4 ประการตอไปนี้ มีความจําเปน 

1.  การประเมินสิ่งแวดลอม (Context evaluation) ในที่นี้ หมายถึงการประเมินโรงเรียน         
ผูบริหารหองเรียน สื่อและอุปกรณ  

2.  การประเมินตัวปอน (Input evaluation) ซึ่งมีความจําเปนต อการตัดสินใจหรือการ
ออกแบบจุดประสงค เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพของสิ่งที่เกี่ยวของในที่นี้ ไดแก ครู ผู นิเทศ นักเรียน          
วิธีการนิเทศ เทคนิค เนื้อหา เครื่องมือการนิเทศการสอน 
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3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจปฏิบัติ ในที่นี้
หมายถึงการประเมินผลการนิเทศการสอน การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การอบรม ฯลฯ 

4.  การประเมินผลผลิต (Product evaluation) ที่ ไดรับดวยการจัดหาขอมูลในการตัดสินซึง่จะ
บรรลุไดหรือในที่นี้อาจหมายถึงการประเมินผลที่ เกิดขึ้นจากการนิเทศการสอน เชน ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ของนักเรียน 
 
การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการตรวจสอบกิจกรรมการนิเทศวาสนองตอ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการนิเทศมากนอยเพียงใด โดยมีการประเมิน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ประเมินกอนการดําเนินการ 
ขั้นที่ 2 ประเมินระหวางดําเนินการ 
ขั้นที่ 3 ประเมินหลังดําเนินการ 
ซึ่งมีรายละเอยีดการดําเนินการ ดงันี ้

ขั้นที่ 1 ประเมินกอนการดําเนินการ 
 เปนการประเมินความพรอมกอนการดําเนินงานของผูบริหารหรือคณะกรรมการ

ของสถานศึกษา ในเร่ืองตอไปนี ้
 1.1 ความเปนไปไดในการปฏิบัติจริงของกิจกรรมวา มีความเปนไปไดมากนอย

เพียงใด 
 1.2 ตรวจสอบเคร่ืองมือ สื่อ คน และเวลา 
ขั้นที่ 2 ประเมินระหวางดําเนินการ 
 เปนการประเมินขณะปฏิบัติงานตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน โดยกําหนด

รายละเอียดในแผนการประเมิน ใหครอบคลุมสาระสําคัญ ตอไปนี้ 
 2.1 เรื่องที่ประเมิน 
  2.1.1   วัตถุประสงค 
  2.1.2   เปาหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 2.2 วิธีการประเมิน 
 2.3 เครื่องมือประเมิน 
 2.4 ระยะเวลาดําเนินการ 
 2.5 ผลการประเมิน 
ขั้นที่ 3 ประเมินหลังดําเนินการ 
 ขั้นนี้ เปนการประเมินผลสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน และความพึงพอใจ

ของครูที่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประเมินไดจากสาระสําคัญ ตอไปน้ี 
 3.1 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนการนิเทศเพียงใด 
 3.2 ครูเกิดการพัฒนาหรือไม 
 3.3 การพัฒนาที่เกิดขึ้นสงผลตอนักเรียนมากนอยเพียงใด 
 3.4 ครูมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 
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 3.5 มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงแผนนิเทศในปตอไป
หรือไม 

 
(ตัวอยาง) 

แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

 โรงเรียน ................................................................................................................... 
  

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน 
1. บรรลตุามวตัถปุระสงคและเปาหมาย 
ของแผนนิเทศเพยีงใด 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
2. ครูเกดิการพัฒนาหรือไม 
 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
3.  การพัฒนาทีเ่กดิขึ้นสงผลตอนักเรียน 
มากนอยเพยีงใด 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
4.  ครูมคีวามพึงพอใจมากนอยเพยีงใด 
 

........................................................................................ 

........................................................................................  
5.  มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงแผนนิเทศ ในปตอไปหรือไม   

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
 
 

   ประเมินวันที่ ................... เดอืน ...................... พ.ศ. ...................... 
      
     

ผูประเมิน........................................ 
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(ตัวอยาง) 
แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
 โรงเรียน ................................................................................................................... 
  

กระบวนการ ปฏิบัต ิ
ไมได 
ปฏิบัติ 

ปญหา/อุปสรรค 

ขั้นที1่  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ    
 1.1 ศึกษาวเิคราะหขอมูลตัวบงชี้คุณภาพดานตาง ๆ    
 1.2 สํารวจและประเมินความตองการของครู    

1.3 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ    
1.4 วิเคราะหสาเหต ุ จดัลําดบัความสําคัญของสาเหต ุ

กําหนดทางเลอืกในการแกปญหาและดําเนินการตามความตองการ 
   

ขั้นที ่2  การวางแผน 
 2.1 กําหนดกิจกรรมและรายละเอยีดกิจกรรม 
 2.2 เขยีนโครงการ   

   

ขั้นที ่3   การปฏบิตัิการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.1 การดําเนินการตามโครงการ 
1.2 การกํากับตดิตาม 
1.3 การประเมินโครงการ   

   

ขั้นที ่4  การประเมินผล 
 4.1 ประเมินกระบวนการ 
          4.2 ประเมินโครงการ 
 4.3  ประเมินความพงึพอใจของครู 

   

 
 

   ประเมินวันที่ ................... เดอืน ...................... พ.ศ. ...................... 
       

 
ผูประเมิน................................... 
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(ตัวอยาง) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอน 

เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัตกิารนิเทศภายในโรงเรียน 
โรงเรียน.............................................................................................. 
กิจกรรม............................................................................................. 

 
ระดับความพงึพอใจมี  5   ระดับ 

5  หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ดุ  4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
3  หมายถึง พึงพอใจ   2  หมายถึง พึงพอใจนอย 
1   หมายถงึ พึงพอใจนอยทีส่ดุหรือไมมีเลย 

 

รายการประเมิน/กจิกรรม 
ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติ 
1 2 3 4 5 

1. มีการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปนสภาพปจจุบัน 
ปญหาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนไวอยางเปนระบบ 

     

2. มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานของงานทุกดานไว 
อยางเปนระบบ 

     

3. มีการคนหาความสามารถของครูผูสอนแตละคนในดานตาง ๆ      

4. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
ของครูผูสอน 

     

5. มีการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา โดยใชสือ่หรือเคร่ืองมอืตาง ๆ 
เชน  เครื่องมือประเมินคุณภาพนักเรียน 

     

6. มีการกําหนดวตัถุประสงค และเปาหมายในการวางแผนการนิเทศ
ไวชัดเจน 

     

7. มีการกําหนดขั้นตอน หรือวิธีการดําเนินการตามแผน 
อยางชดัเจน 

     

8. กําหนดระยะเวลาในการนิเทศภายในอยางเหมาะสม      

9. มีการชี้แจงใหครผููสอนมคีวามเขาใจในแผนการนิเทศ      

10. มีการปฏิบตัิการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไว      

11. มีการนําสื่อ เครื่องมือ วิธีการที่เตรียมไวในการนิเทศภายในมา
ใชอยางจริงจัง 

     

12. ผูใหการนิเทศภายในไดปฏบิตัิการนิเทศ มีการปรับวิธีการนิเทศ
ภายในใหเหมาะสมกับสถานการณ 

     

13. ผูใหการนิเทศภายในไดใชการนิเทศภายใน  
ในการแกไขปญหาและขอขัดของที่เกดิขึ้น 
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รายการประเมิน/กจิกรรม 
ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติ 
1 2 3 4 5 

14. ใชหลกัการนิเทศภายในโดยการสรางความม ี
มนุษยสัมพันธ เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกครผููสอน 

     

15. สงเสริมและสนับสนุนวัสด ุอุปกรณและการบริการ 
เพื่อความสะดวกในการปฏบิัตงิานของครูผูสอน 

     

16. สงเสริมและเปดโอกาสใหครูผูสอนไดคดิคนวิธีการหรือพัฒนา
งานที่รับผดิชอบอยูดวยตนเอง 

     

17. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการที่
กําหนดไว 

     

18. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามวตัถปุระสงคที ่
กําหนดไว 

     

19. จัดใหมีการสรุปผลการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการ      

20. จัดใหมีการรายงานผลการนิเทศภายในใหผูที่มสีวนเกีย่วของ
รับทราบเปนระยะ ๆ และนําผลการประเมินไปใชวางแผนพฒันา
ตอไป 

     

 
(ตัวอยาง) 

แบบประเมินความพึงพอใจของครทูี่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน 
คําชี้แจง  1.  แบบประเมินความพึงพอใจของครฉูบบันี้  ใชเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศ 
 2.  ครูผูรับการนิเทศเปนผูประเมินและโปรดทําเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความพึงพอใจ     
ที่ไดรับ 
 3.  ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ 
  5  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  4  หมายถึง พึงพอใจมาก 
  3  หมายถึง พึงพอใจ   2  หมายถึง พึงพอใจนอย 
  1   หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุดหรือไมมีเลย 
 

ขอที ่ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
ก. การดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ      

1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและการวางแผน       
 1.1 นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
1.3 ผูรับผดิชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรยีน 
1.4 กิจกรรมที่กําหนดในโครงการภายในโรงเรียน 
1.5 แบบและวิธีการประเมินผล 
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ขอที ่ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
2 การปฏิบตังิาน 

2.1 การปฏิบตัติามกําหนดในปฏิทินปฏบิัติงาน 
2.2 ความรวมมือของคณะครูในการดําเนินกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรยีน 
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน 
2.4 การใชสื่อ/เครื่องมอืในการนิเทศ 
2.5 การใหขวัญกําลงัใจในการปฏิบัตงิาน 

     

3 การประเมินผล 
3.1 วิธีการประเมินผล 
3.2 การมีสวนในการประเมิน 
3.3 ระยะเวลาในการประเมิน 

     

ข.  ผลการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีน      
1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและการวางแผน       
 1. คร ู

   1.1  ครูมีความรู  ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบตังิานเพิ่มขึ้น 
   1.2  ครูปฏบิตัิงานอยางมปีระสิทธิภาพ 
   1.3  ครูมีความสัมพันธอันดตีอกัน 
   1.4  ครูใหการยอมรับซึง่กันและกัน 
   1.5  ครูจัดทําแผนพัฒนาเพื่อการเรยีนการสอน (สื่อ, แบบฝก, 
         แบบวัดประเมินผล ฯลฯ) 

     

 2. นักเรียน 
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือรนในการเรียน 
2.2 นักเรียนใหความรวมมือในการปฏบิตัิงานดขีึ้น 
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

     

 
(ตัวอยาง) 

แบบประเมินความพึงพอใจของครทูี่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน 
คําชี้แจง  1.  แบบประเมินความพึงพอใจของครูใชเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.  ครู (ผูรับการนิเทศ) เปนผูประเมิน โดยกาเครื่องหมาย  ที่ตรงกบัความพึงพอใจ 
 3.  ระดับความพงึพอใจมี 4 ระดับ คอื มากทีส่ดุ  มาก  นอย  ไมพอใจ 
 

ที่ รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สดุ 

มาก นอย ไมพอใจ 

1 กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรยีนชวยพฒันาครูตามความตองการ/
จําเปน 
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2 ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ     
 - การเยีย่มชั้นเรียน     

-    การศึกษาดูงาน     
- การประชุมทางวิชาการ     
- การใหคําปรึกษาแนะนํา     
-    อื่น ๆ  โปรดระบุ     

3 บทบาทหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายในกิจกรรมการนิเทศ     
4 บรรยากาศการนิเทศ     
5 การมีสวนรวมของคณะครู     
6 ระยะเวลาในการดําเนินการนิเทศ     
7 บทบาทหนาทีข่องผูนเิทศ     
8 ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนเิทศ     
9 การตดิตามและประเมินผลการนิเทศ  ภายในโรงเรยีน     
10 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น     

 
(ตัวอยาง) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเพ่ือวัดเจตคติตอการนิเทศการสอน 
คําชี้แจง  โปรดอานขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความคิดเห็น 

 
ขอพจิารณา เห็นดวย ไมเห็นดวย 

1. การนิเทศการสอนเปนการตรวจสอบการปฏบิตัิงานของคร ู   
2. การนิเทศการสอนชวยใหการจัดการเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพ   
3. การนิเทศการสอนชวยใหครูปฏบิตัิงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ   
4. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคีวามกระตือรือรนในการทํางาน   
5. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคีวามวติกกงัวลในการทํางาน   
6. การนิเทศการสอนชวยใหครูไดมีโอกาสศึกษาคนควาหาความรู 
เพิ่มเตมิมากขึ้น 

  

7. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคีวามมั่นใจในการทํางานมากขึ้น   
8. การนิเทศการสอนชวยใหครูตองรับผดิชอบงานหลายดาน   
9. การนิเทศการสอนชวยใหครูมขีวัญและกําลังใจในการปฏบิตังิาน   
10. การนิเทศการสอนชวยใหครูรวมมือกันทํางานมากขึ้น   
11. การนิเทศการสอนชวยใหเกดิความสามคัคีในหมูคณะ   
12. การนิเทศการสอนสามารถแกปญหาใหตรงตามสภาพความเปนจริง 
มากที่สดุ 

  

13. การนิเทศการสอนมสีวนชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนสูงขึ้น   
14. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคีวามพงึพอใจในการทํางาน   
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ขอพจิารณา เห็นดวย ไมเห็นดวย 
15. การนิเทศการสอนทําใหครตูองทํางานมากขึ้น   
16. การนิเทศการสอนเปนการพัฒนาความรู  ความสามารถของครู   
17. การนิเทศการสอนชวยพฒันาคุณภาพการศึกษาไดตามเปาหมายที ่
กําหนด 

  

เกณฑการพิจารณา 
 ผูทีส่ามารถทําคะแนนได  10  คะแนนขึ้นไป  แสดงวามีเจตคติทีด่ตีอการนิเทศการสอน 

 
(ตัวอยาง) 

แบบประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน  แบบ  Checklist 
 คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน    หนาขอความทีต่รวจสอบ  พรอมทัง้ระบุเหตผุล 
         เกีย่วกบัเรื่องสั้น ๆ   
  

1. มีการประชุมของผูปฏบิตัิงานและบันทึกเพื่อประเมินโครงการหรือไม 
    มี 
    ไมมี เพราะ ................................................................................................................ 

2. ผูปฏิบตังิานมคีวามรูความเขาใจเพิม่ขึ้นเพยีงใด 
    มีความรูความเขาใจด ี
    ไมแนใจ เพราะ ....................................................................................................... 

3. การปฏิบตังิานสําเร็จตามเวลาของโครงการหรือไม 
   เปนไปตามกําหนด 
   ไมเปนไปตามกําหนด เพราะ 
....................................................................................... 

4. ผลการปฏิบตัิงานบรรลุวตัถปุระสงคทุกขอของโครงการหรือไม 
   ครบทุกขอ 
   ไมครบทุกขอ ขอที่ไมบรรลุวตัถปุระสงค คือ................................................................ 
          เพราะ ............................................................................................ 

5. โครงการนี้สงผลประโยชนแกนักเรียนเพยีงใด 
    เกิดประโยชนมาก 
    เกิดประโยชนเพราะ .............................................................................................. 

6. ผูรวมปฏบิตัิงานตามโครงการสวนมากมคีวามเห็นอยางไร 
    เปนท่ีพอใจ 
    ไมเปนที่พอใจเพราะ .............................................................................................. 

7. ผูรวมปฏบิตัิงานตามโครงการสวนมากมคีวามเห็นอยางไร 
    ตองการใหมีโครงการนี้อีก 
    ไมตองการใหมีโครงการนี้อีกเพราะ ...................................................................... 
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8. ผูนิเทศ  คณะกรรการนิเทศ  สวนมากมคีวามเห็นอยางไร 
   ตองการใหมโีครงการน้ีอีก 
   ไมตองการใหมโีครงการน้ีอีกเพราะ ...................................................................... 

9. ผูรับการนิเทศมคีวามเห็นตอโครงการอยางไร 
       ตองการใหมโีครงการน้ีอีก 
       ไมตองการใหมโีครงการนี้อีกเพราะ ...................................................................... 

10. ผูบริหารโรงเรยีนใหความสนใจในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมากนอยเพยีงใด 
       ใหความสนใจในการดําเนินการโดยตลอด 
       ใหความสนใจบางขณะ เพราะ ...................................................................... 
         ไมไดใหความสนใจ   เพราะ ...................................................................... 

11. กระบวนการทํางานสงผลตอความสําเร็จของโครงการ  อยางไร 
   มีประสิทธิภาพมากทีส่ดุ 
   ไมคอยมีประสิทธิภาพเพราะ ...................................................................... 

 12.  งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดรับจากโรงเรียนเหมาะสมเพยีงใด 
   เหมาะสม 
   ไมเหมาะสมเพราะ ...................................................................... 

13.  สื่อและเครื่องมือ – วิธีการนิเทศถูกนํามาใชบางหรือไม 
   ใช 
   ไมใชเพราะ ...................................................................... 

 
(ตัวอยาง) 

แบบประเมินโครงการ................................................................................................................... 
 
คําชี้แจง 

1.  แบบประเมินโครงการ.......................................มีจํานวน  4   ดังนี ้
      ตอนที ่1   ดานสภาวะแวดลอม 
    ตอนที ่2  ดานปจจัย 
    ตอนที ่3  ดานกระบวนการ 
     ตอนที ่4  ดานผลผลติ 
2.  วิธีการประเมินใหคําเคร่ืองหมาย  ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ดงันี ้
 คะแนน 5  หมายถงึ  มผีลการดําเนินการในระดับ  มากทีส่ดุ 
 คะแนน 4  หมายถงึ  มผีลการดําเนินการในระดับ  มาก 
 คะแนน 3  หมายถงึ  ดานกระบวนการ  ปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถงึ  มผีลการดําเนินการในระดับ  นอย 
 คะแนน 1  หมายถงึ  มผีลการดําเนินการในระดับ  นอยที่สดุ 
 
 



88 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ขอสังเกตจาก 

การประเมิน 5 4 3 2 1 
1. ดานสภาวะแวดลอม 

1.1 โครงการ...................................สราง 
คุณลักษณะทีด่ีดาน....................ใหแกผูเรยีน 

      

1.2  หลกัการ วตัถุประสงค และเปาหมายของ 
โครงการมีความเหมาะสม และสอดคลองกัน 

      

1.3  การกําหนดเปาหมาย  วิธีการดําเนินการและ
ระยะเวลาดําเนินการมคีวามเหมาะสมและปฏบิัติได 

      

1.4  การจัดบรรยากาศในการดําเนินงานเหมาะสมและ
สอดคลองกบัการดําเนินโครงการ 

      

1.5  การประสานงานระหวางบุคลากรทําใหเกดิความ
รวมมือในการดําเนินงาน 

      

2. ดานปจจัย 
2.1  มีจํานวนบุคลากรท่ีรวมดําเนินการโครงการ 
มีความเหมาะสมและเพยีงพอ 

      

2.2  มีคณะกรรมการดําเนินโครงการประกอบดวย 
ผูบริหาร ครูและบคุลากรในชมุชน 

      

2.3 มีงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกดั       
2.4  ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บคุลากร 
หรือหนวยงานเอกชน 

      

2.5  มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชในการดําเนิน
โครงการ มีเพยีงพอ 

      

2.6 อาคารสถานที ่หองปฏิบตังิานตามโครงการ 
มีความเหมาะสมและเพยีงพอ 

      

3. ดานกระบวนการ 
3.1  การจัดทํากรอบแนวคดิและกําหนดจุดพฒันาตาม
สภาพปญหาและความตองการ 

      

3.2  การวางแผนดําเนินโครงการ       
3.3  การปฏบิัตงิานตามโครงการ       
3.4  การดําเนินกิจกรรมที่กําหนดในโครงการตาม
ขั้นตอนทุกกิจกรรม 

      

3.5  การนิเทศตดิตามกํากบัการดําเนินการโครงการตาม
ขั้นตอนทีกําหนดทกุระยะ 

      

3.6  การประเมินผลการดําเนินงาน       
3.7  การวิเคราะหและนําผลการประเมินมาพฒันางาน
อยางตอเนื่อง 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ขอสังเกตจาก 

การประเมิน 5 4 3 2 1 
4. ดานผลผลิต 

4.1 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูของคร ู
      

      4.1.1  การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู       
      4.1.2  การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูตาม
ขั้นตอนโดยละเอยีด และผานการตรวจรับรองจาก
ผูบริหารโรงเรยีน 

      

       4.1.3  จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการเรยีนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคญั 

      

      4.1.4  ใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายโดยมีการบูรณาการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ 

      

      4.1.7  วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
ดําเนินการตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 
ทุกขั้นตอน 

      

      4.1.8  นําผลการประเมินมาพฒันาการจัด 
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

      

 4.2  พฤติกรรมการเรยีนรูของผูเรียน 
      4.2.1  การมีสวนรวมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 

      

      4.2.2  การปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรูดวยความ
สนใจและตั้งใจ 

      

      4.2.3  การมีสวนรวมและมีโอกาสใชสื่ออุปกรณ
การเรียน 

      

      4.2.4  การมีปฏสิัมพันธทีด่ตีอครแูละเพื่อน
นักเรียน 

      

      4.2.5  กลาแสดงออก ถาม และตอบคําถาม 
ในการเรียนรูอยางถูกตองและมีเหตผุล 

      

      4.2.6  การมีสวนรวมเกี่ยวกบัการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามความเหมาะสม 

      

        4.2.7  การสรุปและบันทึกผลการเรียนทกุคร้ัง       
       4.2.8  ผูเรียนมคีวามกาวหนาในการเรียนรู 
เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ 

      

 4.3  คุณลกัษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
      4.3.1  ความมีวินัยในตนเอง และปฏิบตัติาม 
ระเบียบของโรงเรยีน 
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ที ่ รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน ขอสังเกตจาก 

การประเมิน 5 4 3 2 1 
      4.3.2  มีความใฝรูใฝเรียน ศึกษาคนควาเพิ่มเตมิ
ความรูอยางสม่ําเสมอ 

      

      4.3.3  มีความเอื้ออาทร  ใหความชวยเหลือ 
เมื่อมีโอกาส 

      

       4.3.4  มีความเสยีสละเพื่อสวนรวม       
      4.3.5  มีความเปนประชาธิปไตย       
      4.3.6  ควบคุมตนเองไดเหมาะสมกบัวัย       
      4.3.7  มีกระบวนการคิด ปฏิบตัิจริงและนําไปใช
ประโยชนได 

      

 4.4  การอยูรวมกับผูอื่นอยางมคีวามสขุ       
      4.4.1  การมีรางกายทีแ่ข็งแรง       
      4.4.2  การมีสุขภาพพลานามยัด ี       
      4.4.3  ความราเริงแจมใส       
      4.4.4  การมีจิตใจที่เขมแข็ง       
      4.4.5  การมีความสขุในการเรยีนรูและ 
การทํางาน 

      

      4.4.6  การมีมนุษยสัมพันธที่ด ีการความรัก 
ตอเพื่อนมนษุยและสรรพสิ่ง 

      

 
(ตัวอยาง) 

แบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศภายใน 
 

โรงเรียน.............................................................................. 
 
แบบสอบถามความคดิเห็นของครูผูสอน ตอสภาพการปฏิบัติงานการนิเทศภายในตามกระบวนการ 
 4 ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
 

รายการประเมิน/กจิกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. การศึกษาวิเคราะหขอมูล ตัวบงชีคุ้ณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      

2. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานตางๆ อยางเปน
ระบบ 

     

3. การศึกษาวิเคราะหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน      
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4. มีการประชุมหารือการดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเนือ่ง      

5. มีการสํารวจ สอบถามปญหา และความตองการจากคณะครู      

6. มีเคร่ืองมือ และการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ      

7. เปดโอกาสใหครูผูสอนรวมในการวิเคราะหสภาพปญหาความตองการ      

8. มีการรับฟงความคดิเห็นจากคณะครูในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา 
และความตองการ 

     

9. เรียงลําดับความสําคญัของปญหาท่ีจําเปนตอการแกไข      

10. นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหหาสภาพปญหาทีแ่ทจริงเพือ่นําไปใชวางแผน
ดําเนินการ 

     

 

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นการวางแผน 
 

รายการประเมิน/กจิกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. การประชุมคณะครูเพื่อรวมกันวางแผนวิเคราะหปญหาทีพ่บ      

2. การประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อวางแผนการดาํเนินการนิเทศ
ภายใน 

     

3. การกําหนดยุทธวิธีในการแกไขปญหารวมกัน      

4. การกําหนดกิจกรรม รายละเอยีด เปาหมาย ตัวบงชี ้      

5. การกําหนดบทบาทหนาทีข่องคณะทํางานตามความรูความสามารถ      

6. การกําหนดปญหาที่ชดัเจนตอการแกไขในรูปแบบทีเ่ปนไปได      

7. จัดทําแผนงาน/โครงการนิเทศภายในทีเ่หมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน 

     

8. จัดทําปฏิทินปฏบิัตงิานนิเทศภายใน ในรูปตาราง รายสัปดาห / รายเดือน      

9. การจัดทําคูมอืในการปฏบิตัิงานการนิเทศภายในเพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน 

     

10. สรุปผลการวางแผนและกําหนดทางเลือกในการดําเนินงานอยางเปนระบบ      

 
ขั้นตอนที่  3  ขั้นการปฏบิตัิงาน 
 

รายการประเมิน/กจิกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. การประชุมชี้แจงคณะครูในการดําเนินการนิเทศภายในและวางแผนในการ      
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ดําเนินการนิเทศภายใน 
2. การสรางความรู ความเขาใจแกคณะครูเกีย่วกบักระบวนการนิเทศภายใน      

3. การสรางความรู ความเขาใจแกคณะครูในกิจกรรมการนิเทศภายในแตละ
กิจกรรม 

     

4. การรับฟงความคดิเห็นของคณะครูในการดําเนินการนิเทศภายใน      

5. การดําเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศ      

6. มีความยดืหยุนในการดําเนินการนิเทศภายในแตละกิจกรรม เพื่อความ
เหมาะสม 

     

7. ผูใหการนิเทศภายในปฏิบตัตินเปนกลัยาณมติร      

8. มีการปฏิสัมพันธทีด่ีระหวางผูใหการนิเทศภายในกับผูรับการนิเทศ      

9. การนําผลที่ไดรับจากการนิเทศภายในไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน      

10. มีการปรับปรุงการนิเทศภายในใหมคีวามเหมาะสมมากยิ่งขึ้น      

 

ขั้นตอนที่  4  ขั้นการประเมินผลและรายงานผล 
 

รายการประเมิน/กจิกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. การวางแผนและกําหนดแนวทางในการประเมินผลการดาํเนินการ      

2. การดําเนินการประเมินผล 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ 
ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการ 

     

3. มีการใชเครื่องมือที่สรางขึ้นในการประเมินผลทุกคร้ัง      

4. การกําหนดใหคณะครูมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการประเมินผล      

5. การประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ 
   5 ขั้นตอน 

     

6. การประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายในแตละกิจกรรม      

7. มีการตดิตามผลการดําเนินการนิเทศภายในเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง      

8. นําผลจากการประเมินเกบ็ไวอยางเปนระบบ สะดวก ในการนํามาใช
ประโยชน 

     

9. นําผลจากการประเมินวิเคราะหและหาแนวทางพฒันา การนิเทศภายในครั้ง
ตอไป 

     

10. ระดมความคดิเห็นจากคณะครูในการสรุปการประเมินผล เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนา 

     

 



93 

(ตัวอยาง) 
แบบประเมินโครงการนิเทศภายใน 

โรงเรียน........................................................................................... 
 

รายการประเมิน 
ระดับคาการประเมิน 

หมายเหต ุ
1 2 3 4 

1.  หลักการและเหตผุล 
   1.1  มีขอมูลยืนยันชดัเจน 
   1.2  ความสอดคลองระหวางปญหากบัหลักการและเหตุผล 
   1.3  มีความเปนเหต ุเปนผล นาเชือ่ถอื 
2. วัตถปุระสงคโครงการ 
   2.1 มีความชดัเจน เฉพาะเจาะจง 
   2.2 มีความเปนไปไดในการดา เนินงาน 
   2.3 สามารถวัดและประเมินได 
   2.4 มีขอบเขตของเวลาทีแ่นนอนในการปฏิบตัิงาน 
   2.5 สอดคลองกบันโยบายของหนวยเหนือ 
3. มีเปาหมายทีช่ดัเจน 
4. วิธีการดําเนินงานของโครงการ 
   4.1 สอดคลองกบัวัตถปุระสงค 
   4.2 ความสัมพันธตอเนื่องระหวางกิจกรรม 
   4.3 วิธีดําเนินงานชดัเจน และเขาใจงาย 
   4.4 ชวงเวลาในการดําเนินงานมคีวามเหมาะสม 
5. คาใชจายเหมาะสมกบัโครงการ 
6. ผูรับผดิชอบและบุคลากรดําเนินงานมีความเหมาะสม 
7. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชดัเจน 
8. มีความสัมพันธตอเนื่องกันระหวางองคประกอบตางๆ ของ
โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ 
เวลา งบประมาณ 
9. โครงการมคีวามสอดคลองกบัแผนงานหลักของโรงเรยีน 
10. ผลสําเร็จของโครงการเปนไปตามวตัถุประสงค / เปาหมาย 

    1 หมายถึง 
นอย 
2 หมายถึง 
ปานกลาง 
3 หมายถึง 
มาก 
4 หมายถึง 
มากที่สดุ 
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(ตัวอยาง) 
แบบสรุปประเมินโครงการ 

โรงเรียน........................................................................................... 
ชื่องาน / โครงการ……………………………………………………..................................................... 
ลักษณะงาน / โครงการ   ใหม       ตอเนื่อง 
วัตถปุระสงคของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………............................................... 
……………………………………………………………………………………………………….............................................. 
เปาหมายดานปริมาณ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ดานคุณภาพ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมโครงการ วันที่………….เดือน…………………………………พ.ศ…………………… 
เสร็จสิ้นโครงการ วันที่…………เดือน……………………………..พ.ศ………………….. 
 
1. ดานสภาวะแวดลอม 
 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย 
มาก 

1.1 สภาพปญหาทีต่องจัดทํา งาน/โครงการ  
     นี้มคีวามสําคญั 

    

1.2 งาน /โครงการ สนองนโยบาย สพฐ.     
1.3 ความเปนไปไดที่จะบรรลุวัตถุประสงค     
1.4 ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมาย 
     (ดานปริมาณ,ดานคุณภาพ) 

    

 
2.  ดานปจจยั/ทรัพยากร 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

เปนไปได 
ตามแผน 

ไมเปนไปตามแผน
แตดําเนินการได 

ไมเปนไปตามแผน
ควรปรับปรุง 

2.1 บุคลากรที่เปนครู    
2.2 บุคลากรอื่นๆ (ระบุ)………    
2.3 นักเรียน    
2.4 งบประมาณ    
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2.5 วัสดุอุปกรณ    
2.6 เอกสาร    
2.7 ระยะเวลาดําเนินการ    
2.8 สถานทีด่ําเนินการ    
2.9 อื่นๆ (ระบุ)……………    
 

3.  ดานกระบวนการ  การดําเนินงาน ขั้นตอนและรายการปฏิบตัิของงาน/โครงการ 
 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช ควรปรับปรุง 
3.1 การเตรียมการ    
3.2 การปฏิบตัิงานเปนไปตามแผนในงาน / โครงการ    
3.3 การประสานงาน    
3.4 การปฏิบตั ิ(ระบุกิจกรรมหลัก )    
3.5 การปฏิบตัิงานเปนไปไดตามระยะเวลาที่กําหนด    
3.6 กระบวนการในการปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคได    

 
4.  ดานผลผลิต  ผลที่ไดเมือ่สิ้นสดุ / โครงการ 

 

ผลผลติ 
ระดับคุณภาพ 

มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สดุ 

4.1 ผลที่ไดบรรลุวตัถปุระสงค      
4.2 ผลงานบรรลุเปาหมาย       
   

    ความคดิเห็นและขอเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ) …………………………………..ผูรายงาน 
     (………………………………………) 

    ความคดิเห็นของผูบริหารโรงเรียน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                          (ลงชื่อ) ……………………………………. 

        (……………………………………..) 
หมายเหตุ  ระดับคุณภาพและเกณฑการประเมินสามารถปรับไดตามบริบทของโรงเรียน 
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การประเมินผลการนิเทศตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดมาตรฐานในการนิเทศภายใน

โรงเรียนไว 5 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานที่ 1  โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีคําสั่งแตงตั้งเปน     

ลายลักษณอักษร 
มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน   
มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ที่สอดคลองกับสภาพปญหา และ 

ความตองการของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนดําเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  
มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ และนําการประเมินมาปรับปรุง 

การนิเทศของโรงเรียน   
เพื่อใหการนิเทศภายในโรงเรียนเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการประเมิน

มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนใหไดมาตรฐานตอไป โดยมีหลักเกณฑในการประเมินแตละมาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในไวอยางชัดเจน ผูรับผิดชอบ มีความ
เขาใจขอบขายและความรับผิดชอบของตน 

 เกณฑการพิจารณา 
 1. จัดใหมีคณะบุคคลรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน และมีคําสั่งแตงตั้ง

เปนลายลักษณอักษร 
 2. บุคลากรที่ไดรับมอบหมาย มีคุณสมบัติเหมาะสม 
 3. มีการกําหนดภารกิจชัดเจน 
 4. บุคลากรที่รับผิดชอบ มีความเขาใจภารกิจของตน 
 5. บุคลากรในโรงเรียน มีสวนรวมในการสรรหาผูรับผิดชอบงานนิเทศภายใน

โรงเรียน 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. บันทึกการประชุม 
 2. คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน 
 3. คําสั่งมอบหมายงานนิเทศภายในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน   
 เกณฑการพิจารณา 
 1.   มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตองใชในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่

ครอบคลุมสภาพการบริหารงานดานตางๆ ของโรงเรียนและขอมูลที่แสดงระดับคุณภาพของนกัเรียน ไดแก 
  1.1  ระดับคุณภาพของนักเรียน 
  1.2   อัตราการมาเรียนของนักเรียน 
  1.3   สภาพการปฏิบัติงานของครู 
  1.4   สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  1.5   ความตองการในการพัฒนาตนเอง 
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  1.6   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   ฯลฯ 
 2.   ขอมูลในขอ 1 ถูกตองตามสภาพของโรงเรียนและเปนปจจุบัน 
 3.   มีการจัดเก็บขอมูลสะดวกตอการนําไปใชประโยชนไดทันที 
 4. มีการนําขอมูลที่จัดเก็บไปใชประโยชนในการวางแผนการนิเทศภายใน

โรงเรียน 
 5. มีขอมูลยอนกลับที่จัดเก็บอยางเปนระบบอยางนอย 3 ปการศึกษา 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.   บันทึกการประชุม 
 2.   แฟมโรงเรียน 
 3.  เอกสารที่เกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของ

ครู 
 4.   แบบสรุปผลสํารวจความตองการของบุคลากรในโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดคลองกับสภาพปญหา และความ

ตองการของโรงเรียน 
 เกณฑการพิจารณา 
 1.   มีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.   แผนการนิเทศภายในโรงเรียน สนองตอบปญหาและความตองการของ

โรงเรียน 
 3.   คณะบุคคลในโรงเรียน มีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 4. กิจกรรมที่กําหนดไว ในแผนฯ เปนกิจกรรมในการเส ริมสรางความรู 

ความสามารถของครู 
 5.   กิจกรรมมีความเหมาะสมกับสภาพและบุคลากรในโรงเรียน 
 6.   มีกิจกรรมพื้นฐาน เชน 
  6.1  การประชุม 
  6.2  การสนทนาทางวิชาการ 
  6.3  การศึกษาเอกสาร 
  6.4  การสาธิตการสอน 
  6.5  การสังเกตการสอน 
   ฯลฯ 
 เกณฑการใหคะแนน 
  คะแนน  5  หมายถึง  ปฏิบัติไดครบถวนทั้ง  6  รายการ 
  คะแนน  4  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  5  รายการ 
  คะแนน  3  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  4  รายการ 
  คะแนน  2  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  3  รายการ 
  คะแนน  1  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  2  รายการ 
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 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.   บันทึกการประชุม 
 2.   รายละเอียดกิจกรรมที่ดําเนินการการแกปญหาและพัฒนาความตองการของ

ครู 
 3.   ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดในการนิเทศภายใน 
 4.   โครงการนิเทศภายในโรงเรียน หรืองานนิเทศภายในโรงเรียน   
 5.   คําสั่งแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน   
 6.   คําสั่งมอบหมายงานในการดําเนินกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน   
มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนดําเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน  
 เกณฑการพิจารณา 
 1.   มีการมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน 
 2.   มีการประชุมชี้แจงแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 3.   ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ทราบแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 4.   ผูนิเทศดําเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ที่กําหนดไวได 
 5.   ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนฯ เชน 
  5.1  สนับสนุนดานขวัญและกําลังใจ 
  5.2  สนับสนุนดานงบประมาณ 
  5.3   สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.   บันทึกการประชุม 
 2.   บันทึกการปฏิบัติงาน ตามกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนฯ 
 3.   สมุดบันทึกการนิเทศประจําหองเรียน 
 4.   รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน ตามโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ และนําการประเมินมาปรับปรุงการ

นิเทศของโรงเรียน   
 เกณฑการพิจารณา 
 1.  มีการกําหนดกิจกรรมการประเมินผล ไวในแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
 2.  แผนการประเมินที่กําหนดไว มีลักษณะครอบคลุมเร่ืองตอไปน้ี 
  2.1   ระยะเวลาที่จะประเมิน 
  2.2   สิ่งที่จะประเมิน 
  2.3   วิธีการประเมิน 
  2.4   เครื่องมือประเมิน 
  2.5   ผูประเมิน 
 3.  ผูการเตรียมการประเมิน เชน จัดทําเครื่องมือในการประเมินการประชุม

ชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียน ทราบแผนการประเมินและวัตถุประสงคของการประเมิน เปนตน 
 4.   จัดทํารายงานการประเมนที่ครอบคลุมเรื่องตอไปน้ี 
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  4.1   ผลการปฏิบัติงานตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน 
  4.2   การปรับปรุงการจัดการเรียนรูของครู และความกาวหนาในการ

ปฏิบัติงาน 
  4.3   ความพึงพอใจตอการนิเทศภายในโรงเรียน 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1.   บันทึกการประชุม 
 2.   บันทึกการประเมินผลการนิเทศฯ ตามขั้นตอนท่ีกําหนด 
 3.   รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 4.   นําขอมูลการวิเคราะหและผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข        

และพัฒนา การดําเนินการนิเทศที่จะดําเนินการตอไป   
 เกณฑการใหคะแนน 
  คะแนน  5  หมายถึง  ปฏิบัติไดครบถวนทั้ง  5  รายการ 
  คะแนน  4  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  4  รายการ 
  คะแนน  3  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  3  รายการ 
  คะแนน  2  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  2  รายการ 
  คะแนน  1  หมายถึง  ปฏิบัติไดทั้ง  1  รายการ 
หมายเหตุ   เกณฑการใหคะแนนชุดนี้ ใชไดทุกมาตรฐาน ยกเวนมาตรฐานที่ 3 

  
(ตัวอยาง) 

 แบบประเมินมาตรฐานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรยีน 
โรงเรียน .......................................... อําเภอ................................. จังหวัด.............................................. 
คําชี้แจง  โปรดเขยีนเครื่องหมาย  ในชองระดบัคะแนนในแตละขอของแบบประเมิน 
 

ที ่ รายการ 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 โรงเรียนกําหนดผูรับผดิชอบงานนิเทศภายในโรงเรยีนอยางชดัเจน 

ผูรับผดิชอบมคีวามเขาใจขอบขายของงานและความรับผดิชอบของตนเอง  
     

2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการนิเทศภายใน      
3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ของโรงเรยีน 
     

4 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรยีน 

     

 
(ลงชื่อ) ............................................................... ผูประเมิน 
        (.................................................................) 
ตําแหนง ..................................................................... 
วันที่.......................... เดือน ......................... พ.ศ. ..................... 



 

บทที่ 5 
การรายงานผลการนิเทศ 

 
การรายงานผลเปนขั้นตอนเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนการนิเทศจะตองมีการสรุป           

และรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ โดยใชรูปแบบการรายงาน การประเมินผลโครงการหรอื
การวิจัย ในบทนี้ไดนําเสนอตัวอยางการเขียนรายงาน 2 รูปแบบ คือ  

1.  การรายงานการนิเทศ 
2.  การรายงานการประเมินผลโครงการ 

 
การรายงานการนิเทศ 

สวนประกอบของรายงานทีส่ําคญัม ี3 สวน คือ หมวดนําเรื่อง หมวดเนื้อเรื่อง และหมวดอางองิ 
1. หมวดนําเรื่อง หรือสวนหนา ประกอบดวย 
 1.1 ปกหนา หรือปกนอก คือ สวนที่อยูหนาสดุ หรือนอกสดุของเลม 
 1.2   ปกใน เปนใบรองปกอยูตอจากปกนอก 
 1.3 คํานํา เปนการเขียนสรุปกรอบของการทํางาน/โครงการ ผลงานทางวิชาอยางยอๆ 

และกลาวขอบคุณผูเกี่ยวของที่ชวยใหงานสําเร็จ 
 1.4   สารบัญ เปนดัชนีบอกการเรียนลําดับเนื้อเรื่อง สารบัญ ภาพประกอบ 
2. หมวดอางอิง หรือสวนหลัง ประกอบดวย 
 2.1 บรรณานุกรม เปนการเขียนลําดับรายชื่อ เอกสารตํารา สื่อ วัสดุอางอิง หรือศึกษา

คนควาในการจัดทํางาน/โครงการ และผลงานวิชาการนี้ 
 2.2 ภาคผนวก เปนขอมูลเฉพาะเจาะจง เพื่อขยายหรือเปนสวนประกอบที่ชวยใหเขาใจ

สวนเนื้อหามากยิ่งขึ้น อันเปนสวนที่ไมสมควรจะนําไปใชในหมวดเนื้อเรื่อง เพราะอาจจะดูรุงรังเกินไป 
3. หมวดเนื้อเร่ือง หรือสวนเนื้อหา ประกอบดวย 
 3.1 บทที่ 1 บทนํา 
 3.2 บทที่ 2 เอกสารและหลักวิชาที่เกี่ยวของ 
 3.3 บทที่ 3 วิธีการดําเนินงาน 
 3.4 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน 
 3.5 บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 บทที่ 1 บทนํา กลาวถึง ความนํา การกําหนดปญหา จุดประสงคในการนิเทศ นิยามศัพทเฉพาะ 

ขอบเขตของการนิเทศ 
 บทที่ 2 เอกสารและหลักวิชาการที่เกี่ยวของ กลาวถึง แนวคิด หลักการ หรือทฤษฎี        

ที่นํามาสูรูปแบบ หรือวิธีการนิเทศนั้นๆ โดยอางอิงเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
 บทที่ 3 วิธีการดําเนินงาน เปนการบรรยายใหเห็นภาพตั้งแตการเริ่มตนดําเนินงานนิเทศ      

จนเสร็จการนิเทศ อาจเขียนเปนขั้นตอน เชน การหาความตองการจําเปนในการนิเทศ การวางแผน        
การนิเทศ การเตรียมการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลและปรับปรุง 

 บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน เปนการรายงานผลการนิเทศตามจุดประสงคของการนิเทศ          
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชสื่อ นิเทศ หรือผลการประเมินการนิเทศวิชา/งาน นั้นๆ วามีผลเกิดขึ้น
ตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด 
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 บทที่  5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เปนการสรุปผลการดําเนินงานนิเทศ              
ทุกขั้นตอน มีการอภิปรายผลการสรุปนั้น พรอมใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการนิเทศตอไป 

 
(ตัวอยาง) 

การเขียนรายงานการนิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

ความนํา 
ควรกลาวถงึ 
1.   จุดมุงหมายของการนิเทศวิชา/งานวาสอดคลองกับนโยบายตนสังกัดที่สงเสริมในเรื่อง    

ที่นิเทศ หรือรับผิดชอบอยู 
2.   เสนอขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานนิเทศ หรือสภาพการปฏิบัติงาน/การจัดการเรียน

การสอนของครูในโรงเรียนปจจุบัน 
การกําหนดปญหา 
ควรกลาวถงึ 
1.   สภาพปญหาการนิเทศวิชา/งานที่ประสบอยู หรือการจัดการเรียนการสอนของครูในวิชา

ดังกลาว แสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่ผานมา อาจจะมีตัวเลข สถิติประกอบเปนคารอยละ 
คะแนนเฉลี่ย หรือกราฟ/แผนภูมิในชวงเวลายอนหลังที่ผานมา 

2.   สรุปแนวทางการดําเนินการแกปญหา/พัฒนางานนิเทศการจัดการเรียนการสอน       
หรืองานสนับสนุนการสอนตามที่คิดวาจะจัดทําเปนเทคนิคการนิเทศ หรือผลงาน/สื่อ/เอกสาร
ประกอบการนิเทศ ฯลฯ 

จุดประสงคของการดําเนินการ 
ควรเขียนเปนขอๆ กลาวถึง ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น หลังจากดําเนินการนิเทศนี้แลว โดยเขียน           

ใหสอดคลองกับปญหาที่กลาวในบทนํา 
ขอบเขตของการดําเนินการ 
ควรเขียนถึงขอบเขตของเนื้อหาสาระการดําเนินงานนิเทศ กลุมเปาหมาย ระยะเวลา        

ในขอกําหนด และขอจํากัดเฉพาะเร่ืองนี้ 
นิยามศัพทเฉพาะ 
เขียนเฉพาะนิยามศัพทคําสําคัญ หรือคําที่ไมแนใจวาผูอานจะเขาใจตรงกันทุกคน ถามีศัพท

บัญญัติแลวตองใชศัพทบัญญัติ 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
กลาวถึงประโยชนของการดําเนินการนิเทศวา เมื่อดําเนินการสําเร็จแลวจะเกิดประโยชน

อะไรบาง หรือเกิดผลกระทบอะไรบาง ควรเขียนใหสอดคลองกับความเปนมาของปญหา หรือความนํา 
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บทที่ 2 
เอกสารและหลักวิชาที่เกี่ยวของ 

  
ควรกลาวถึง หลักวิชาการ หรือแนวคิดทฤษฎีทางการนิเทศที่ผูปฏิบัติงานไดศึกษาคนควา 

แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะหเพื่อสรุปเปนแนวคิด หลักการของตนในการดําเนินการวิชา/งานนี้        
อาจเขียนเรียงลําดับ ดังนี้ 

1. ความนํา สรุปภาพรวมของการศึกษาคนควา และจัดหมวดหมูเนื้อเรื่องที่นําเสนอ       
เปนตอนๆ เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในภาพรวมของเอกสาร และหลักวิชาที่อางอิงทั้งหมด   

2. ความหมายของหลักการ ที่นํามาอางอิง และคําอธิบายแนวคิด วิธีการที่กลาวอาง         
แลวสรุปลงทายเรื่องแตละเรื่อง หรือแตละหลักการ แนวคิด ที่อางนั้น วาเกี่ยวของหรือนําไปใช         
ในการนิเทศครั้งนี้อยางไร 

บทที่ 3 
การดําเนินงาน 

  
บทน้ีตองเขียนใหละเอียดวาไดทําอะไรบาง ตั้งแตเริ่มตนลงมือดําเนินโดยเขียนตามขั้นตอน             

การดําเนินงาน/กิจกรรม หรือการดําเนินงานเชิงระบบของการนิเทศ 
1.   ศึกษาหาความตองการจําเปนในการนิเทศ (เขียนรายละเอียดใหชัดเจนมากขึ้นกวา       

บทที่ 1) 
2.   การวางแผนการนิเทศ โดยศึกษาคนควาเอกสารวิชาการตางๆ ดานการนิเทศ          

เพื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบหรือวิธีการนิเทศวิชา/งานที่รับผิดชอบ (สรุปจากเนื้อหาที่เขียนไวในบทที่ 2) 
ระบุกําหนดการนิเทศ กลุมเปาหมายที่รับการนิเทศ 

3.   การเตรียมการนิเทศ โดยการผลิตรูปแบบหรือวิธีการ/กิจกรรมการดําเนินการนิเทศ      
ที่ไดใชดําเนินการแกปญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิชา/งานที่รับผิดชอบ อยางไร/โดยวิธีการใด 
ยกตัวอยางประกอบ (หรืออธิบายวิธีการสรางสื่อนิเทศ/วิธีการนิเทศใหชัดเจนตามสภาพที่ปฏิบัติจริง) 
รวมทั้งสรางเครื่องมือประเมินผล/ตรวจวัดความสําเร็จของการนิเทศ วิธีสรางทําอยางไร เคร่ืองมือ        
มีลักษณะอยางไร นําไปใชในขั้นตอนใดของการนิเทศ หาคุณภาพเครื่องมือดวยวิธีใด 

4.   การดําเนินการนิเทศใหระบุขั้นตอนการดําเนินการนิเทศ สภาพการนิเทศที่ปฏิบัติจริง 
บรรยากาศการนิเทศ เทคนิคการนิเทศที่ใช รูปแบบ/วิธีการนิเทศ รายละเอียดการนิเทศแตละประเภท 
เชน การนิเทศทางไกล การนิเทศเปนกลุม/รายบุคคล การนิเทศแบบประชุมสัมมนา การนิเทศแบบให
คําปรึกษาหารือ การนิเทศแบบคลินิก เปนตน (อาจจะนําเสนอรายละเอียด โดยมีแผนภาพประกอบ
แลวขยายความวาแตละกรอบทําอยางไร) 

5.   การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ เขียนรายละเอียดของการประเมินผลการนิเทศ     
วาใชรูปแบบการประเมินแบบใด และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือการประเมิน ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศ 
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บทที่ 4 
ผลการดําเนินงาน 

 
บทน้ีเปนการรายงานผลที่ไดจากการประเมินผลการนิเทศวา เมื่อดําเนินการตามรูปแบบ หรอื

วิธีการในบทที่ 3 แลว มีผลเกิดขึ้นตามจุดประสงคหรือไม มากนอยเพียงใด การรายงานอาจ
ดําเนินการ ดังนี้ 

1.   เสนอผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงคที่ตั้งไว ตอบทีละจุดประสงค เปนขอความบรรยาย หรอื
เปนตารางคะแนน ตัวเลข ประกอบ กราฟ แผนภูมิ ก็ได แลวแตลักษณะขอมูล ตามที่ไดผลจากการ
ประเมินตามเครื่องมือที่กําหนดในบทที่ 3 

2.   ผลกระทบอื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงคที่กําหนดไว (ถามี) 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
บทน้ีควรขึ้นตนดวยความนําโดยยอ ถึงการดําเนินงานนิเทศวิชา/งานที่รับผิดชอบ อาจเขียน

แยกเปนแตละตอน ดังนี้ 
สรุป เขียนดังนี้ 
1.   สรุปจุดประสงคของการนิเทศ และวิธีการนิเทศโดยยอ (มาจากรายละเอียดที่เขียนไว      

ในบทที่ 1 และบทที่ 3) 
2.   สรุปผล เขียนเฉพาะผลตามจุดประสงคของการนิเทศตามรูปแบบการประเมินที่กําหนด

ไมตองแสดงตาราง แผนภูมิใดๆ 
อภิปรายผล 
เขียนเพื่อแสดงใหเห็นวา ผลที่ไดจากการนิเทศ สอดคลอง หรือขัดแยงกับหลักการแนวคิด 

ทฤษฎี หรือผลงานท่ีผูอื่นทําไวอยางไร ถาสอดคลองก็จะทําใหผลการดําเนินงานมีความนาเชื่อถือได
มากและยืนยันแนวคิด ทฤษฎีที่อางอิง ถาหากขัดแยงก็ใหเสนอความคิด เห็น หรือเหตุผล   
หรือขอบกพรอง หรือขอจํากัดที่ทําใหผลเปนเชนนั้น (อาจแยกเขียนเปนขอๆ ตามผลการดําเนินงาน
หรือจุดประสงคก็ได) 

ขอเสนอแนะ ควรเขียนไว 2 แบบ คือ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการนิเทศไปใช ตลอดจนการพัฒนาหรือปรับปรุงการนิเทศ     

ในโอกาสตอไป โดยเขียนใหสอดคลองกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่ระบุไวในบทที่ 1 
2.   ขอเสนอแนะในการดําเนินงานนิเทศในรูปแบบอื่นๆ หรือวิธีการนิเทศอื่นที่คาดวา          

จะดําเนินการไดผล ซึ่งยังไมไดนํามาดําเนินการในครั้งนี ้
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การรายงานการประเมินผลโครงการ 
สวนประกอบของรายงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหนา สวนเนื้อหา และสวนทาย 
1. สวนหนา ประกอบดวย 
 1.1 ปกนอก มชีื่อเรื่อง ผูเขยีน และท่ีทํางาน 
 1.2 ปกใน มีชื่อเรื่อง ผูเขยีน และที่ทํางาน 
 1.3 บทคดัยอ อาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 1.4 กิตติกรรมประกาศ (ถามี) เปนการกลาวคําขอบคุณบุคคลหรือหนวยงานตางๆ           

ที่ใหความชวยเหลือในการประเมินผลโครงการจนประสบความสําเร็จ 
 1.5 สารบัญ มีชื่อบทและหัวขอในบท 
 1.6 สารบัญตาราง (ถามี) 
 1.7 สารบัญภาพ (ถามี) 
2. สวนเน้ือหา ประกอบดวย 
 2.1 บทที ่1  บทนํา 
 2.2 บทที ่2  เอกสารทีเ่กีย่วของกบัการประเมินผลโครงการ 
 2.3 บทที ่3  วิธีการประเมินผลโครงการ 
 2.4 บทที ่4  ผลการประเมิน 
 2.5 บทที ่5  สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
3. สวนทาย ประกอบดวย 
 3.1 ภาคผนวก 
 3.2 บรรณานุกรม 
 3.3 ประวัติผูประเมิน 
 

(ตัวอยาง) 
การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดงันี ้
1.   ความเปนมาของการประเมินผลโครงการ หรือใชคําวา หลักการและเหตุผล หัวขอนี ้       

การเขียนเหมือนกับที่เขียนไวในเคาโครงการประเมิน ดังนั้น จึงเอามาใชไดเลยไมตองเขียนใหม         
แตถาเขียนไวไมคอยละเอียดเราสามารถเขียนบรรยายเพิ่มเติมอีกไดโดยเฉพาะตัวโครงการที่จะ
ประเมิน ถาโครงการมีหลายหนา เราอาจจะสรุป สวนรายละเอียดของโครงการนําไปไวในภาคผนวก 

2.   วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ หัวขอนี้เหมือนกับในเคาโครงการประเมินผล
โครงการ ในรายงานจะเขียนทั้งวัตถุประสงคทั่วไปกับวัตถุประสงคเฉพาะก็ได ผูประเมินบางคน          
จะเขียนเฉพาะวัตถุประสงคเฉพาะอยางเดียว สวนวัตถุประสงคทั่วไปจะใสไวในตอนทายของหัวขอ  
ความเปนมาของการประเมินผลโครงการ 
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3.   ขอบเขตของการประเมิน เขียนบอกวาประเมินโครงการอะไร ประเมินอะไรบาง           
และผูถูกประเมินเปนใครบาง 

4.   ขอจํากัด ในการประเมิน (ถามี)  เปนการบอกวาผูประเมินมีขอจํากัดอะไรบาง                  
ในการประเมินครั้งนี้ เชน ใชขอมูลที่มีอยูแลวจึงไมสามารถควบคุมการจัดเก็บใหมีคุณภาพได         
ถาในเคาโครงการไดเขียนหัวขอนี้ไวในรายงานก็ตองมีเหมือนกัน 

5.  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการประเมิน คําศัพทที่จะนํามานิยามหรือใหความหมาย       
เอามาจากวัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ หรือวัตถุประสงคเฉพาะของการประเมินผล
โครงการ การนิยามตองนิยามเชิงปฏิบัติการ เชน ความพรอม หมายถึง การมีพอหรือไมพอ           
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการ ความสอดคลองหมายถึงวัตถุประสงคของโครงการ 
เขียนไดตรงกับสภาพปญหา นโยบายในหัวขอหลักการและเหตุผลของโครงการ 

6.   ประโยชนที่จะไดรับจากการประเมินผลโครงการ การเขียนหัวขอนี้เพื่อตอบคําถามที่วา 
“ผลจากการประเมินผลโครงการนี้จะนําไปใชอะไรไดบาง” เชน ตัดสินใจในการปรับปรุงกิจกรรม      
ของโครงการ หรือตัดสินใจวาจะมีตอหรือยกเลิกโครงการ เปนตน 

บทที่ 2  
เอกสารที่เก่ียวของกับการประเมินผลโครงการ 

 
แนวการเขี ยนบทนี้ตอนแรกควรจะเปนการเสนอความคิด  ทฤษฎีหรือรูปแบบ                       

ในการประเมินผลโครงการของคนอื่นๆ และทายๆ ของตอนควรมีการสรุปโดยผูประเมิน และ             
ในการประเมินผลโครงการนี้จะใชรูปแบบการประเมินอยางไร ตอนตอมาจะเปนเอกสารเกี่ยวกับ
รายงานการประเมินผลโครงการหรืองานวิจัยเชิงประเมินของคนอื่นๆ และตอนทายก็ควรสรุปผล
รายงานการประเมินดวยวาสวนใหญประเมินโดยใชรูปแบบการประเมินอะไร ผลการประเมินสวนใหญ
เปนอยางไร สรุปแลวในบทนี้อาจจะประกอบดวยหัวขอ ดังนี้ 

1.   แนวคิดทฤษฎีในการประเมินผลโครงการ 
2.   รูปแบบในการประเมินผลโครงการ 
3.   รายงานการประเมินผลโครงการท่ีเกี่ยวของ 
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บทที่ 3  
วิธีการประเมินผลโครงการ 

 
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้ (กอนที่จะเขียนหัวขอแรกควรกลาวนําวา การประเมิน

โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออะไรบาง) 
1.   ประชากรในการประเมิน เขียนบรรยายบอกวามีใครบางที่จะประเมินหรือเก็บขอมูล          

มีจํานวนเทาไร จะประเมินท้ังหมดหรือประเมินจากกลุมตัวอยาง ถาใชกลุมตัวอยางก็ตองบรรยายวา
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใด 

2.   กลุมตัวอยางในการประเมิน (ถามี) บรรยายขั้นตอนในการสุม โดยขั้นตอนแรกบอกวา
กําหนดขนาดตัวอยางแบบใดหรือใชกี่เปอรเซ็นตของประชากร ขั้นตอนตอมาบอกวิธีการสุมวาสุม 
แบบใด เชน จับฉลาก สุมแบบแบงชั้น หรือสุมแบบหลายขั้นตอน (รายละเอียดหาอานไดในหนังสือ
การวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัยทางสังคมศาสตร) 

3.   รูปแบบการประเมิน ใชรูปแบบการประเมินของใคร หรือไมไดใชรูปแบบการประเมิน 
ของใคร ผูประเมินกําหนดรูปแบบการประเมินเองโดยการขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา หรอืยดึตาม
วัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก ถาใชรูปแบบ CIPP การเขียนบรรยายหัวขอนี้เขียนแบบที่เขียน
เปนตัวอยางในเคาโครงการประเมินผลโครงการไดเลย 

4.   เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโครงการ มีเครื่องมืออะไรบางที่ใชในการเก็บขอมูล          
ซึ่งสอดคลองกับรูปแบบการประเมินถาไมไดสรางเองใชเครื่องมือของใครตองเขียนอางอิงมาดวย     
กรณีสรางเองตองบรรยายขั้นตอนการสรางอยางละเอียดของเครื่องมือแตละชนิด 

5.   การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลแตละอยางที่กําหนดไวในรูปแบบการประเมินเก็บอยางไร           
หรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโครงการใชเก็บขอมูลอยางไร เก็บในชวงเวลาใด ซึ่งตองสอดคลอง
กับที่เขียนไวในเคาโครงการประเมินผลโครงการ 

6.   วิธีวิเคราะหขอมูล ขอมูลแตละอยางใชสถิติอะไร บรรยายใหสอดคลองกับที่เขียนไว       
ในเคาโครงการประเมินผลโครงการ 

7.   การตัดสินคุณภาพของการประเมิน เปนการบอกเกณฑที่ใชในการตัดสินขอมูลตางๆ      
ซึ่งจะตองสอดคลองกับรูปแบบการประเมินท่ีกําหนดไว และเกณฑที่กําหนดก็ตองตรงกับที่กําหนดไว
ในเคาโครงการประเมินผลโครงการหัวขอน้ีบรรยายเหมือนกับที่เขียนไวในเคาโครงไดเลย 

บทที่ 4  
ผลการประเมิน 

  
การเสนอผลการประเมินควรเสนอเรียงตามวัตถุประสงคของการประเมิน หรือเปนตอนๆ 

ตามวัตถุประสงคของการประเมิน ถาขอมูลของตอนใดเปนปริมาณจะเสนอเปนตาราง 
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บทที่ 5  
สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การเขียนบทที่ 5 กอนที่จะถึงหัวขอสรุปผลการประเมิน ควรจะกลาวถึงวัตถุประสงคของ      

การประเมินผลโครงการและสรุปวิธีการประเมินกอน แลวจึงเร่ิมหัวขอสรุปผลการประเมิน 
1.   สรุปผลการประเมิน จะสรุปเปนขอๆ ตามวัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ  

หรือสรุปผลตามคําถามกวางๆ ที่กําหนดขึ้นในการประเมินที่กําหนดไวในเคาโครงการประเมิน 
2.   อภิปรายผล เปนการใหเหตุผลเพื่อสนับสนุนวาทําไมผลการประเมินจึงเปนอยางนี้         

ทําไมโครงการจึงประสบความสําเร็จ หรือไมประสบความสําเร็จ ซึ่งเหตุผลที่จะนํามาอธิบายตรงนี ้      
เอามาจากบทที่ 2 เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี รายงานการประเมินผลโครงการของคนอื่นๆ ที่ประเมิน
โครงการลักษณะเดียวกัน และเหตุผลของผูประเมินเอง 

3.   ขอเสนอแนะ อาจจะแบงออกเปน 2 หัวขอยอย คือ ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช 
และขอเสนอแนะในการประเมินผลโครงการ การเขียนขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช   
ใหผูประเมินตั้งคําถามวา ถาใครจะนําผลการประเมินคร้ังนี้ไปใชควรจะตองทําอยางไรบาง           
หรือสามารถนําผลการประเมินไปใชประโยชนในดานใดบาง เชน จากการประเมินผลโครงการนี ้          
พบปญหาในการจัดกิจกรรม ดั งนั้น ควรจะปรับหรือแกไขกิจกรรมของโครงการใหมโดย                    
เพิ่มระยะเวลาในการฝกปฏิบัติใหมากขึ้นกวาเดิม มีวิทยากรกลุมที่จะชวยใหคําปรึกษา เปนตน            
สวนขอเสนอแนะในการประเมินผลโครงการเปนการเสนอแนะวา ถาจะประเมินผลโครงการแบบนี้
ควรจะทําอยางไร หรือควรจะเพิ่มเติมสวนใด เชน ควรจะประเมินผลโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP 
หรือควรประเมินผลกระทบของโครงการดวย เปนตน การเขียนขอเสนอแนะ ทั้งขอเสนอแนะ             
ในการนําไปใชและขอเสนอแนะในการประเมินผลควรเขียนเปนขอๆ ใหชัดเจน 



 

บทที่ 6 
บทสรุป 

 
การนิเทศภายในเปนกระบวนการสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานในทุกดานของโรงเรียน 

เปนการกํากับใหการพัฒนาเปนตามวัตถุประสงคตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนกลยุทธของ                 
แตละโรงเรียน โดยมีเปาหมายรวมกันที่สําคัญคือ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาคณุภาพ
ของนักเรียนเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลพัฒนาคุณภาพการแขงขันกับนักเรียนในประเทศตางๆ                
เพื่อรองรับเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางภาคภูมิในป พ.ศ. 2558  

การนํากระบวนการนิเทศไปใชใหเกิดประโยชนดังที่กลาวมาจําเปนตองศึกษาองคประกอบตางๆ 
ดวยการศึกษาวิจัยและพัฒนาใหเหมาะกับบริบทขององคกร ศักยภาพเฉพาะของครู และนักเรียน          
ซึ่งเปนผลผลิตที่สําคัญที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ             
และคณะกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวย หัวหนากลุมสาระฯ หัวหนาระดับ  
หัวหนาอาคาร และผูที่มีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน จําเปนตองมีการใหความรูความเขาใจในกระบวนการนิเทศ 
บทบาทหนาที่ของตนเอง และประโยชนที่จะไดรับอยางชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมในการดําเนินการ
นิเทศภายในอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว 

นอกจากนี้ สิ่งสําคัญหรือขอควรคํานึงในการนําระบบการนิเทศภายในไปใชในการขับเคลื่อน        
และพัฒนางานในโรงเรียน คือ องคประกอบเล็กๆ นอยๆ ที่อยูนอกระบบนิเทศภายใน ไดแก 

1.   ภาวะผูนําทางผูบริหาร ซึ่งเปนบุคคลกลุมสําคัญของการนิเทศ กํากับ ติดตามงานโดยจะตอง
เปนผูรอบรูในเรื่อง หรือประเด็นที่กําหนดเปนหัวขอนิเทศ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง ใหเปนที่
เชื่อมั่นและศรัทธาของทีมงานนิเทศ และผูรับการนิเทศในโรงเรียนได 

2.   สื่อนวัตกรรมเค ร่ืองมือที่ใชในการนิเทศ ตองผานการสังเคราะหใหเหมาะกับบริบท        
ของโรงเรียน ศักยภาพของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนเหมาะสมกับวัตถุประสงค และกลยุทธ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานของโรงเรียน 

3.   บรรยากาศในการดําเนินงานในระบบนิเทศภายใน ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของพยายาม
ใหเปนบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในเชิงบวก เปนบรรยากาศที่ผอนคลาย การใชสุนทรียภาษา เชิญชวนให
ผูที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ การสรางบรรยากาศที่ดีในการประชุมชี้แจง การปรับปรุงงาน 
การใชเคร่ืองมือในการนิเทศ ฯลฯ ตามแนวทางของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 

4.   การใหขอมูลยอนกลับกับผูทําไดรับการนิเทศตองเปนไปโดยเร็วที่สุด เนื่องจากครูและ
บุคลากรของโรงเรียนที่เขารวมในกระบวนการนิเทศจะดวยความยินดีหรือไมก็ตาม ยอมมีความอยากรู
ขอมูลจากเครื่องมือที่คณะกรรมการนิเทศนํามาใช ดังนั้น ขอมูลยอนกลับเปนสิ่งจําเปนที่จะทําให
กระบวนการนิเทศดําเนินตอไปได การนําเสนอขอมูลยอมกลับ ถาเปนขอมูลเชิงบวก สามารถเปดเผยเปน
สาธารณะได ถาเปนขอมูลเชิงลบ ควรปรับปรุง ใหเปนขอมูลยอนกลับสวนตัว หรือสรุปเปนภาพรวม       
ของกลุม และนํามาเปนประเด็นในการนิเทศรอบตอไป 

5.   การสรุปรายงานกระบวนการนิเทศ จะตองมีการสรุปภาพรวมของกระบวนการนิเทศภายใน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง นําเสนอขอมูลของการนิเทศในภาพรวมของโรงเรียน ผลของการขับเคลื่อน
และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในที่ประชุมบุคลากรของโรงเรียน และกําหนดกลยุทธในการ
พัฒนางานตอไป 
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6.   การสํารวจความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ เปนความจําเปนในการพัฒนากระบวนการ       
การนิเทศภายในใหยั่งยืน ผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการนิเทศ ตองคํานึงถึงความพึงพอใจของครู
และบุคลากร ที่ไดรับการนิเทศและพรอมที่จะปรับปรุงการดําเนินงานตามคําแนะนําหรือรองขอ             
เพื่อใหเกิดบรรยากาศเชิงบวกในองคกร นอกจากน้ัน ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนกับคุณครูผูไดรับ
การนิเทศจะเปนตัวยืนยันความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานในระบบนิเทศภายในไดเปนอยางดี 
 
สภาพความสําเร็จและความลมเหลวของการนิเทศภายในโรงเรียน 

สภาพความสําเร็จและความลมเหลวของการนิเทศภายในโรงเรียนมีขอคิดเห็น ดังนี้ 
1.   สภาพความสําเร็จ 
 การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ทุกสถานศึกษา           

ตองกําหนดเปนนโยบายและดําเนินการตามบทบาทภารกิจของการจัดการศึกษายุคใหม ซึ่งสภาพตัวบงชี้ 
ที่แสดงถึงความสําเร็จ มีดังนี้ 

 1.1   ผูบริหารตระหนักอยูเสมอวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนภารกิจหลักอยางหนึ่ง      
ของการบริหารโรงเรียนท่ีตองใหความสําคัญ โดยกําหนดเปนนโยบายสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 

 1.2   ผูบริหารสามารถแสดงใหเห็นถึงสภาพความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความ
กระตือรือรน ตลอดจนเปนผูนําทางความคิดและการเปลี่ยนแปลง 

 1.3   ครูมีขวัญกําลังใจในการทํางาน อุทิศเวลาและเสียสละเพื่องานการจัดการเรียนรู             
ตามความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล 

 1.4  หองเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก และสภาพแวดลอม มีความพรอมเพื่อรองรับ      
การปรับเปลี่ยนทางการจัดการศึกษายุคใหม 

 1.5   ชุมชน ทองถิ่น และผูมีสวนรวม ใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียนทุกๆ ดาน  
และทุกๆ โอกาส 

 1.6 เกิดการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.7   โรงเรียนมีเสนแนวโนมของการพัฒนาที่สูงขึ้น เปนองคกรตนแบบ มีความเปนมาตรฐาน

ดานการเรียนรู มุงสูองคกรแหงความเปนเลิศในอนาคต 
2. สภาพความลมเหลว 
 2.1   ผูบริหารไมใหความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน โลกทัศนแคบ ไมสามารถ

สรางภาวะผูนําใหเกิดขึ้นได อาจมาจากหลายสาเหตุ เชน ขาดความรู ความสามารถและขาดทักษะ           
มีเจตคติ เชิงลบตอการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2.2 ครูในโรงเรียนขาดความกระตือรือรน ขาดความรับผิดชอบตอการพัฒนางาน           
ขาดความรวมมือในองคกร เกิดความแตกแยกไมมีความสามัคคีในหมูคณะ 

 2.3   เกิดภาวการณขาดแคลนปจจัยเสริมสรางการเรียนรูในทุกๆ ดาน เชน สื่อไมพรอม 
เครื่องมือไมมีหรือไมเพียงพอ สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 2.4   ขาดความรวมมือจากชุมชนและทองถิ่นที่จะใหการสนับสนุนการจัดการเรียนรู          
ของสถานศึกษา 

 2.5   แนวโนมของการพัฒนาต่ําลง ไมเกิดผลผลิตตามที่คาดหวัง 
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การนิเทศภายในโรงเรียน จะประสบผลสําเร็จหรือไมอยางไร ขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ คือ
ระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อใชในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ระบบการวางแผนนิเทศ        
อยางมียุทธศาสตร ระบบการจัดการที่เนนการพัฒนาครูและนักเรียน ระบบการติดตาม ประเมินผลที่เนน
ผลงานครู และระบบการเผยแพรและขยายผล 
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แบบตรวจสอบองคประกอบหลกัสูตรสถานศกึษา 
โรงเรียน      อําเภอ       
 
คําชี้แจง 
 ใหคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบองคประกอบหลักสตูรสถานศึกษา ตามลําดบั ดังนี ้

1. ตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามรายการท่ีกาํหนด แลวเขียนเครื่องหมาย 
 ลงในชองผลการตรวจสอบตามความเปนจริง 

2. บันทึกแนวทางในการปรับปรุง/แกไขแตละรายการเพื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศกึษาตอไป 

3. หากมขีอคดิเห็นหรือเสนอแนะอื่นใหบันทึกในขอเสนอแนะอืน่ๆ 
4. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสตูรสถานศกึษา โดยใสเคร่ืองหมาย  ลง

ในตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสตูรสถานศกึษาการใหระดับคะแนน
คณะกรรมการนิเทศ ใหระดับคุณภาพตามที่ไดพิจารณาตรวจสอบหลักสตูรสถานศกึษา โดยเขยีน
เครื่องหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพ ดังนี ้
 ระดับคุณภาพ 3 หมายถงึ ครบถวน ถูกตอง สอดคลอง เหมาะสมทุกรายการ 
 ระดับคุณภาพ 2 หมายถงึ มีครบทุกรายการ แตมีบางรายการควรปรับปรุงแกไข 
 ระดับคุณภาพ 1 หมายถงึ ไมมี มีไมครบทุกรายการ ไมสอดคลอง ตองปรับปรุงแกไข 
 
ตอนที่ 1 
 

รายการ 
ระดับคุณภาพ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงแกไข 1 2 3 
1.  สวนนํา 
 1.1 ความนํา 
  แสดงวิสยัความเชื่อมโยงระหวางหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 กรอบหลักสตูรระดับ
ทองถิ่น จดุเนนและความตองการของโรงเรียน 

    

 1.2 วิสัยทัศน 
  1.2.1 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรยีนท่ี
สอดคลองกบัวิสยัทศันของหลกัสตูรแกนกลางฯ 
  1.2.2 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรยีน
สอดคลองกบักรอบหลักสตูรทองถิ่น 
  1.2.3 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรยีน
ครอบคลมุสภาพความตองการของโรงเรยีน ชุมชน ทองถิ่น 
  1.2.4 มีความชดัเจน สามารถปฏิบตัิได 

    

 1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
  มีความสอดคลองกบัหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงแกไข 1 2 3 
 1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
  1.4.1 มีความสอดคลองกบัหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 
  1.4.2 มีความสอดคลองกบัเปาหมาย จุดเนน กรอบ
หลักสตูรระดับทองถิ่น 
  1.4.3 สอดคลองกบัวิสยัทศันของโรงเรยีน 

    

2. โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา 
 2.1 โครงสรางเวลาเรียน 
  2.1.1 มีการระบุเวลาเรียนของ 8 กลุมสาระการเรียนรู
ที่เปนเวลาเรยีนพื้นฐานและเพิ่มเตมิ จําแนกแตละชั้นปชดัเจน 
  2.1.2 มีการระบุเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนจําแนก
แตละชั้นปชดัเจน 
  2.1.3 เวลาเรยีนรวมของหลักสตูรสถานศกึษา
สอดคลองกบัโครงสรางเวลาเรยีนตามหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 อยางชดัเจน 

    

 2.2 โครงสรางหลกัสูตรชั้นป 
  2.2.1 มีการระบุรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู พรอมทั้งระบุเวลาเรียนและหรือหนวยกิต 
  2.2.2 มีการระบุวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษากําหนด
พรอมทั้งระบุเวลาเรยีน และหรือหนวยกติ 
  2.2.3 มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผูเรียน พรอมทัง้ระบุ
เวลาเรยีน 
  2.2.4 มีรายวิชาพื้นฐานที่ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
จํานวนเวลาเรียนและหรือหนวยกติไวอยางถูกตองชดัเจน 
  2.2.5 มีรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติมสอดคลอง
กับวิสยัจุดเนนของโรงเรยีน 

    

3. คําอธิบายรายวิชา 
 3.1 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวชิา และชื่อกลุมสาระการ
เรียนรูไวอยางชดัเจน 
 3.2 มีการระบุชั้นปที่สอนและจํานวนเวลาเรียนและหรือ
หนวยกติไวอยางถูกตองชดัเจน 
 3.3 การเขยีนคําอธิบายรายวิชาเขยีนเปนความเรยีงโดย
ระบุองคความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะหรือเจตคติ
ที่ตองการ 
 3.4 มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาพื้นฐานครอบคลมุ
ตัวชี้วดั สาระการเรียนรูแกนกลาง 
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รายการ 
ระดับคุณภาพ ขอเสนอแนะ 

ปรับปรุงแกไข 1 2 3 
 3.5 มีการระบุตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจํานวนรวม
ของตัวชี้วัด 
 3.6 มีการระบุผลการเรียนรู ในรายวิชาเพิ่มเตมิและจํานวน
รวมของผลการเรียนรู 
 3.7 มีการกําหนดสาระการเรียนรูทองถิ่นสอดแทรกอยูใน
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม 
4. กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
 4.1 จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 4.2 จัดเวลาทัง้ 3 กิจกรรมสอดคลองกับโครงสรางเวลา
เรียนทีห่ลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 
 4.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมชดัเจน 
 4.4 มีแนวทางการประเมินกิจกรรมชัดเจน 

    

5. เกณฑการจบการศกึษา 
 5.1 มีการระบุเวลาเรียน/หนวยกติ รายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิม่เตมิ ตามเกณฑการจบหลักสตูรของโรงเรียนไว
อยางชดัเจน และสอดคลองกบัโครงสรางของหลักสตูร 
 5.2 มีการระบุเกณฑการประเมินการอานคดิวิเคราะหและ
เขยีนไวอยางชดัเจน 
 5.3 มีการระบุเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวอยางชดัเจน 
 5.4 มีการระบุเกณฑการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวอยาง
ชดัเจน 

    

 
ตอนที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบองคประกอบหลกัสตูรสถานศึกษา จดุเดน จุดที่ตองเพิ่มเติม และพัฒนา 
จุดเดนของหลกัสูตรสถานศึกษา 
            
            
             
จุดที่ตองเพิ่มเติม/พัฒนา 

1. สวนนํา 
 ความนํา 
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 วิสัยทัศนโรงเรียน 
             
              
 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
             
              
 คุณลักษณะอันพึงประสงค 
             
              

2. โครงสรางหลกัสูตรสถานศกึษา 
             
              

3. คําอธิบายรายวิชา 
             
              

4. กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
             
              

5. เกณฑการจบการศกึษา 
             
              
ขอเสนอแนะอืน่ๆ 
             
              
             
              
 
 
 ลงชื่อ     ผูตรวจสอบ 
  (      ) 
 ตําแหนง      
 
 
 ลงชื่อ     ผูรับรองขอมูล 
  (      ) 
 ตําแหนง      
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แบบประเมินการจัดทําหนวยการเรยีนรู 
กลุมสาระการเรียนรู    ชื่อหนวยการจัดการเรียนรู    
ชั้น   เวลา   ครูผูสอน      
 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชื่อทีต่รงกับความคดิเห็นของทาน 
4 หมายถงึ เหมาะสมมากที่สดุ 3 หมายถึง เหมาะสมมาก 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 1 หมายถงึ ควร
ปรับปรุง 
 

รายการ 
ความเหมาะสม 
4 3 2 1 

1. ชื่อหนวยการเรียนรู กะทดัรัด ชดัเจน ครอบคลมุเนื้อหา นาสนใจ     
2. มาตรฐานการเรยีนรู และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม     
3. ความสอดคลองของสาระสําคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด     
4. ความครอบคลมุของสาระสําคัญกบัตัวชี้วัดทั้งหมดของหนวยการเรียนรู     
5. ความเหมาะสมของสาระการเรียนรูกับจํานวนชั่วโมง     
6. ความครบถวนของสาระการเรียนรูกับตัวชี้วดัในหนวยการเรียนรู     
7. ความครบถวนของทักษะ/กระบวนการท่ีจัดขึ้น สนองตัวชี้วัดไดเหมาะสม     
8. แสดงคุณลักษณะของงานไดสอดคลองกับตัวชี้วดั     
9. ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการเรียนรูของหนวยฯ     
10. กิจกรรมการเรียนรูสามารถทําใหผูเรียนมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ
ครบตามตัวชี้วดัของหนวยฯ และเนนสมรรถนะสําคัญทีห่ลักสตูรแกนกลางฯ กําหนด 

    

11. ความเหมาะสมของสื่อ อปุกรณ และแหลงการเรียนรู     
12. ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู     
13. ความเหมาะสมของเครื่องมอืวัดและประเมินผลการเรียนรู     
14. ความเหมาะสมของเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู     
15. หนวยการเรยีนรูสามารถนําไปจัดการเรียนรูใหกบัผูเรียนไดจริง     

รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน     
หรอืคะแนนเฉลี่ย     

 
เกณฑการตัดสินคุณภาพของหนวยการเรียนรูกรณีใชคะแนนรวม 
คะแนน 15 – 30 หมายถงึ ปรับปรุง  คะแนน 31 – 40 หมายถงึ เหมาะสมนอย 
คะแนน 41 – 50 หมายถงึ เหมาะสมด ี  คะแนน 51 – 60 หมายถงึ เหมาะสมดีมาก  
กรณีใชคะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.75 หมายถึง ปรับปรุง คะแนนเฉลีย่ 1.76 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย 
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.25 หมายถึง เหมาะสมด ี คะแนนเฉลีย่ 3.26 – 4.00 หมายถึง เหมาะสมดีมาก  
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แบบบันทกึการตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระ        ชั้น    
โรงเรียน       สพป./สพม.    
ชื่อผูเขียนแผนการจัดการเรียนรู          
 
คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ในชองวาง ตามประเด็นทีส่อดคลองกบัความคิดเห็นของทาน 

1. ความครบถวนขององคประกอบทีส่ําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 
     ครบถวน    ไมครบถวน 
 กรณีไมครบถวน ยังขาดองคประกอบใดบาง 
   1.  สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด 
   2.  จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรยีนรูทีค่าดหวัง 
   3.  เนื้อหา 
   4.  กิจกรรมการเรียนรู 
   5.  สื่อการเรียนรู 
   6.  การวัดประเมินผล 
 

ที ่ ขอพจิารณา 
ผลการปฏบิัติ 

ถกูตองเหมาะสม ควรปรบัปรุง 
1 ความสอดคลองของตัวชี้วัดกบัแผนการจัดการเรียนรู   
2 ความสอดคลองของมาตรฐานฯ กับแผนการจัดการเรียนรู   
3 ความถูกตองเหมาะสมของการเขยีนองคประกอบทีส่ําคัญของ

แผนการจัดการเรียนรู 
1. สาระสําคัญ/ความคดิรวบยอด 
2. ระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 
3. เนื้อหา 
4. กิจกรรมการเรียนรู 
5. สื่อการเรียนรู 
6. การวัดประเมินผล 

  

4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูในแผน 
1. ทําใหผูเรียนบรรลุตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง 
2. จัดไดเหมาะสมกับคาบเวลาเรียน 
3. เนนผูเรียนเปนสําคญั 
4. ผูเรยีนปฏิบตัิไดจริง ครูเปนผูแนะนํา สงเสริม หรือ

กระตุนใหกิจกรรมดําเนินไปตามจุดประสงค 
5. เปดโอกาสใหผูเรียนสราง/สรุปองคความรูดวยตนเอง 
6. เนนการพัฒนาทกัษะในกระบวนการเรียนรู

สอดคลองกบัธรรมชาตขิองเนื้อหาวิชา 
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ที ่ ขอพจิารณา 
ผลการปฏบิัติ 

ถกูตองเหมาะสม ควรปรบัปรุง 
5 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู 

1. สอดคลองกบักิจกรรมการเรียนรู 
2. เหมาะสมกับวยัของผูเรยีน 
3. สามารถใชไดผลตามจุดประสงค 

  

6 ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล 
1. ประเด็นท่ีวดั 
2. วิธีการวัด 
3. วัดไดตรงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูทีค่าดหวัง 

  

 
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
          
          
          
           
 
 
 
 ลงชื่อ    ผูตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
  (     ) 
 ตําแหนง      
   /   /  
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แบบนเิทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
ชื่อผูรับการนิเทศ    ชั้น  โรงเรียน    
ภาคเรียนที ่  วันที ่  เดือน    พ.ศ.    
 

รายการ บันทกึผลการนิเทศ/ขอเสนอแนะ 
1. การประเมินผลการเรยีนรู ตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 

2. การประเมินการอาน คดิวิเคราะห และเขยีน 
 
 
 
 
 

 

3. การประเมินสมรรถนะ และคุณลกัษณะอันพึง
ประสงคของนกัเรียน 
 
 
 
 

 

4. การบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
 4.1 แนะแนว 
 4.2 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
 4.3 ชมรม/ชุมนุม 
 4.4 กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน 
 

 

5. การบันทึกผลการพฒันาผูเรียน (ปพ.5) 
 
 
 

 

 
 
 ลงชื่อ ผูนิเทศ ลงชื่อ ผูรับการนิเทศ 
       (          )            (         ) 
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แบบนเิทศ ติดตามการดําเนินงานโครงการ 
โครงการ    แผนงาน   ประจําป   

วันที ่  เดือน    พ.ศ.   
 

ประเด็นในการติดตาม ผลการติดตาม หมายเหต ุ
1. การดําเนินงานตามปฏิทินปฏบิตัิงาน
เปนไปตามเปาหมายโครงการ 

เปาหมายตามโครงการ  
  ดําเนินการแลววันที ่  
  ครบตามเปาหมาย 
  มากกวาเปาหมาย 
  ต่ํากวาเปาหมาย 
ระบุเหตผุลที่ต่ํากวาเปาหมาย 
 
 
 
  

หลักฐานประกอบ 

2. การตดิตาม/รายานผลการ
ดําเนินงานโครงการ 

  ดําเนินการแลววันที ่  
  ไมไดดําเนินการ 
ระบุเหตผุลที่ไมไดดําเนินการ 
 
 
 
  

หลักฐานประกอบ 

3. ปญหา/อุปสรรค   ดานงบประมาณ ระบุ 
  
  ดานผูรับผดิชอบโครงการ ระบ ุ
  
  ดานระยะเวลา ระบุ 
  
  ดานวัสดุอปุกรณ ระบุ 
  
  อื่นๆ ระบุ 
  

 

4. แนวโนมความสําเร็จของโครงการ   ไมสําเร็จ ระบุ 
  
  สําเร็จ ระบุ 
  
  ไมแนใจ ระบุ 
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5. ขอเสนอแนะของผูดําเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 
  
6. Best Practice ที่ไดจากการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ลงชื่อ ผูนิเทศ ลงชื่อ ผูรับผดิชอบโครงการ 
       (          )       (            ) 
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เครื่องมอืนิเทศติดตามการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
โรงเรียน      อําเภอ       
 
คําชี้แจง  ใหกาเครื่องหมาย  ลงในชองปฏิบัติ/ไมปฏิบัติ ตามขอมูลที่ไดพบจากการนิเทศติดตาม
นโยบาย  โดยการประเมินใชระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ 
 5  หมายถึง  ระดับ ดีมาก (ปฏิบัติได 5 ขอ) 4  หมายถึง  ระดับ ดี (ปฏิบัติได 4 ขอ) 
 3  หมายถึง  ระดับ พอใช (ปฏิบัติได 3 ขอ) 2  หมายถึง  ระดับ ปรับปรุง (ปฏิบัติได 2 ขอ) 
 1  หมายถึง  ระดับ ปรับปรุง (ปฏิบัติได 1 ขอ) 
 

ที ่ รายการ ปฏิบัติ 
ไม

ปฏิบัต ิ
รองรอย/หลักฐาน 

1 เรียนฟรี เรียนดี 15 ปอยางมีคุณภาพ 
1.1 มีการประชุมใหคณะครูรับทราบนโยบาย 
1.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ/มีคณะกรรมการสถานศกึษา
และผูปกครองมีสวนรวม 
1.3 มีรองรอยขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน 
1.4 แผนงาน โครงการ มุ ง สู ความสํ าเ ร็จและ
ดําเนินการตามแผนตามนโยบาย 
1.5 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน 

   

2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
2.1 มีการแต งตั้ ง ผู รับผิดชอบชัด เจน  ชุมชน/
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน 
2.2 มีขอมูลแสดงจุดเนนในการพัฒนา 
2.3 มีการกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน 
2.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
2.5 มีการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

   

3 คุณภาพสถานศึกษายุคใหมและแหลงเรียนรู 
3.1 มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินการและมี
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา 
3.2 มีรองรอยขอมูลขาวสารสนเทศในการดําเนนิการ
ตามนโยบาย 
3.3 มีการกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน 
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน 
3.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
3.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ที ่ รายการ ปฏิบัติ 
ไม

ปฏิบัต ิ
รองรอย/หลักฐาน 

4 คุณภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.1 มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินการและมี
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา 
4.2 มีรองรอยขอมูลสารสนเทศในการดําเนินการ
ตามนโยบาย 
4.3 มีการกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน 
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน 
4.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
4.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 

   

5 คุณภาพครู 
5.1 มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินการและมี
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา 
5.2 มีรองรอยขอมูลสารสนเทศในการดําเนินการ
ตามนโยบาย 
5.3 มีการกําหนดยุทธศาสตร มาตรการ แผนงาน 
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน 
5.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
5.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ 
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แบบนเิทศการพัฒนางานในหนาทีข่องบคุลากร 
งาน      แผนงาน      
ชื่อผูรับการนิเทศ    ชั้น  โรงเรียน    
วันที ่  เดือน    พ.ศ.    
 

ที ่ รายการ 
ระดับการปฏบิัต ิ ขอคิดเห็น/ 

บันทกึเพิ่มเติม 4 3 2 1 0 
1 การจัดทํากรอบ/มาตรฐานการปฏิบัติ งานที่

รับผิดชอบ 
      

2 การดําเนินการตามกรอบ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบ 

      

3 ความสอดคลอง/ตรงตามแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา 

      

4 การปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ       
5 การทบทวน ตรวจสอบผลการดําเนินงานระหวาง

ปฏิบัติงาน 
      

6 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ/ผูรวมงาน       
7 การรายงานสรุปผลตอผูบังคับบัญชา       
8 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา       

 
 4  หมายถึง  ปฏิบัติระดับดีมาก 
 3  หมายถึง  ปฏิบัติระดับดี 
 2  หมายถึง  ปฏิบัติระดับพอใช 
 1  หมายถึง  ปฏิบัติระดับปรับปรุง 
 0  หมายถึง  ไมไดปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ ผูนิเทศ ลงชื่อ ผูรับการนิเทศ 
       (          )            (         ) 
 



ท่ีปรึกษา 

1. นายเสริมศักดิ์  ดิษฐปาน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
2. นายสุธร  ชอุมวรรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
3. นายธีระวัฒน  วรรณนุช รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 

คณะผูจัดทํา 

1. นายสุชิน  บุญเพ็ญ ผูอํานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา 
2. นายจันทร  พลสิงห ผูอํานวยการโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา 
3. นางสาวจีรพันธ  พิทักษ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
4. นางบุญสง  ศุภศิริรัตน รองผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี 
5. นางจันทรา  ศรีสุข รองผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรพิทยา 
6. นางวัลภา  นาคประสม ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
7. นางจารุพรรษ  ชอุมผล ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
8. นางพรทิพย  สังขชู ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
9. นางสาววิชชุลดา  กาญจนประดิษฐ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
10. นางสาวอรชพร  มีพัฒน ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
11. นางสาวสิรีรัตน  วิเศษรัตน อัตราจาง 
 

บรรณาธิการกิจ 

  นายจันทร  พลสิงห   นายสุชิน  บุญเพ็ญ 
  นางสาวจีรพันธ  พิทักษ   นางบุญสง  ศุภศิริรัตน 
  นางจันทรา  ศรีสุข   นางพรทิพย  สังขชู 
  นางจารุพรรษ  ชอุมผล   นางสาววิชชุลดา  กาญจนประดิษฐ 
  นางสาวสิรีรัตน  วิเศษรัตน  
 

ออกแบบปก/พิมพ/รูปเลม 

  นางสาวสิรีรัตน  วิเศษรัตน 




