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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งอาศั ย กระบวนการปฏิ บั ติ อ ย า งหลากหลาย
ซึ่ง ประกอบด วย กระบวนการที่ สํ าคั ญ คือ กระบวนการบริ ห ารจัด การ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู
และกระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการนิเทศภายในมีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดการกํา กับ ติด ตาม
การจั ด การศึ ก ษาของผู บ ริ ห ารไว อ ย า งชั ด เจน นอกจากนี้ เกณฑ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ของสํ านัก งานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึ กษา (สมศ.) ไดกําหนดใหก ารนิเทศภายใน
เปนสวนหนึ่งของเกณฑการประเมินเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ และนําไปปฏิบัติ
ในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม
การนิเทศการศึกษา เปนสิ่งจําเปนสําหรับหนวยงานทุกระดับ ดังนั้น ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง
ของผูบริหารก็คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศการสอนของครูใหมีการพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรู
ใหบรรลุวัตถุประสงค การนิเทศมีความสําคัญตอการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง ในบางครั้งแมครูจะไดใชความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไวแลวก็ตาม อาจจะมีบางสิ่งบางอยางขาดตกบกพรอง ทําใหการสอนขาดความสมบูรณ
ดังนั้น หากมีบุคคลอื่นไดชี้แนะ แนะนํา ใหความชวยเหลือ ก็ยอมเกิดผลดี การนิเทศจึงเปรียบเหมือนกระจกเงา
ที่คอยสองใหเห็นภาพการสอนของครูและเปนกระบวนการที่เสริมสรางการสอนของครูใหมีประสิท ธิภาพ
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนในการพัฒนาการศึกษา การสรางสื่อและนวัต กรรมการเรีย นรูใหเหมาะสม
ในการจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนไดถูกตองตามจุดมุงหมายของหลักสูตรสถานศึกษา โดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
และยังเปนการสรางความตระหนักใหกับครูถึงปญหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรูใหสามารถแกไขปญหาได
และสรางขวัญกําลังใจใหกับครูผูสอนอีกดวย นอกจากนี้ ยังมุงใหเกิดความรวมมือและประสานงานกันเปนอยางดี
ภายใตระบบการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อควบคุมมาตรฐานและพัฒนางานดานการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกาวสูระบบการประกันคุณภาพการศึ กษารอบที่ 3 กลาวโดยรวมก็คือ การจัดการนิเทศ
การศึก ษา ก็ เ พื่อหาแนวทางปรั บ ปรุง พั ฒนาการปฏิ บั ติ งานด า นการสอนของครู การทํ า งานเป นที ม
การสรางเจตคติที่ดีในการทํางาน ความรวมมือในการแกปญหา (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2545: 25 – 27)
การนิเทศการศึกษา นับวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู
ใหบรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได แตในสภาพป จจุบันมีขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถปฏิบั ติ
การนิเทศการศึกษาไดครบถวน จึงทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงานนิเทศ และบุคลากรศึกษานิเทศกมนี อ ย
นอกจากนี้ ในสภาพปจจุบันสถานศึกษาบางแหง มีบุคลากรสวนหนึ่งที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู
ไดเปนอยางดี รวมทั้งเปนผูรูและเขาใจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษาและชุมชน
และมีความใกลชิดครู รูจุดเดนจุดดอยไดดีกวา ดังนั้น ระบบการนิเทศการศึกษาที่เหมาะสมก็คือ การนิเทศ
ภายในโรงเรีย น และสามารถดํ าเนิน การได อ ย า งต อเนื่อ ง ซึ่ง สงัด อุ ท รานัน ท (2530: 116) กล า วถึง
ความจําเป น ของการนิ เ ทศภายในโรงเรี ย นว า เดิ มการนิเ ทศการศึ ก ษาเปน หนา ที่ ข องศึ ก ษานิเ ทศก
และผู บริห ารการศึ กษา ครูเปนผูไดรับ การนิเ ทศ แตป จจุบั นงานนิเทศการศึกษามีค วามสํา คัญมากขึ้ น
บุคลากรในโรงเรีย นตอ งช วยเหลือ ซึ่ง กันและกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิ ภาพการเรียนการสอนใหสู งขึ้ น
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อันเนื่องมาจากศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถตอบสนองความตองการทางการนิเทศการศึกษา
ของโรงเรีย นต างๆ ได อยา งทั่วถึ ง อี กทั้ ง ยัง ไมรูส ภาพป ญหาและความต องการที่ แ ทจริงของโรงเรีย น
การสนองตอบความตองการจึงเปนไปไดยาก และจากสภาพปจจุบัน บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมคี วามรู
ความสามารถ มีความชํานาญเฉพาะสาขา จึงควรใชทรัพยากรเหลานี้ใหตรงความสามารถและเกิดประโยชน
สูง สุด อีกทั้ง ยั งเป นการสรา งการยอมรับ ซึ่ง กันและกัน สว นศึกษานิเทศกจะเป นเพีย งผู นิเ ทศติ ดตาม
การดําเนินงานของผูบริหาร และคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน โดยใหความชวยเหลือทางดานวิชาการ
ตามที่โรงเรียนขอความรวมมือ
จากผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net) ประจําปการศึกษา 2554
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวมทุกกลุมสาระการเรียนรู มีค ะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับประเทศ (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 40.92
ระดับประเทศ ̅ = 40.91) เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวามีจํานวน 3 กลุม ที่มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ
สูงกวาระดับประเทศ คือ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับ เขตพื้นที่ ̅ = 48.21
ระดับประเทศ ̅ = 47.29) กลุมสาระการเรียนรูภ าษาไทย (ระดับ เขตพื้นที่ ̅ = 48.89 ระดับประเทศ
̅ = 48.11) และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 44.06 ระดับประเทศ ̅ = 43.50)
สวนกลุมสาระการเรียนรูที่มีคะแนนเฉลี่ย รอยละต่ํากวาระดับประเทศ มีจํานวน 5 กลุม คือ
กลุมสาระการเรีย นรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 29.26 ระดับประเทศ
̅ = 30.49) กลุมสาระการเรีย นรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 42.22
ระดับประเทศ ̅ = 42.73) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 31.75 ระดับประเทศ
̅ = 32.08) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 32.12 ระดับประเทศ ̅ = 32.19)
และกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 50.86 ระดับประเทศ ̅ = 50.87)
สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรวมทุกกลุม สาระการเรีย นรู มีคะแนนเฉลี่ยรอยละต่ํากวาระดั บประเทศ (ระดับเขตพื้นที่
̅ = 34.91 ระดับประเทศ ̅ = 34.95) เมื่อจําแนกเปนรายกลุมสาระการเรียนรู พบวามีจํานวน 5 กลุม
ที่มีค ะแนนเฉลี่ย ร อยละสู ง กวาระดั บ ประเทศ คื อ กลุ มสาระการเรียนรูการงานอาชี พและเทคโนโลยี
(ระดับ เขตพื้นที่ ̅ = 50.08 ระดับประเทศ ̅ = 48.72) กลุมสาระการเรีย นรูศิลปะ (ระดับเขตพื้นที่
̅ = 29.02 ระดับประเทศ ̅ = 28.54) กลุมสาระการเรียนรูสุขศึก ษาและพลศึกษา (ระดับเขตพื้นที่
̅ = 54.93 ระดั บ ประเทศ ̅ = 54.61) กลุ ม สาระการเรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
(ระดั บ เขตพื้ น ที่ ̅ = 33.54 ระดั บ ประเทศ ̅ = 33.39) และกลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทย
(ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 41.93 ระดับประเทศ ̅ = 41.88)
สว นกลุมสาระการเรีย นรูที่ มีคะแนนเฉลี่ ย ร อยละต่ํา กวาระดั บประเทศ มีจํา นวน 3 กลุ ม คื อ
กลุ ม สาระการเรีย นรูภ าษาต างประเทศ (ภาษาอั งกฤษ) (ระดั บ เขตพื้ นที่ ̅ = 20.35 ระดั บ ประเทศ
̅ = 21.80) กลุมสาระการเรียนรูค ณิตศาสตร (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 21.93 ระดับประเทศ ̅ = 22.73)
และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ระดับเขตพื้นที่ ̅ = 27.49 ระดับประเทศ ̅ = 27.90) (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11, 2555: 10 – 13)
ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า โดยภาพรวมแล ว ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นทั้ ง ระดั บ เขตพื้ น ที่
และระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50
จากการประเมินคุ ณภาพภายนอกสถานศึ กษาของสํ า นั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) รอบที่สอง รวมถึงผลการประเมินทบทวนระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 พบวามีโรงเรียนจํานวนหนึ่งที่มีระบบ
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การนิเ ทศภายในโรงเรีย นที่ ไม ชั ด เจน ทํ า ให การขั บ เคลื่อ นการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาในภาพรวม
ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนวิธีการสําคัญอยางหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลตอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียนให สูงขึ้น เพราะเป นกิจกรรมที่ ชวยให ผูปฏิบั ติงานภายในโรงเรียนสามารถปฏิ บัติงาน
ในขอบเขตที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบประสบผลสํ า เร็ จเป น ไปตามมาตรฐานและสอดคล อ งกั บ ระเบี ย บ
วิ ธี การดํ าเนิน งานที่ กํา หนดไว การนิเ ทศภายในโรงเรีย นจึ ง เป นยุ ท ธวิ ธีที่ ผู เ กี่ย วขอ งควรหาแนวทาง
ดําเนินการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น การนิเทศภายในโรงเรีย นจึงจําเปนตองพัฒนากระบวนการทํางานของผูบริหารโรงเรียน
หรื อ ผู ที่ ไ ด รับ มอบหมายในฐานะผู นิ เ ทศ ในการพัฒ นาคุ ณภาพและเปลี่ ย นแปลงการทํ า งานของครู
และบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลสูงสุดในดานการเรีย นของผูเรีย น หากโรงเรียน
มีระบบการนิเ ทศภายใน ที่เ ขมแข็ง มีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม อยา งตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
จนกลายเป นวั ฒ นธรรมองค กรอัน จะส งผลให คุณภาพของโรงเรี ย น ผลการเรีย นรูข องผู เ รีย นพั ฒนา
เปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ้ น จึง เป นหน า ที่ ข องผูบ ริ ห ารโรงเรี ย น และบุ ค ลากรทุ ก ฝ า ยในโรงเรีย น
ที่จะตองรวมมือร วมใจกันดําเนินการพัฒนางานทุ กดานในโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ งในดานวิช าการ
ซึ่งเปนงานที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู การนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุตามจุดประสงคของหลักสูตร
ตลอดจนมีคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค และมี ส มรรถนะสํ า คั ญ ตามที่ กํา หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร ดั ง นั้ น
เพื่อใหการพัฒนาสถานศึกษาใหไดมาตรฐานและคุณภาพ ผูบริหารจะตองมีความตระหนัก ในความเปนผูนํา
ทันเหตุการณ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการทํางานที่เนนกระบวนการกลุม
มีการบริหารงานแบบเปนทีม มีศักยภาพ ครูจะเปนผูสงเสริมและใหโอกาสผูเรียนในการแสวงหาความรู
คอยให ความชวยเหลือ แนะนํา แกไขปญหา และใหกํา ลังใจ รวมถึงการจัดบรรยากาศแห งการเรียนรู
แกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายใน
จึ ง ได ดํ า เนินการพัฒ นารูป แบบและระบบการนิเ ทศภายในโรงเรีย น เพื่อสรา งความรูให แ ก ผู บ ริห าร
และผูนิเทศของโรงเรียน โดยไดระดมความคิดจากศึกษานิเ ทศก ผูบริหารโรงเรีย น ผูบริห ารการศึกษา
จัด ทําเอกสารคู มือการนิเ ทศภายในโรงเรี ย น ฉบั บ นี้ขึ้นเพื่อ ให โรงเรียนนํ าไปประยุ กต ใช เป น แนวทาง
ในการดําเนินการนิเ ทศภายในโรงเรีย น อัน จะทํ าใหโรงเรีย นมีรูป แบบและกระบวนการนิเ ทศภายใน
ที่เ ป นระบบ ชั ด เจน เกิด การเปลี่ ยนแปลงทั้ง ในด า นประสิท ธิ ภาพและประสิ ท ธิผ ลในการปฏิ บั ติ งาน
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น
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หลักการและแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระบวนการนิเทศเปนกระบวนการหนึ่งที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระบวนการบริหาร
สภาพปจจุบัน
ปญหา
และความตองการ

กระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู

คุณภาพผูเรียน

กระบวนการนิเทศ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรีย นมีรูป แบบและกระบวนการนิเทศ ติด ตามและประเมินผลภายในโรงเรีย น
อยางเปนระบบ มีความเขมแข็งและเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีคุณภาพ
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น

เปาหมาย
1. โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จํานวน 66 โรง
2. ครูทุกคนในโรงเรียนไดรับการนิเทศภายใน
3. ป ก ารศึ ก ษา 2555 ผู เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง ขึ้ น ทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู
อยางนอยรอยละ 5

ประโยชนที่ไดรับ
1.
2.
3.
4.

โรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในอยางเขมแข็ง
โรงเรียนมีความพรอมที่จะพัฒนาไปสูการเปนประชาคมอาเซี่ยน
ครูไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

บทที่ 2
การนิเทศภายในโรงเรียน
ความหมายของการนิเทศ
การนิเ ทศ (Supervision) คื อ การช วยเหลื อ แนะนํา ปรับ ปรุง บริ การ การใหค วามรวมมือ
และการประสานงานใหบุคคลที่ปฏิบัติงานของแตละหนวยงานทํางานไดดีขึ้น
การนิเ ทศสามารถนําไปใช กับ งานที่ ต องอาศั ย ผูดู แล ตรวจตรา ใหคํา แนะนํา คอยชว ยเหลื อ
บริ ก ารและบริห ารงานเพื่ อ ให ง านสํ าเร็ จลุ ล ว งไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ว างไว หากมองตามรู ป ศั พ ท
SUPERVISION ชารี มณีศรี (2538, 14 – 15) สรุปจากศัพทภาษาอังกฤษไวนาสนใจวา
S

Support
Share
Service

การสนับสนุน
การมีสวนรวม
การบริการ

U

Unity
Understanding
Upgrade

ความสามัคคี
ความเขาใจ
การยกฐานะ

P

Planning
Promotion
Problem-Solving

การวางแผน
การเลื่อนขั้น
การแกปญ
 หา

E

Education
Experiment
Evaluation

การศึกษาหาความรู
การทดลอง
การวัดผล

R

Research
Report
Record

การวิจัย
การรายงาน
การบันทึก

V

Visiting
Value
Virtue

การเยีย่ มเยียน
การรูคุณคา
การมีคุณธรรม

I

Improvement
Information
Inservice-trainning

การปรับปรุง
การใหขาวสาร
การฝกอบรม
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O

Objective
Observation
Organization

จุดประสงค
การสังเกต
การจัดรูปงาน

N

Needs
Negotiation
Necessity

ความตองการ
การประนีประนอม
ความจําเปน

จากความหมายที่ใชคํ าภาษาอั งกฤษเรียบเรี ย งคําศัพทที่ มีค วามหมายคลา ยคลึงใกลเ คีย งกัน
ลักษณะงานการนิเทศที่ใชทั่วๆ ไป ผูทําหนาที่นิเทศจะตองมีความรู ประสบการณและเขาใจงานของงานดี
จึ ง จะทํ าหนา ที่นิ เ ทศผูอื่ น ได คํ า ศั พทดั งกล า วขา งต นจึงบอกถึ ง ลั ก ษณะงานของการนิเ ทศได อย างดี
ชารี มณีศรี (2538, 15) ไดสรุปความหมายตามที่ Plundelt ไดใหไว ดังนี้
Supervise
แนะนําการใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชนสูงสุด
Utilize
ใชมวลทรัพยากรทั้งที่มชี ีวติ และไมมีชีวติ โดยประหยัด
Plan
วางแผนการทํางานโดยตั้งวัตถุประสงคและการสื่อความหมายทีม่ ีประสิทธิภาพ
Enforce
ควบคุมนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรฐานการทํางาน
Relate
สรางความสัมพันธกบั เพือ่ นรวมงานทั้งกลุม และบุคคล
Validate
ดูแลใหความเปนธรรมตอผูใตบังคับบัญชา
Instruct
สอนกลวิธีและทักษะประสบการณ
Show
แสดงลักษณะความเปนผูนํา
Organize
จัดระบบงานและประสานการทํางาน
Regulate
วางหลักปฏิบตั ิในการทํางาน

การนิเทศภายในโรงเรียน
ในอดีตที่ผานมา การดําเนินการนิเทศการศึกษาเปนหนาที่ของบุคลากรภายนอกโรงเรียน ไดแ ก
ศึกษานิเทศก ที่เขามาดําเนินการในโรงเรียนแตเพียงฝายเดียว แตในปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป
จํานวนโรงเรียนมีมากขึ้น ครู และนักเรีย นมีมากขึ้น ทําใหศึกษานิเทศก ไมเพีย งพอในการปฏิบั ติงาน
ได อยา งทั่ วถึ ง และไม ส ามารถให บ ริ ก ารการนิ เ ทศการศึ กษาได อย างครอบคลุ มในภายหลั ง จึ ง ต องมี
การนิเทศการศึกษาอีกรูปแบบเกิดขึ้นคือ การนิเทศภายในโรงเรียน
นักการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิหลายทานไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาไวหลายลักษณะ
แตกต างกันไปตามวิวัฒนาการด านการศึกษา จุ ด มุงหมายและแนวทางการจัด การศึ กษาในสมัยนั้ นๆ
ซึ่งจะนําเสนอพอเปนสังเขป ดังตอไปนี้
ดุสิต ทิวถนอม (2540: 4) กลาวไวในหนังสือประกอบดวยกิจกรรมการบริหารและวิธีการตางๆ
ที่มีการจัดการอยางเปนระบบของผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
และการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ
สุเทพ เมฆ (2540: 47) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง การชวยเหลือแนะนํา ใหการสนับสนุน
ให ค วามร ว มมื อ ในการดํ า เนิ น การนิ เ ทศ และสนั บ สนุ น ภาคปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให การจัด การศึ ก ษา
ดําเนินไปอยางมีคุณภาพ
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กิติม า ปรีดิ ล ก (2541: 262) ซึ่งกล าววา การนิเ ทศการศึกษาเปนกระบวนการชี้แ นะ แนะนํา
และใหความรวมมือตอกิจกรรมของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุผลตามจุด หมาย
ที่วางไว
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 51) ไดใหความหมายของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ คือ การสอน หรือการสรางเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน ทั้งทางรางกาย
สติ ปญ ญา จิ ตใจ อารมณ และสั ง คม ใหเ ต็มตามวั ยและตามศั กยภาพ โดยความรวมมือของบุค ลากร
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
วัช รา เลา เรีย นดี (2550: 120) กล า วถึ ง การนิเ ทศภายในโรงเรียนว าเป นกระบวนการนิ เ ทศ
การศึกษา และกิจกรรมต างๆ ที่มุงพัฒนาการเรีย นการสอนที่ จัด ดํ าเนิ นการในโรงเรียนโดยบุ คลากร
ในโรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง
ฉวีวรรณ พันวัน (2552: 9) สรุปไววาการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการรวมกันทางการศึกษา
ของผู บ ริ ห ารโรงเรี ย น และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนให มี คุ ณ ภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแกผูเรียน ทําใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตร
จากความหมายของการนิเ ทศภายในโรงเรียนดั งกล า ว สรุป ได วา การนิเ ทศภายในโรงเรีย น
หมายถึง กระบวนการดํ าเนิ นงานรวมกัน ระหว างบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่ อการแกไข ปรับ ปรุง
และพัฒ นางานในวิ ช าชี พ ครูใ ห มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ล ส ง ผลให นัก เรีย นได รับ การพั ฒ นา
ใหมีคุณภาพตามเปาหมายการศึกษาที่กําหนดและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
ในการดํ า เนิ น งานนิ เ ทศภาย ในโรงเรี ย นจํ า เป น ต อ งมี จุ ด มุ ง หมายในการดํ า เนิ น งาน
เพราะจุดมุงหมายจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนวทางในการทํางาน ซึ่งจะชวยใหการนิเทศ
บรรลุผล มีนักการศึกษาไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้
จํารัส นองมาก (2532: 8) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความมุงหมายเพื่อใหประสิทธิภาพ
การสอนของครูเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนซึ่งเปนผลจากการสั่งสอนของครูในโรงเรีย นก็สูงขึ้นดวย
ครูมีทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน มีความพึงพอใจที่จะกระทําหนาที่ของตนใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห งชาติ (2534: 9) ได กํา หนดจุ ด มุ ง หมายของ
การนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้
1. เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน
2. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น
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3. สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. กํากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมความคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนคณะ
ปรีย าพร วงศอนุตรโรจน (2535: 264 – 265) กล าวถึงจุดมุงหมายของการนิเ ทศการศึกษาไว
ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา
2. เพือ่ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อสํารวจ วิเคราะห วิ จัย และประเมิน ผล เพื่อปรับ ปรุง คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
4. เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก การและสื่ อ การเรี ย นการสอนให ไ ด ม าตรฐาน และเอกสาร
ทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการและจําเปนของสถานศึกษาและครู
5. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอันจําเปน
ที่นําไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา อีกทั้งใหครูสามารถแกปญหาได
วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538: 64) ไดกําหนดความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้
1. เพื่อชวยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
3. เพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น
4. เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญในสาขาที่มีอยูในโรงเรียนไดชวยเหลือเพื่อนครู
5. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความสนใจในวัสดุอุปกรณการสอน
6. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความเขาใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนใหดีขึ้น
7. เพื่อชวยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน
8. เพื่อสงเสริมยั่วยุใหครูรูจักประเมินผลโครงการการปฏิบัติงาน และความกาวหนา
ในวิชาชีพของตน
9. เพื่อชวยใหครูประสบความสําเร็จและรูสึกมั่นคง
สรุป ได วา การนิเ ทศภายในโรงเรีย นมีจุดมุง หมาย ที่ จะชว ยเหลื อ ประสานงานใหบุ ค ลากร
ในโรงเรียนไดปรับปรุงตนเอง ทั้งดานการสอน บุคลิกภาพ สรางขวัญและกําลังใจ ความพึงพอใจในการทํางาน
ซึ่ง จะส งผลต อ การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น และการรั ก ษาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพครูใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น

หลักการนิเทศภายในโรงเรียน
หลั กการและแนวคิด ที่ สํ า คั ญ ของการนิเ ทศภายในโรงเรี ย น มีนัก วิ ช าการและนักการศึ กษา
หลายทานไดทําการศึกษา ไวดังนี้
สงัด อุทรานันท (2538: 23 – 24) ไดกลาวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียน วาการนิเทศการศึกษา
เปนงานในความรับผิดชอบของผูบริหารโดยตรง ทั้งนี้ ผูบริหารอาจดําเนินการดวยตนเอง หรือมอบหมาย
ให ผู อื่น ดํ า เนิน การแทน ซึ่ง การนิ เ ทศภายในโรงเรีย นจะสํ า เร็ จลงได จํา เป นต อ งอาศั ย ความรว มมื อ
จาก 3 ฝาย คือ ฝายบริห าร ฝ ายนิเทศ และผูรับการนิเ ทศ หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝา ยหนึ่ง
การนิเทศจะไมมีโอกาสประสบความสําเร็จ ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนจะตองตระหนักและเขาใจวาการนิเทศ
ภายในโรงเรี ย นเป น การทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ ช ว ยพั ฒ นาเพื่ อ นร ว มงานให มี ค วามรู ค วามสามารถ
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ทั้งนี้ ตองมีการยอมรับและใหเกียรติซึ่งกันและกัน ในสภาพความเปนจริงแล ว
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ไมมีใครที่จะมีความเชี่ ยวชาญในทุ กๆ ด าน ดังนั้น จึงควรจะไดแลกเปลี่ย นและถายเทความเชี่ย วชาญ
ใหแกผูรวมงานใหมีค วามรูสูงขึ้น จะตองเกิดจากความจําเปนในการแกปญหา หรือสนองความตองการ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน รวมทั้งการสรางขวัญกําลังใจของผูบริหารจะมีผลโดยตรง
ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 52 – 53) กลาวถึงหลักการนิเทศไวคลายกัน
แต เ พิ่ม เติ มก็คื อ การนิ เ ทศภายในโรงเรีย น ผู นิเ ทศประกอบด วย ผู บ ริห ารโรงเรีย น ผู ช วยผู บ ริห าร
หัวหนาหมวดวิชา ครูผูรวมนิเทศ ครูแกนนํา ดําเนินการโดยใชภาวะผูนํา ทําใหเกิดความรวมมือ ผูถูกนิเทศ
ให ค วามไว วางใจ เต็ มใจในการพั ฒ นาหรื อ การเปลี่ ย นแปลง ลงมื อ ปฏิ บั ติ จริง ทดลองใช เ ครื่อ งมื อ
และวิ ธี ก ารที่ ร ว มกั นคิ ด ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ น การต อ งเป น ไปอย า งมีร ะบบ คื อ ต อ งกํ า หนดเปา หมาย
จุด มุงหมาย การวางแผน การลงมือปฏิบั ติต ามแผน และประเมิ นผล กระบวนการนิเ ทศตองยื ดหยุ น
ให เ หมาะสมกับ สถานการณ แ ละใชห ลั ก การปฏิบั ติ เนนการปฏิบั ติ งานตามบทบาทหนาที่ รับ ผิด ชอบ
มีการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานอยางใกลชิด
เยาวภา เดชะคุปต (2542: 134 – 135) ไดกลาวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียนที่ผูเกี่ยวของ
นาจะตองยึดเปนแนวปฏิบัติ ซึ่งสรุปไดเปนขอๆ ดังนี้
1. การนิ เ ทศภายในโรงเรี ย น เป น ภารกิจที่ ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
และมีสวนรวมรับรูตอความกาวหนาของครูในโรงเรียนที่มีผลสืบเนื่องมาจากโรงเรียน
2. โรงเรียนตองทํางานรวมกันและใชวิธีการประชาธิปไตยกับการดําเนินงาน กลาวคือ
มีความเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกัน เปนความรวมมือรวมใจและใชวิธีการแกปญหาแบบวิทยาศาสตร
3. โรงเรียนตองเริ่มต นดวยการรูสภาพปญหาที่แ ทจริ งเสีย กอน แลวจึงกํ าหนดแผน
หรือแนวทางในการแกปญหานั้นๆ
4. โรงเรียนมุงเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไมใชการจับผิด จึงตองพยายาม
ใหบุคลากรทุกฝายเขาใจและดําเนินงานใหเปนไปตามอุดมการณ
5. บุค ลากรในโรงเรีย นต องยอมรั บ ความจริง ในแง ที่ ว าไมมี ใครจะมี ค วามสามารถ
หรือเชี่ยวชาญไปทุกเรื่อง
6. โรงเรียนมุงเนนการสรางบรรยากาศที่เปนกันเอง เพื่อใหเกิด ความเขาใจที่ดีตอกัน
ทําใหงานบรรลุวัตถุประสงค
มงคล สุภกรรม (2546: 13) ไดสรุปหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไววา ตองมีวิธีการดําเนินการ
ที่ชัดเจนและเปนขั้นตอน โดยวิธีการดําเนินการนั้น ตองสามารถสรางความเขาใจใหเกิดขึ้นรวมกันทุกฝาย
เพื่ อ จะได พั ฒ นาความก า วหน า และเป นการส ง เสริ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ตลอดจนความเป น
ประชาธิปไตย เพื่อใหโรงเรียนมีคุณภาพอยางชัดเจน
ธีรศักดิ์ เลื่อยไธสง (2550: 2) ไดนําเสนอหลักการของการนิเทศภายใน ดังนี้
1. ดําเนินการตามกระบวนการอยางเปนระบบและตอเนื่อง
2. สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบ
3. กิจกรรมการนิเทศตรงกับความตองการจําเปนในการพัฒนาครู
4. จัดสภาพแวดลอมและแหลงวิทยาการใหเอื้อตอการดําเนินงาน
5. สรางมนุษยสัมพันธที่ดี และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู
สรุปไดวา หลักการของการนิเทศภายในโรงเรียนก็คือ ผูนิเทศตองมีความรูความเขาใจในหลักการ
นิเทศอยางถูกตอง ตรงประเด็น มีระบบและขั้นตอนที่ชัด เจนในกระบวนการนิเทศ กระบวนการนิเทศ
ที่ เ กิ ด ขึ้ นต องเกิด จากความรว มมื อของคณะครู ทุ กคนที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ยู ใ นโรงเรีย น และการนิ เ ทศ

10
ตองเปนไปเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู และการนิเทศการศึ กษาควรมีการบริหาร
เปนกระบวนการเชิงระบบ มีการวางแผนการดําเนินงาน มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ถือหลักการมีสวนรวม
ในการทํางานมีความเปนประชาธิปไตย มีการดําเนินงานอยางสรางสรรค มีการแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การเรีย นการสอน สรา งสภาพแวดล อ มในการทํ างานให ดี ขึ้น สรางความผู กพันและความมั่น คงต อ
งานอาชีพ รวมทั้งพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครูใหมีความรูสึกภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเองพรอมที่จะรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง

ยุทธศาสตรการนิเทศ
การจัดการศึ กษาในสถานศึ กษามุง พัฒ นานั กเรีย นให เ ป นคนดี เกง มีความสุ ข ทํา ประโยชน
ให ส ว นรวม มีคุ ณภาพตามเปา หมายการจั ด การศึ ก ษาของหลั กสู ต รแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
พุ ท ธศั ก ราช 2551 ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จําเปนตองมีการนิเทศซึ่งเปนปจจัย ที่สําคัญอยางหนึ่งในกระบวนการ
ดํ า เนิ น งานโดยมี ยุ ท ธศาสตรที่ สํ า คั ญ เป นหลั กการในการดํ า เนิ น งานการนิเ ทศ คื อ การมีส ว นรว ม
และทํางานอยางเปนระบบ รายละเอียดดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรการนิเทศ
การมีสวนรวม
ยุทธศาสตรการนิเทศ
การทํางานอยางเปนระบบ
1. การมีสว นรวม
การนิเ ทศเป นการทํางานรวมกั นระหว างผูนิเทศกั บผูรับการนิเ ทศที่มีทั้งผูรว มคิด รวมทํา
การชวยเหลือพึ่งพากันดวยปฏิสัมพันธอันดีตอกัน ใหเกียรติและจริงใจตอกัน ซึ่งการทํางานดวยหลักการ
มีสวนรวม มีคุณลักษณะสําคัญ 5 ประการ ที่สามารถนําไปประยุกตใชในการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีแนวทาง
ดังตอไปนี้
แนวทางการนิเทศแบบมีสวนรวม
การมีสว นรวม

ลักษณะการนิเทศแบบมีสว นรวม

1. การสรางความสัมพันธอันดีตอกัน
2. การสรางภาพพจนการทํางานที่ดีเลิศ
3. กา ร สร า งป จ จั ยแห ง ควา ม สํ า เ ร็ จ
ในการทํางาน
4. การสรางศูนย รวมการป องกั น การแกไข
และการพัฒนางาน
5. การสร า งเครื อข ายการร วมคิ ด ร วมทํ า
รับผลประโยชน และรวมเผยแพรงาน

 การสร า งความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า ง
ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ
 การสรางเจตคติที่ดีตอการนิเทศ
 การกําหนดเปาหมาย/ผลสําเร็จรวมกัน
 การพิจ ารณาบุค ลากร/คณะบุ คลากร
รวมรับผิดชอบ
 การพิ จ ารณา/หารวิ ธี ก ารดํา เนิ น งาน
การกําหนดแนวทางการทํางานรวมกั น
เพื่อสูเปาหมายที่ตองการ
 การหารวิธี การเสริ ม แรงจู งใจใหรางวั ล
แกผูทํางาน
 การกํ า หนดแนวทางการนิ เ ทศภายใน
ติดตามประเมินผลการทํางานรวมกัน
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2. การทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนการทํางานทีส่ ําคัญ 5 ขั้นตอน คือ
2.1 วิเคราะหปญหาตามตองการจําเปน
2.2 วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา/พัฒนา
2.3 เลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสมและวางแผน
2.4 ดําเนินการตามแผน
2.5 ประเมินผลการดําเนินงาน
แนวทางการนิเทศภายในอยางเปนระบบ
ขั้นตอนการทํางานเชิงระบบ
(1) วิเคราะหปญหา
ความตองการจําเปน

การนิเทศภายในเชิงมีระบบ
(1) การสรางความเขาใจระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ

(2) การหาความตองการจําเปนของการนิเทศภายใน
(2) วิเคราะหทางเลือก
ในการแกปญ
 หาพัฒนา
(3) การวางแผนการนิเทศ
(3) เลือกทางเลือก
ที่เหมาะสมและวางแผน
(4) การเตรียมการนิเทศ
(4) ดําเนินการตามแผน

(5) ประเมินผล
การดําเนินงาน

(5) การปฏิบตั กิ ารนิเทศ

(6) การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ
(7) การรายงานการนิเทศ
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ยุทธศาสตรการนิเทศภายในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียน มียุทธศาสตรในการดําเนินงาน ดังนี้
1. สรางภาพปลายทางใหชดั เจน
ภาพปลายทาง หมายถึง สภาพความสํ า เร็ จที่ ต องการให เ กิ ด ขึ้ นในสถานศึ กษา
ซึ่งตองกําหนดให ชัด เจน และใหค รูทุกคนมองเห็นสภาพความสําเร็จนี้ใหต รงกัน มีค วามเข าใจตรงกัน
เพื่อที่จะไดรวมมือกันพัฒนาใหมุงไปสูสภาพความสําเร็จที่กําหนดนั้น
2. สรางภาพงานที่ชัดเจนตลอดแนว
ภาพงาน หมายถึ ง การกําหนดภาระงานที่ จะตองวางแผนการดํ าเนินการให มุงสูสภาพ
ความสําเร็จที่กําหนดไววาจะตองพัฒนาใคร ในเรื่องใด และพัฒนาอยางไร

ขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน
การนิเ ทศภายในโรงเรีย น เปน การนิเ ทศการปฏิ บั ติ ง านของครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ตามขอบข ายและภารกิจการบริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน
ที่ เ ป น นิติ บุ ค คล ซึ่ ง อยู ในความรับ ผิ ด ชอบของผู บ ริห ารโรงเรีย น เพื่อ ให บ รรลุ ภ ารกิจ ของโรงเรี ย น
อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยงาน 4 ดาน ไดแก
1. ดานวิชาการ
งานดานวิชาการ เปนงานที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุตามจุดหมายของหลัก สูต ร
สถานศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ไดแก
1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชและการออกแบบการจัดการเรียนรู
1.3 การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดทําและใชแผนการจัดการเรียนรู
1.4 การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูแบบบูรณาการ และเนนทักษะการคิด
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 เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรแู ละเขาใจหนาที่
และความรับผิดชอบของตน การติดตามดูแลชวยเหลือใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศในการทํางานให ผูรวมงานทุกคนเกิดความสํานึกในหนาที่ ที่รับผิดชอบ
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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
งานด า นบริห ารทั่ ว ไปเป นงานที่ เ กี่ย วขอ งกั บ ระบบสํ านัก งาน ซึ่ง มีข อกํา หนดกฎเกณฑ
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
การสงเสริมใหกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินไปตามวัต ถุประสงคและมีประสิท ธิภาพ
บทบาทของบุคลากรในการนิเทศนับวามีความสําคัญในการที่ใชบทบาทที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการนิเทศ
แบบใด มีวิธีการนิเทศตามขั้นตอนของแตละกิจกรรมอยางไรที่จะนิเทศ
บุ คลากรการนิเ ทศ หมายถึ ง ผู บ ริห ารและคณะกรรมการนิ เ ทศของสถานศึ กษาแต ล ะแห ง
มีบทบาทและภารกิจสําคัญ ดังนี้
1. บทบาทในการสงเสริมและจัด ใหมีการนิเทศภายในโรงเรีย น เพื่อใหเกิด การพัฒนา
ตนเอง สามารถดําเนินงานตามนโยบายไดถูกตอง ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนไดอยางสมบูรณ
2. บทบาทในการใช น วั ต กรรม เทคโนโลยี เ พื่อ การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพครู
โดยเฉพาะ การจัดการเรียนรูใหดีขึ้น สงเสริมใหมีการใชนวัตกรรม เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ นํามาปรับใช
ใหเหมาะสมกับครูในโรงเรียน
3. บทบาทในการจั ด ประชุ ม อบรม มี ก ารจั ด ประชุ ม อบรมในรู ป แบบต า งๆ เช น
การประชุ มปฏิ บัติ การ การสั มมนา อภิ ป รายกลุ ม เป นต น นอกจากนี้ ยั ง ตองสง เสริ มใหค รู มี โ อกาส
เขารับการอบรมในการพัฒนาวิชาชีพ นําทักษะความรูมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. บทบาทในการติ ด ตามประเมิ น ผล ซึ่ ง จะช ว ยให ค รู พั ฒ นาศั ก ยภาพได ดี ขึ้ น
การประเมินเพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไข ใหเกิดการพัฒนาเชิงสรางสรรค
5. บทบาทในการใชกลุมโรงเรียน สมาคมวิ ชาชีพหรือเครือขายเปนแนวทางเพื่ อกอใหเกิ ด
ประโยชนแ กค รูในโรงเรีย น โดยใช กลุม หรือ เครือข ายช วยเหลือด วยวิ ธี การตางๆ เช น การจั ด ประชุ ม
ทางวิชาการ การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ
6. บทบาทในการสรางครูตน แบบในสาขาวิชาตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิ ดผลในการพั ฒนา
และเปนแบบอยางแกครูทั่วไปได
คณะกรรมการดํ าเนิ นการนิเ ทศภายในโรงเรี ย น หมายถึ ง บุ ค ลากรที่ อ ยู ในโรงเรี ย น เช น
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูหัวหนากลุมงาน ครูหัวหนาระดับชั้น หรือครูหัวหนากลุมสาระการเรียนรู
รวมไปถึ ง ครูที่ มี ค วามรู ค วามสามารถ มี ค วามชํ า นาญ/เชี่ ย วชาญ และประสบการณด า นวิ ช าการ
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 ซึ่งประกอบดว ย ผูบ ริ หาร หรือผูที่ไดรับ มอบหมาย ต องมีบ ทบาทหนา ที่
ที่แตกตางกัน เพื่อใหการนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
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1. กําหนดนโยบายของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน สงเสริมใหใชกระบวนการกลุม
ในการทํางานเพื่อใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ เปนตน
2. ส งเสริ มให ค รู มี ค วามรูค วามเข า ใจเกี่ย วกั บ การนิ เ ทศภายใน และหลั ก สู ต รหรื อ
เรื่องสั้นๆ ที่ครูสวนใหญ มีความตองการในการพัฒนา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ครู ตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอการนิเทศภายในโรงเรียน
3. รวมประชุมวางแผนกับคณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
4. สนับสนุนดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ตลอดจนขวัญและกําลังใจ
5. กระตุนใหครูเกิดการตื่นตัวอยูเสมอในดานวิชาการ
6. ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนตามแผนการนิเทศของสถานศึกษา
7. เป ด โอกาสให ค ณะครู มี ส ว นร ว มในการดํ า เนิ น งานนิ เ ทศภายในโรงเรีย น และมี
การประเมินตนเอง
8. สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ เชน ยกยองชมเชยในที่ประชุม
นําผลสํ า เร็ จของการปฏิ บั ติ ง านมาแสดงให ป รากฏแก บุ ค คลอื่ น แตง ตั้ ง คณะทํ างานตามความถนั ด
และเปดโอกาสใหแสดงความสามารถอยางเต็มที่
9. ติดตามประเมินผล และพัฒนาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
แนวคิดในการปฏิบัติงานของผูนิเทศ
ผูบริหารสถานศึก ษา และคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนควรเขาใจและตระหนัก
เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้
1. การเริ่มตนจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนในระยะแรกควรหลีกเลี่ย งกิจกรรม
ที่ตองเผชิญหนากัน เชน การสังเกตการสอน เพราะเปนเรื่องละเอีย ดออน และเกิดความขัด แยงไดงาย
ควรเลือ กกิจกรรมที่ ส รางความคุ น เคย เช น การให คํ าปรึ กษาหารือ การศึ กษาเอกสารทางวิ ช าการ
หรือการศึกษาดูงาน เมื่อครูคุนเคยกับการนิเทศภายในโรงเรียน และมีความพรอมจึงใชกิจกรรมสังเกตการสอน
2. ความรัก ความสามัค คี ในหมูค ณะ เป นป จจัย สํ าคั ญที่จะช วยให การนิเ ทศภายใน
โรงเรียนประสบความสําเร็จ การใชกระบวนการกลุมดําเนินงานจะทําใหไดผลดีเปนอยางมาก
3. กิ จ กรรมที่ ใ ช ใ นการนิ เ ทศ ควรตอบสนองต อ ป ญ หา ซึ่ ง ต อ งร ว มกั น พิ จ ารณา
อยางรอบคอบ โดยผลที่เกิดจากการแกปญหา ใหเนนการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน
4. คณะกรรมการนิเทศ ควรศึกษาหาความรูและประสบการณ เพื่อนํามาใชในการนิเทศ
ครูในสถานศึกษา
5. สรางศรัทธาและความเขาใจอันดีกับผูรับการนิเทศ

บทบาทของผูรับการนิเทศ
การนิเทศภายในโรงเรีย นจะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อผูรับ การนิเทศ 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 แลวจึงนําแผนไปสูการปฏิบัติต ามจุด มุงหมาย
ที่วางไว ควรมีการประเมินผลการนิเทศเพื่อนําไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
ในการดํ า เนิ นงานนิเ ทศภายในโรงเรี ย นเพื่อ ให เ กิด ผลสํ า เร็จ ตอ งอาศั ย กระบวนการนิ เ ทศ
และการนิเทศการศึกษา รวมถึงกิจกรรมการนิเทศหรือเทคนิควิธีการในการนิเทศ ซึ่งไดสรุปและรวบรวมไว
เพื่อเปนประโยชนกับผูนิเทศ 4 เรื่อง ดังนี้
1. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน
3. กิจกรรมการนิเทศ
4. มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
กระบวนการนิเทศ มีความเชื่อมโยงและเปนกระบวนการที่เกี่ยวพันกันกับกระบวนการนิเทศการศึกษา
ซึ่ ง การดํ า เนิ น การในการนิ เ ทศให ไ ด รั บ ความสํ า เร็จ สิ่ ง สํ า คั ญ ในการจั ด การนิ เ ทศการศึ ก ษาก็ คื อ
จะดํา เนินการอยา งไรจึงจะทําใหป ระสบผลสํ าเร็จตามเป าหมายที่ ไดว างไว ขั้ นตอนในการปฏิบั ติงาน
ทางการนิเทศการศึกษาเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา “กระบวนการนิเทศ” เนื่องจากกระบวนการเปนเทคนิควิธี
ในการทํางาน ดังนั้น กระบวนการทํางานของแตละบุคคลยอมจะมีความแตกตางกันไปบาง
นักการศึกษาไดกําหนดกระบวนการนิเทศการศึกษาไวหลายรูปแบบใหยึด เปนหลักในการปฏิบัติ
เชน
1. กระบวนการนิเ ทศของแฮริส (Harris) แฮริส ไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศ
การศึกษาไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นวางแผน (Planning) ไดแก การคิด การตั้งวัตถุประสงค การคาดการณลวงหนา
การกําหนดตารางงาน การคนหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน
1.2 ขั้ น การจั ด โครงการ (Organizing) ได แ ก การตั้ ง เกณฑ มาตรฐาน การรวบรวม
ทรัพ ยากรที่ มีอยู ทั้งคนและวั สดุ อุปกรณ ความสั มพันธแ ตล ะขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน
การกระจายอํานาจตามหนาที่ โครงสรางขององคการ และการพัฒนานโยบาย
1.3 ขั้ น การนํ าเข า สู ก ารปฏิ บั ติ (Leading) ได แ ก การตั ด สิ น ใจ การเลื อ กสรรบุ ค คล
การเราจูงใจใหมีกําลังใจคิดริเริ่มอะไรใหมๆ การสาธิต การจูงใจ และใหคําแนะนํา การสื่อสาร การกระตุน
สงเสริมกําลังใจ การแนะนํานวัตกรรมใหมๆ และใหความสะดวกในการทํางาน
1.4 ขั้นการควบคุม (Controlling) ไดแก การสั่งการ การให รางวัล การลงโทษ การใหโอกาส
การตําหนิ การไลออก และการบังคับใหกระทําตาม
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1.5 ขั้นประเมินผล (Appraising) ไดแก การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผล
การปฏิบัติงาน กิจกรรมที่สําคัญ คือ พิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติวาไดผ ลมากนอยเพียงใด และวัดผล
ดวยการประเมินอยางมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ ควรจะมีการวิจัยดวย
ตอมาแฮริสได พัฒนาใหมีความสมบูรณเหมะสมกั บการนิเทศมากขึ้น โดยเนนการวางแผน
ปฏิบัติงานมากกวาการควบคุมงาน ทําใหมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประเมิ นสภาพการทํ า งาน (Assessing) เปน กระบวนการศึ กษาถึ งสถานภาพต างๆ
รวมทั้งขอมูลที่จําเปนเพื่อจะนํามาเปนตัวกําหนดถึงความตองการจําเปนเพื่อกอใหเ กิดความเปลี่ยนแปลง
ซึ่งประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ
1.1 วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยการศึ ก ษาหรื อ พิ จารณาธรรมชาติ และความสั ม พั น ธ
ของสิ่งตางๆ
1.2 สังเกตสิ่งตางๆ ดวยความรอบคอบถี่ถวน
1.3 ทบทวนและตรวจสอบสิ่งตางๆ ดวยความระมัดระวัง
1.4 วัดพฤติกรรมการทํางาน
1.5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
2. จัด ลํ า ดั บ ความสํ าคั ญ ของงาน (Prioritizing) เป น กระบวนการกํ า หนดเป า หมาย
จุดประสงค และกิจกรรมตางๆ ตามลําดับความสําคัญจะประกอบดวยงานตอไปนี้ คือ
2.1 กําหนดเปาหมาย
2.2 ระบุจุดประสงคในการทํางาน
2.3 กําหนดทางเลือก
2.4 จัดลําดับความสําคัญ
3. ออกแบบการทํางาน (Designing) เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนดโครงการตางๆ
เพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยประกอบดวยงานตอไปนี้ 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 กําหนดทรัพยากรที่ตองใชตามความตองการของหนวยงานตางๆ
4.2 จัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตางๆ
4.3 กําหนดทรัพยากรที่จําเปนจะตองใชสําหรับจุดมุงหมายบางประการ
4.4 มอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละโครงการหรือแตละเปาหมาย
5. ประสานงาน (Coordinating) เปนกระบวนการที่เ กี่ยวของกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ
และสิ่งอํานวยความสะดวกทุ กๆ อย าง เพื่อ จะใหการเปลี่ ยนแปลงบรรลุผ ลสํา เร็จงานในกระบวนการ
ประสานงาน ไดแก
5.1 ประสานการปฏิบัติงานในฝายตางๆ ใหดําเนินงานไปดวยกันดวยความราบรื่น
5.2 สรางความกลมกลืนและความพรอมเพียงกัน
5.3 ปรับการทํางานในสวนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด
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5.4 กําหนดเวลาในการทํางานในแตละชวง
5.5 สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น
6. นําการทํางาน (Directing) เปนกระบวนการทีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน เพื่อใหเ กิด
สภาพที่เหมาะสมอันจะสามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ซึ่งไดแก
6.1 การแตงตั้งบุคลากร
6.2 กําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน
6.3 กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราเร็วในการทํางาน
6.4 แนะนําและปฏิบัติงาน
6.5 ชี้แจงกระบวนการทํางาน
6.6 ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศอนุต รโรจน, 2548:
41 – 43)
2. กระบวนการนิเทศการศึกษาของแอลเลน (Allen) (อางถึงใน สงัด อุทรานันท 2530: 76 – 79)
ประกอบดวยกระบวนการหลัก 5 กระบวนการ ที่เรียกวา “POLCA” คือ
2.1 กระบวนการวางแผน (Planning Processes) เปนกระบวนการในวางแผนโดยคิ ดถึง
สิ่ง ที่ จะทํ าว ามีอะไรบา ง กํา หนดแผนงานว า จะทํ า สิ่ง ไหน เมื่อไหร กํ าหนดจุ ด ประสงค ในการทํ า งาน
คาดคะเนผลที่จะเกิดจากการทํางาน พัฒนากระบวนการทํางาน และวางแผนในการทํางาน
2.2 กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) เปนกระบวนการจัดสายงานหรือ
จัดบุคลากรตางๆ เพื่อทํางานตามแผนงานที่วางไว โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานในการทํางาน ประสานงาน
กับ บุ ค ลากรต างๆ ที่จะปฏิ บัติ ง าน จั ด สรรทรัพยากรตา งๆ สํ า หรับ การดํ าเนิ นงาน มอบหมายงานให
บุคลากรฝายตางๆ จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกันระหวางผูทํางาน จัดทําโครงสรางในการปฏิบัติงาน
จัดทําภาระหนาที่ของบุคลากร และพัฒนานโยบายในการทํางาน
2.3 กระบวนการนํา (Leading Processes) เปนกระบวนการนําบุคลากรตางๆ ใหทํางานนั้น
ประกอบดวยการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ใหคําปรึกษาแนะนํา สรางนวัตกรรมในการทํางาน ทําการสื่อสาร
เพื่อความเขาใจในคณะทํางาน สรางแรงจูงใจในการทํางาน เราความสนใจในการทํางาน อํานวยความสะดวก
ในการทํางาน ริเริ่มการทํางาน แนะนําการทํางาน แสดงตัวอยางในการทํางาน บอกขั้นตอนการทํางาน
และสาธิตการทํางาน
2.4 กระบวนการควบคุ ม (Controlling Processes) เป นกระบวนการในการควบคุ ม
ประกอบดวย การชวยแกไขการทํางานที่ไมถูกตอง การวากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด การกระตุนใหทาํ งาน
การปลดคนที่ไมมีคุณภาพใหออกจากงาน การสรางกฎเกณฑในการทํางาน และการลงโทษผูกระทําผิด
2.5 กระบวนการประเมินผลการทํางาน (Assessing Processes) ประกอบดวย การพิจารณา
ตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินพฤติกรรมในการทํางาน และการวิจัยผลการปฏิบัติงาน
3. กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ของสงั ด อุท รานันท (อา งใน วั ช รา เลาเรียนดี 2550:
25 – 26)
ดร. สงัด อุทรานันท ไดกลาวสรุปไววากระบวนการนิเทศการศึกษา มี 5 ขั้นตอน ในการดําเนินการ
คือ ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) ขั้นที่ 2 ใหความรู ความเขาใจในการทํางาน (Informing-I)
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D) ขั้นที่ 4 สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นที่ 5 ประเมินการนิเทศ
(Evaluating-E)
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กระบวนการนิเทศการศึกษา
ในกรณีที่ทําแลวไดผลดี
(ขั้น 3.2)
ใหการนิเทศ
และควบคุม
คุณภาพ
(ขั้น 1)

(ขั้น 2)

(ขั้น 3.1)

(ขั้น 4)

(ขั้น 5)

วางแผน
การนิเทศ
P

ใหความรูใน
สิ่งที่จะทํา
I

ดําเนินการ
ปฏิบัติงาน
D

ทะนุบํารุง
ขวัญ
R

ประเมินผล
E

บริการ
สนับสนุน
(ขั้น 3.3)
ในกรณีที่ทํายังมีคุณภาพไมถึงขั้น
ปรับปรุงแกไข
ในกรณีที่ทํายังไมไดผล

จากรูป แบบกระบวนการนิเ ทศ มี รายละเอี ย ดในการดํ า เนินการอย า งเป น ขั้ นตอนและ
ตอเนื่องกันดังนี้ คือ
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เปนขั้นที่ผูบริหารผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะทํา
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อใหไดมาซึ่ง ป ญหาและความตองการจําเป นที่ จะต องมีก ารนิเ ทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย
ขั้นที่ 2 ใหความรูในสิ่งที่จะทํา (Informing-I) เปนขั้นตอนของการใหความรูความเขาใจถึง
สิ่งที่จะดําเนินงานวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร
และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับการเริ่มการนิเทศ
ที่จัด ขึ้ นใหมไม วา จะเป นเรื่องใดก็ต าม และก็มีค วามจําเปนสํ า หรับ งานนิเ ทศที่ ยั ง ไมไดผ ล หรือไดผ ล
ไมถึงขั้นที่พอใจซึ่งจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบดวยงานใน 3 ลักษณะ คือ
3.1 การปฏิบัติงานของผูรับ นิเทศเปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม
ความรูความสามารถที่ไดรับมาจากดําเนินการในขั้นที่ 2
3.2 การปฏิบัติ งานของผู ใหการนิเ ทศ ขั้ นนี้ผู ให การนิเ ทศจะทําการนิเ ทศและ
ควบคุมคุณภาพใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง
3.3 การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล
ขั้นที่ 4 การสรา งขวั ญและกํ าลั งใจ (Reinforcing-R) ขั้ นนี้ เ ป นขั้น ของการเสริมกํา ลั ง ใจ
ของผูบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีค วามมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้ อาจจะ
ดําเนินการไปพรอมๆ กันกับผูที่รับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นลงไปแลวก็ได
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ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E) เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการประเมินผล
การดําเนินการซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหาหรือ
อุ ป สรรคอย า งหนึ่ ง อย า งใดที่ ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น งานไม ไ ด ผ ลก็ ส มควรจะต อ งทํ า การปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการใหความรูในสิ่งที่ทําใหมอีกครั้งหนึ่ง สําหรับกรณีที่ผลงานออกมา
ยังไมถึงขั้นที่พอใจ หรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมด สําหรับกรณีการดําเนินงานไมไดผ ล
และถาหากการประเมินผล พบวาประสบผลสําเร็จตามที่ไดตั้งไวหากจะไดดําเนินการนิเทศตอไปก็สามารถ
ทําไปไดเลยโดยไมตองใหความรูในเรื่องนั้นอีก
การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรนี้จะเปนไปอยางตอเนื่องและไมหยุดนิ่งจนกวาจะบรรลุผ ล
ตามจุดมุงหมายที่วางไว หรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามตองการหากบรรลุสําเร็จตามจุด มุงหมาย
แลว ตองการจะหยุดกระบวนการทํางานก็ถือวาการนิเทศไดสิ้นสุด ลง หากตองการเริ่มนิเทศในสิ่งใหม
หรือตั้งเปาหมายใหม ก็จะตองดําเนินการตั้งแตเริ่มแรกอีก ดังแสดงใหเห็นความตอเนื่องของกระบวนการ
นิเทศการศึกษาในภาพดังตอไปนี้
ความตอเนื่องของกระบวนการนิเทศการศึกษาในเรือ่ งตางๆ
เรื่องที่ 1

เรื่องที่ 2
เรื่องที่ 3

P

I

D

R

E

P

I

D

R

E

P

4. กระบวนการนิเทศแบบ PDCA
กระบวนการนิเทศการศึกษาของหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (หนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญ ศึก ษา จังหวัด สุ ราษฎรธานี, 2545: 15 – 16) ได ใชกระบวนการ PDCA ในการดํ าเนินการ
มีขั้นตอนของการวางแผนการนิเทศที่สําคัญ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ดํ าเนิ น การวางแผน เป น ขั้ นเตรี ย มการนิ เ ทศโดยศึ กษาข อมูล สารสนเทศ
ประมวลสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาการศึกษา กํ าหนดจุดมุงหมายการนิเทศ จัดทําแผน
การนิเทศ กําหนดเนื้อหาการนิเทศ ออกแบบการนิเทศ สื่อนิเทศ จัดเตรียมเครื่องมือนิเทศ กําหนดกรอบ
การประเมิน วิธีการติดตามและการรายงานผลการนิเทศ และขออนุมัติโครงการ งบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการตามแผนนิเทศ โดยประชุมเพื่อทบทวนจุดมุงหมายการนิเทศ แบงหนาที่
ภารงานในการนิเทศ ประสานงานบุค คลที่เ กี่ย วขอ ง และนิเทศตามแผนด วยรูป แบบ เทคนิค วิ ธีการ
ที่กําหนด
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามจุดมุงหมายหรือไม และมีสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ครูปฏิบัติจริง ปญหา อุปสรรค ที่เปนขอมูล
สารสนเทศที่ตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศตอไป
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ขั้นตอนที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดผลการนิเทศแตละครั้ง ควรรายงานผล
ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยทําเปนบันทึกขอความ หรือแบบรายงานที่กําหนดไวในหัวขอประเด็นตางๆ เชน
ผูนิเ ทศ ผู รับ การนิ เ ทศ วั นเดื อ นปที่ นิเ ทศ กิจกรรมที่ นิเทศ เนื้ อหาสาระที่ นิเ ทศ การประเมินผลของ
ผูรับการนิเทศ และขอควรพัฒนา
กระบวนการนิเ ทศการศึ กษา ไดใช กระบวนการ PDCA ในการดํ าเนินการมีขั้ นตอนของ
การวางแผนการนิเทศเปนสวนสําคัญ ดังนี้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จัดระบบขอมูลสารสนเทศ

ปญหาการดําเนินการนิเทศ

กําหนดจุดพัฒนาการนิเทศ

ความตองการในการพัฒนา

จัดทําแผนการนิเทศ

นโยบายจากหนวยงานเจาสังกัด

จัดทําโครงการนิเทศ

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ

การวางแผน
(Plan)

การปฏิบัติงาน
ตามแผน (Do)
กระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา

การนําผลการประเมิน
มาปรับปรุง (Action)

การตรวจสอบและ
ประเมินผล (Check)

จัดทํารายงานผลการนิเทศ

วิเคราะหขอมูล

เสนอผลการนิเทศและเผยแพร

เสนอผลงาน

พัฒนาตอเนื่อง

จากกรอบแนวคิ ดการดําเนินงานในการวางแผนการนิเ ทศการศึกษา กําหนดเปนขั้นตอน
ที่นําไปใชในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
5. กระบวนการนิเทศเชิงระบบ (System Approach)
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2555: 6 – 17) ไดใช
กระบวนการเชิงระบบที่ทําใหการนิเทศบรรลุผลสํ าเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอผลลัพ ธ
ที่ กํ า หนดอยู บ นพื้ น ฐานหลั ก การความต อ งการเป น รูป แบบหนึ่ ง ของการแก ป ญ หาเชิ ง ตรรถวิ ท ยา
ซึ่งประกอบดวย สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process) ผลผลิตหรือการ
ประเมินผล (Output) ในการดําเนินงานนิเทศภายใน ดังนี้
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5.1 สิ่งที่ป อ นเขาไป (Input) เปนขั้ นตอนการเตรีย มการสิ่ ง ตา งๆ ที่จํา เป นตองใช ใน
กระบวนการนิเทศภายใน ดังนี้
5.1.1 กํ าหนดเกณฑ ใ นการพั ฒนาคุณ ภาพการเรี ย นการสอน โดยวิ ธีวิ เ คราะห
ตีความตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ตามลํา ดับ กําหนดเกณฑ (ระดั บ) ของพฤติกรรมขั้นต่ํา ที่
บรรลุเปาหมาย
5.1.2 สภาพปจจุบัน อาจสรุปจากขอมูลที่มีอยู เชน ผลการเรียน หรือโดยการสราง
เครื่องมือวัดตามประเด็นและนํามากําหนดเปนเกณฑ เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตางๆ ที่เหมาะสม
5.1.3 ประเมินสภาพความตองการจําเปนของสถานศึกษา โดยเปรีย บเทีย บขอมูล
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
และเลื อ กทางเลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เช น การวิ จั ย ผลิ ต สื่ อ การจั ด อบรมให กํ า หนดกิ จกรรม และ
ทําแผนปฏิบัติการ (เขียนโครงการ)
5.2 กระบวนการหรือการดําเนินงาน (Process)
เปนการนําเอาสิ่งที่ ปอนเข าไปมาจั ด กระทํ า เพื่อใหเ กิดผลบรรลุต ามวัตถุป ระสงค
ที่ ต องการและดํ า เนินการตามแผน โดยการประชุ มคณะทํ า งาน ดํ า เนินการนิเ ทศตามแผน ติ ด ตาม
และประเมินตามแผนที่ไดดําเนินการ
5.3 ผลผลิตหรือการประเมินผล (Output)
เปนผลที่ ไดจากการกระทํ าในขั้นที่ สอง เป นสภาพการดํ าเนินงานของสถานศึ กษา
ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ สภาพปญหา และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพ
การติด ตามและประเมินผลไดกําหนดเครื่องมือในการติด ตามและประเมินผลตาม
เกณฑเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลกระบวนการและกําหนดกระบวนการในการติด ตามและ
ประเมินผล
นอกจากนี้ กศน. ไดแบงการนิเทศเปน 2 ลั กษณะ คื อ การนิเทศภายนอก (External Supervision)
และการนิเทศภายใน (Internal Supervision) ซึ่งเปนการนิเทศโดยบุค ลากรที่อยูในหนวยงานเดียวกัน
เป น การมองงานและพัฒ นางานโดยผู รว มปฏิบั ติ ง านด วยกั น ซึ่ง สามารถช วยแกป ญ หาเฉพาะหน า
ไดทันทวงที และสามารถพัฒนางานใหดีขึ้น เพราะไดรับความชวยเหลือจากผูบริหาร ลดชองวางระหวาง
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานได
กระบวนการนิเทศ มีขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปญหาหรือศึกษาหาความจําเปนของการนิเทศ
2. วางแผนการนิเทศ
3. เตรียมการนิเทศ
4. ปฏิบัติการนิเทศ
5. ประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ
6. รายงานผลการนิเทศ
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1. การหาความตองการและความจําเปนของการนิเทศ
ผูบริหารหรือผูนิเทศภายในมักจะถามตนเองวาทําไมจึงตองนิเทศงานนั้นๆ เรามักจะได
คํา ตอบว า เพราะงานนั้นยัง มีปญ หาอุป สรรคในการดํา เนินงาน หรือการจัด การเรีย นการสอนยัง ไมมี
ประสิ ท ธิภ าพ ผูนิ เทศอาจศึ กษาจากรายงานการปฏิบั ติ งาน หรือ ผลการเรีย นของนักศึก ษา หรื อจาก
การสํารวจ ติดตาม สัมภาษณ ทําใหเราสามารถทราบวาจะวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางานไดอยางไร
2. การวางแผนการนิเทศ
ผลจากการศึกษาปญหาขางตน ทําใหเราตองวางแผนแกปญหาหรือพัฒนางานนั้นๆ
โดยการวางแผนการนิเทศรวมกับผูบริหารและผูนิเทศภายใน โดยมีจุดประสงคการกําหนดแผนการทํางาน
วิธีการ เครื่องมือ สื่อ การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผล
การวางแผนการนิเทศเปนการเตรียมการเพื่อปฏิบัติการนิเทศอยางมีระบบ แผนการ
นิเทศเป นแผนพัฒ นาบุคลากร โดยเฉพาะแผนนิเ ทศดวยการเรีย นการสอน ซึ่งจะส งผลตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แผนนิเทศที่ดีตองประกอบดวย
2.1 การสํารวจสภาพปญหาและความตองการของการนิเทศ
2.2 การวางแผนการนิเทศ
2.3 สราง/เลือกเครื่องมือและเทคนิคการนิเทศ
2.4 การปฏิบัติตามแผน
2.5 การสรุปรายงานผลการนิเทศ
3. การเตรียมการนิเทศ
การเตรียมการนิเทศเพื่อสามารถปฏิบัติ การนิเทศใหบรรลุเ ปาหมายโดยเตรียมการ
อนุมัติโครงการ งบประมาณ การประสานงานบุคคลที่เกี่ยวของ กําหนดเนื้อหาในการนิเทศ จัดเตรีย ม
เครื่องมือ/สื่อนิเทศ วิธีการนิเทศ วิธีการติดตามผลและการรายงานผลการนิเทศ
4. การปฏิบัติการนิเทศ
ในการนิเทศเราสามารถใชหลายๆ วิธีตามความเหมาะสม แตเราก็ควรวางแผนวิธีการ
นิเทศใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่วางไว
5. การประเมินผลและปรับปรุงการนิเทศ
เมื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศแล ว ควรจะมี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านว า เป น ไปตาม
วัตถุประสงคหรือไมผลการนิเทศเปนอยางไร หากมีปญหาคงตองตรวจสอบดูใหม แลวปรับปรุงการนิเทศ
และประเมินผลอีกครั้ง เมื่อพอใจแลวจึงถือวาการนิเทศนั้นประสบผลสําเร็จ
6. การรายงานผลการนิเทศ
เมื่อสิ้นสุด ผลการนิเทศแตละครั้ง ควรรายงานผลใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยทําเปน
บันทึกขอความ หรือแบบรายงาน ที่กําหนดไวในหัวขอประเด็นตางๆ เชน
- ผูนิเทศ (ใครคือผูนิเทศ)
- ผูรับการนิเทศ
- วันเดือนปที่นิเทศ
- กิจกรรมที่นิเทศ
- เนื้อหาสาระที่นิเทศ
- 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 นํ าเสนอโครงการพัฒ นาและขั้ นตอนการปฏิ บั ติ ให ผู บ ริห ารโรงเรี ย นได รั บ ทราบ
และขออนุมัติการดําเนินการ
6.4 ใหความรูหรือแสวงหาความรูจากเอกสารตางๆ และการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ย วกั บ เทคนิ ค การสั ง เกตการณส อนในชั้ นเรีย น และความรูเ กี่ย วกั บ วิ ธีส อนและนวั ต กรรมใหม ๆ
ที่นาสนใจ
6.5 จัดทํ าแผนการนิเทศ กํ าหนด วัน เวลา ที่จะสัง เกตการสอน ประชุมปรึก ษาหารือ
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
ที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง ชาติกํ าหนด มีการสํารวจและประเมินความต องการ
ของครู จัดลํา ดับ ความสําคัญของปญหาและความตองการ ตลอดจนวิเคราะหสาเหตุข องปญหาและ
จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแกปญหา และการดําเนินการตามความตองการ
2. การวางแผนการนิเทศ เปนการนําขอมูลผลการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา สาเหตุของปญหา
และความตองการ มากําหนดกิจกรรมและแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน
เปนขั้นตอนที่นําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรม และจัดลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติ เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
3. การปฏิบัติการนิเทศ เปนการดําเนินการนิเทศตามกิจกรรมที่กําหนดในโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน ในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรีย น ผูบ ริหารโรงเรียนหรือผูนิเทศจะตองนําหลักการนิเทศ
เทคนิค ทักษะ สื่อ กิจกรรม และเครื่องมือนิเทศไปใชใหเหมาะสมกับสถานการณและบุคลากรผูรับการนิเทศ
เพื่อใหการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไปดวยความเรียบรอย ผูบริหาร และผูนเิ ทศ
ควรเตรีย มความพรอมกอนการนิเทศแลว จึงปฏิบัติการนิเ ทศเพื่อเสริมแรงใหกําลังใจ รับทราบปญหา
ความตองการของผูรับการนิเทศแลวนําปญหาความตองการนั้นมาพิจารณาหาทางชวยเหลือสนับสนุน
4. การประเมินผล เปนการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุป ระสงคแ ละเปาหมาย
ที่วางไว มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ประเมินความคิดเพื่อทราบความพึงพอใจของผูรับการนิเทศ
ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สรุปรวมผลการประเมินเพื่อใชเปนขอมูล สําหรับการปรับ ปรุง
การปฏิบัติงานในโอกาสตอไป
ดังนั้น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน จะตองประกอบดวย การวางแผนรวมกัน การจัดทําโครงการ
ตามประเด็นปญหา และความสนใจที่จะพัฒนาการดําเนินงานตามแผน การติด ตามผล หรือแนะนํ า
และการตรวจสอบประเมินผลการนิเทศ โดยไมไดมุงเนนการประเมินผลที่เกิดกับผูเรียนโดยตรง แตใหความสําคัญ
ตอผลการนิเทศที่เกิดขึ้นกับครูเปนสําคัญ แตในการนิเทศการสอนในโรงเรียนที่เปนการนิเทศที่มีเปาหมาย
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้น มีความซับซอนมากกวา เพราะตองวิเคราะหการ
สอนของครู แ ละการเรี ย นของนั ก เรี ย น มีก ารสั ง เกตการณส อนในชั้ น เรี ย นเพื่ อ มุ ง ปรั บ ปรุง พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการสอนของครูและผลการเรียนของนักเรียนเปนสําคัญดวย จึงควรตองมีการประเมินผลการ
เรียนรูของนักเรียน เพราะเปนตัวบงชี้หนึ่งของสมรรถภาพการสอนของครูที่มีการพัฒนาขึ้น

เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน
เทคนิคและวิธีการนิเทศเปนแบบแผนของการดําเนินงาน มีหลายรูป แบบที่สามารถนําไปปรับใช
ใชในโรงเรียน ดังตัวอยางตอไปนี้
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research-PAR)
การวิจัย เชิง ปฏิ บัติการแบบมีสวนรวม เปนรูป แบบของการวิจัยแบบใหมที่ ประยุ กต และ
เปนการรวมเอาแนวความคิดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีสวนรวม
(Participatory Research) มาผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการพัฒนาโดยใหผูที่เกี่ยวของจะตองมี
สวนรวมในการพัฒนาทุกขั้นตอน (นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544: 61)
ทวีทอง หงสวิวัฒน (2527: 8) ไดสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมตอ การดําเนินกิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนา สามารถจําแนกออกไดเปนมิติตางๆ ประกอบดวย
มิติแรก รวมศึ กษาและวิเคราะหปญหา ซึ่งเปนการที่ประชาชนเขามามี สวนรวมในการศึกษา
ชุมชน วิเคราะหชุมชน คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชนรวมกัน และมีสวนรวมในการจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการดวย เปนการกระตุนใหป ระชาชนไดเรียนรูสภาพของชุมชนวิถีชีวิต สังคม
ทรัพยากร และสิ่ งแวดลอม เพื่อใชเ ปนขอมูลเบื้องต นในการจัด ทําและประกอบการพิจารณาวางแผน
งานวิจัย
มิติที่สอง รวมวางแผน เปนการวางแผนการพัฒนาหลังจากไดขอมูลเบื้องตนของชุมชนแลว
และนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกันหาปญหา สาเหตุของปญหาเรียบรอยแลว ก็นํามาอภิปรายแสดงความคิดเห็น
รวมกัน เพื่ อกําหนดนโยบายและวัตถุ ประสงคของโครงการ การกําหนดวิธีการ และแนะแนวการดําเนินงาน
ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใชเพื่อการวิจัย
มิติที่ส าม รวมดําเนินการเปนการมีสวนรวมของประชาชนในการดํา เนินการพัฒนาหรือ
เปนขั้นตอนปฏิบัติการตามแผนการวิจัยที่ไดวางไว ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชน
ใหกับชุมชน โดยการสนับสนุนดานเงินทุน วัสดุ อุปกรณ และแรงงาน รวมทั้งการเขารวมในการบริหารงาน
การประสานขอความชวยเหลือจากภายนอก ในกรณีที่มีความจําเปน
มิติ ที่ สี่ ร ว มรับ ผลประโยชน โดยประชาชนต องมีส วนรวมในการกําหนดการแจกจ า ย
ผลประโยชนจากกิจกรรมการวิจัยในชุมชน ในพื้นฐานที่เทาเทียมเสมอภาคกัน
มิติที่หา เปนการมีสวนรวมติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัยและผลของการพัฒนา
จากการดํ าเนินการไปแลว วา สํ าเร็จตามวั ตถุ ป ระสงคห รือไม มีปญ หาอุป สรรคและข อจํ ากัด อยา งไร
เพื่อแก ไขป ญ หาต า งๆ ที่ เกิด ขึ้ นได ทั นที และนําข อผิด พลาดไปเป นบทเรี ย นในการดํ าเนินการต อไป
การเป ดโอกาสใหป ระชาชนหรือ ชาวบานที่เกี่ยวขอ งไดมีโอกาสเข าร วมกระบวนการวิจัย นั้น นับ ไดวา
เปนคุณคาโดยแทของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบนี้ ซึ่งกอใหเกิดรากฐานแหงความยั่งยืนของการพัฒนา
สุภางค จันทวานิช (2531: 24) กลาวไววา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เปนการวิจัย
ที่นําแนวคิด 2 ประการ มาผสมผสานกัน คือ การปฏิบัติการ (Action Research) กับการวิจัยแบบมีสวนรวม
(Participation) ซึ่ ง หมายถึ ง กิ จ กรรมที่ โ ครงการวิ จั ย จะต อ งดํ า เนิ น การและคํ า ว า การมี ส ว นรว ม
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(Participation) อันเปนการมีสวนเกี่ยวของของทุกฝายที่เขารวมกิจกรรม ในการวิเคราะหสภาพปญหา
หรือสถานการณอันใดอันหนึ่งแลวรวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินการ จนกระทั่งสิ้นสุดการวิจัย
โดยมี ค วามหมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ ใ ช ถู ก วิ จัย หรือ ชาวบ า นเข า มามี ส ว นร ว มในการวิ จั ย เป น การเรี ย นรู
จากประสบการณ โดยอาศัยการมีสวนรวมอยางแข็งขันจากทุกฝายที่เกี่ย วของกับ กิจกรรมวิจัย นับตั้งแต
การระบุปญหาของการดําเนินการ การชวยใหขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ตลอดจนชวยหาวิธีแ กไข
ปญหาหรือสงเสริมกิจกรรมนั้นๆ
กมล สุดประเสริฐ (2537: 36) ไดใหความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมไว
วา เปนการวิจัยที่จัดทําโดยผูปฏิบัติการ เพื่อนําผลการวิจัยมาใชในการแกปญหาโดยทันที และตองทําเปน
หมูคณะรวมกัน
การใชเทคนิคการนิเทศโดยการวิจัยแบบมีสวนรวม เปนการใหค รูมีสวนรวมในการปรับ ปรุง
พัฒนาการจั ด กิจกรรมการเรีย นรู โดยมีส วนรว มในการพัฒนาทุ ก ขั้ นตอนในกิจกรรมการวิ จัย ตั้ ง แต
การวิเคราะหส ภาพปญหา รวมในการตัด สินใจในการดํ าเนินการจนกระทั่งสิ้นสุด การวิจัย จากแนวคิ ด
เกี่ย วกับ การวิจัย เชิง ปฏิ บัติ การแบบมีสวนรว ม สามารถนํามาประยุกตใชกั บการแกป ญหาและพั ฒนา
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 การแนะก็เ ปนการเสนอแนวทางใหเดินไปสูทิศ นั้น
สวนการจะเดิ นไปทิศ นั้นหรือ จะเลือกเดินอยางใดก็ขึ้นอยู กับการตัดสินใจเลือกของผูรับการชี้แ นะเป น
หลักการชี้แนะ คือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลโดยเนนไปที่การทํางานใหไดตาม
เปาหมายของงานนั้น หรือการชวยใหสามารถนําความรูความเขาใจที่มีอยูและ/หรือไดรับการฝกอบรมมา
ไปสูการปฏิบัติได
2.1 ความหมายของการชี้แนะ สรุปได 5 องคประกอบ ดังนี้
2.1.1 มี ลั ก ษณะเป น กระบวนการ คื อ ประกอบด ว ยวิ ธีก ารหรือ เทคนิ ค ต า งๆ
ที่วางแผนไวอยางดี ดําเนินการตามขั้นตอนจนกระทั่งบรรลุเปาหมาย
2.1.2 มีเปาหมายที่ตองการไปใหถึง 3 ประการ คื อ การแกปญหาในการทํางาน
พัฒนาความรูทักษะหรือความสามารถในการทํางาน และการประยุกตใชทักษะหรือความรูในการทํางาน
2.1.3 มีลักษณะปฏิสัมพันธ ระหวางผูชี้แนะกับผูรับการชี้แนะ คือ เปนกลุมเล็กหรือ
รายบุ ค คล (one–on–one relationship and personal support) และใช เ วลาในการพัฒนาอย า ง
ตอเนื่อง
2.1.4 มีหลักการพื้นฐานในการทํางาน ไดแก
2.1.4.1 การเรี ย นรูรว มกัน (Co – construction) คือ ไมมี ใครรูม ากกว า
ใคร จึงตองเรียนไปพรอมกัน
2.1.4.2 การใหคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
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2.1.4.3 การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) เปนการชวยคนหาพลัง
ในตัวบุคคล เมื่อคนเจอก็คืนพลังนั้นใหเขาไป
2.1.5 เปนกระบวนการที่เป นสวนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กลาวคือ ในการพัฒนา
วิชาชีพตองมีความสัมพันธกับ วิธีการพัฒนาอื่นๆ ลําพังการชี้แ นะอยางเดีย วไมอาจทําใหการดําเนินงาน
สําเร็จได
2.2 ความสําคัญของการชี้แนะ (Coaching Significant)
กระบวนการ วิธี การในการพัฒ นาครู/ศึ กษานิเ ทศกผูเ ขารับการฝ กประจําการนั้น
มีหลากหลายมาก ซึ่งตางมีผ ลกระทบตอ การเปลี่ย นแปลงการสอนของผูเ ข ารับ การฝก แตกตา งกั นไป
วิธี การที่ถื อว ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและช ว ยใหผู เ ข ารับ การฝ กไดพัฒนาการสอนได อยางยั่ ง ยื นวิ ธี ห นึ่ง คื อ
การชี้แนะ เนื่องจากสามารถทําใหผูเขารับการฝกเกิดความตระหนัก มีความรูความเขาใจ มีทักษะและ
สามารถนําความรูไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดซึ่งเปนเปาหมายปลายที่มุงหวังใหเกิดจากการชี้แนะ
2.3 หลักการของการชี้แนะ (Coaching Principles) 8 ประการสําคัญ
1
การสรางความสัมพันธและความไววางใจ
(Trust and rapport)
8
การทบทวนและสะทอนผล
การทํางาน
(After action review and
Reflection)
7
การชี้แนะที่นํา ไปใชไดจริง
(Work on real content)
6
การชี้แนะในบริบทโรงเรียน
(Onsite coaching)

2
การเสริมพลังอํานาจ
(Empowerment)
Coaching
Supervision
Technique

3
การทํางานอยางเปนระบบ
(Systematic Approach)
4
การพัฒนาอยางตอเนื่อง
(On -going development)

5
การมีเปาหมายและจุดเนนรวมกัน
(Focusing)

ที่มา: Coaching Principles (เฉลิมชัย พันธุเลิศ. 2550, มนตรี ภูม,ี 2549, Moon. 2004)
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ซึ่งรายละเอียดการดําเนินการแตละขั้นตอนมีดงั นี้
2.3.1 การสรางความสัมพันธและความไววางใจ (Trust and rapport)
การชี้ แ นะเป น เรื่ อ งของปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งผู ชี้ แ นะกั บ ผู เ ข า รั บ การฝ ก
รายบุค คลหรือ กลุ มผู เข ารับ การฝ ก ความเชื่ อถื อและความไวว างใจของผู เ ขา รับ การฝ กที่มีต อผู ชี้แ นะ
มีสวนสําคัญที่ทําใหการดําเนินการชี้แนะเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
2.3.2 การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment)
การชี้แนะเปนกระบวนการที่ชวยใหผูเขารับการฝกไดคนพบพลัง หรือวิธีการ
ทํางานของตนเองเปนวิธี การที่ ทําใหเ กิ ดความยั่ง ยื นและผู เ ขา รับ การฝ กสามารถพึ่งพาความสามารถ
ของตนเองไดเปาหมายปลายทางของการชี้แนะ คือ การทําใหผูเขารับการฝกสามารถพัฒนาการเรียนการสอน
ไดดวยตนเอง สามารถกํากับตนเอง (Self – director) ได ในระยะแรกที่ผูเขารับการฝกยั งไมสามารถทํ าดวยตนเองได
เพราะยังขาดเครื่องมือ ขาดวิธีการคิด และกระบวนการทํางาน ผูชี้แ นะจึงเขาไปชวยเหลือในระยะแรก
จนกระทั่ ง ผู เ ขา รับ การฝ กได พบว าตนเองสามารถทํ าได ด ว ยตนเอง เป นการช วยค น หาพลั งที่ซอนอยู
ในตัวผูเขารับการฝกออกมา แลวผูชี้แนะก็คือพลังนั้นใหแกผูเขารับการฝกไปใหผูเขารับการฝกไดใชพลังนัน้
ในการพัฒนางานของตนเองตอไป
2.3.3 การทํางานอยางเปนระบบ (Systematic approach)
การดําเนินการชี้อยางเปนระบบ มีขั้นตอนของกระบวนการที่ชัด เจน ชวยให
ผูเขารับการฝกไดจัดระบบการคิด การทํางาน สามารถเรียนรูและพัฒนางานไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากการชี้แนะ
เปนกระบวนการพัฒนาวิชาชีพที่ตอเนื่อง ในระยะแรกผูเขารับการฝกอาจไมคุนเคยกับวิธีการเหลานี้มาก
นักทําใหผูชี้แนะจําเปนตองออกแบบกระบวนการอยางเปนระบบ ที่ชวยใหผูเขารับการฝกไดเรียนรูไดดวย
ตนเอง
2.3.4 การพัฒนาที่ตอเนื่อง (On-going development)
การชี้แนะเพื่อใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาการเรียนการสอนได ใชเวลานาน
ในการทําความเขาใจและฝกปฏิบัติใหเกิดเผลตามเปาหมาย การดําเนินการชี้แนะจึงเปนการพัฒนาที่มี
ความตอเนื่องยาวนาน ตราบเทาที่มีความรูใหมทางการสอนเกิด ขึ้นมากมาย และมีประเด็นทางการสอน
ที่ตองทําความเขา ใจและนําไปใชในการจัด การเรีย นการสอน การดําเนินการชี้แ นะก็ยังคงดํ าเนินการ
คูขนานไปกับการจัด การเรีย นการสอน จนดู เหมือนเปนงานที่ไมอาจเรงร อนใหเกิดผลในเวลาอันสั้นได
จึงเปนงานที่ตองคอยเปนคอยไป
2.3.5 การชี้แนะแบบมีเปาหมายหรือจุดเนนรวมกัน (Focusing)
ในโลกของการพัฒนาบุคลากรผูเขารับการฝกใหสมารถจัดการเรียนการสอน
ไดนั้น มี เรื่อ งราวที่ ตองปรับ ปรุง และพัฒ นามากมายหลายจุด ดัง นั้น หลักวิชาการพี่เ ลี้ยงจึงต องตกลง
ร ว มกั น กั บ คุ ณผู เ ข า รับ การฝ ก ว า เป าหมายสุ ด ท า ยที่ ต อ งการให เ กิ ด คื อ อะไร แล ว รว มกั น วางแผน
วางเปาหมายยอยๆ เพื่อไปสูจุดหมายนั้น กลาวคือ การกําหนดประเด็นชี้แนะรวมกันการกําหนดบทบาท
ใครคือผูชี้แนะใคร
2.3.6 การชี้แนะในบริบทในโรงเรียน (Onsite coaching)
การปฏิ บัติ การชี้ แ นะมีวัต ถุ ป ระสงค เพื่อช ว ยให ผูเ ข ารับ การฝ กสามารถ
นําความรู ทักษะการสอนที่มีอยูไปใชในการจัดการเรีย นการสอน การประยุกตใชค วามรูและทักษะที่ดี
เกิดขึ้นในสภาพการทํางานจริง การดําเนินการชี้แ นะจึงควรเกิดขึ้นในการทํางานในบริบทของโรงเรีย น
การดําเนิ นการชี้ แนะเป นการทํางานเชิ งลึก เขมขน เป นการช วยให ผูเข ารั บ การฝ กเคลื่ อนจากความรู
ความเข า ใจในการสอนแบบผิ ว เผิ น (Surface approach) เป น การทํ า ความเข า ใจที่ ลึ ก ซึ้ ง มากขึ้ น
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(Deepapproach) (Moon, 2004) โดยอาศั ย กระบวนการลงมื อ ปฏิ บั ติ ลงมื อ ทํ า งาน การชี้ แ นะ
จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่ตองเขาไปทํางานรวมกับผูเขารับการฝกในโรงเรียน
2.3.7 การชี้แนะที่นําไปใชไดจริง (Work on real content)
การชี้แ นะในประเด็ นหรื อ เนื้อหาสาระที่ เ ป นรูป ธรรม (being concrete)
มีลักษณะเปนพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได ปฏิบัติไดจริง ชวยใหผูเขารับ การฝกสามารถปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรีย นการสอนไดอ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น การที่ ผู ชี้ แ นะเป น บุ ค คลภายนอกโรงเรีย น
จึงมีขอจํากัดตรงที่ไมสามารถอยูกับผูเขารับการฝกไดตลอดเวลา การพบปะผูเขารับการฝกในแตละครั้ง
จึงมีคุณคามาก ดังนั้น จึงควรใชเวลาที่มีจํากัดนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุด การชี้แ นะแตล ะครั้งจึงเนนไปที่
การนําความรูห รือทั กษะไปใชไดจริง ไดแ นวปฏิบัติที่เ ปนรูปธรรมและเปนขั้นตอน ไมเสีย เวลาไปกับ
การอภิปรายหรือพูดคุยกันเชิงทฤษฎี (Kninght, 2004)
2.3.8 การทบทวนและสะทอนผลการดําเนินงาน (After action review and reflection)
การสะทอนผลการทํางาน (Reflection) เปนวิธีการที่ชวยใหผูเขารับการฝก
ไดคิดทบทวนการทํางานที่ผานมา สรุปเปนแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนครั้งตอไป การชี้แนะ
จึงใชการสะทอนผลการทํางานนี้เปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรูจนไดอีกชื่อหนึ่งวา “การชี้แนะแบบมอง
ยอนสะทอนผลการทํางาน” (Reflective coaching) การชี้แ นะช วยให บุค คลไดสะทอนความสามารถ
ของตนเพื่อ หาจุ ด ที่ ต อ งการความช วยเหลื อ เปน การช ว ยเหลื อรายบุ ค คลในการนาความรู ไปใช ใ น
การทํางานและพัฒนาความสามารถของตน ไมใชการสอนสิ่งใหม จุดพื้นฐานของการชี้แนะอยูบนพื้นฐาน
ของความรูหรือทักษะที่มีอยูแลว (เฉลิมชัย พันธุเลิศ. 2550, มนตรี ภูมี, 2549, Moon. 2004)
2.4 กระบวนการชี้แนะ (Coaching Process)
กระบวนการชี้ แ นะเป น กระบวนการที่ ช ว ยให บุ ค คลได รูจั ก ช ว ยเหลื อ ตนเอง
(Coaching is a process of helping people to help themselves) มีนักการศึกษานําเสนอกระบวนการชี้แนะ
ที่หลากหลาย เนื่องจากการชี้แนะมีกระบวนการเฉพาะ ไดแก การชี้แนะทางปญญา (Cognitive coaching)
การชี้ แ นะการสอน (Instructional coaching) เพื่ อ นชี้ แ นะ (Peer coaching) ซึ่ ง การชี้ แ นะต า งๆ
มีรายละเอียดคอนมากไมอาจนําเสนอในบทความนี้ไดทั้งหมด อยางไรก็ต ามกระบวนการชี้แ นะโดยทั่วไป
มีขั้นตอนของกระบวนการ ดังนี้
2.4.1 ขั้นกอนการชี้แนะ (Pre – coaching)
ก อ นดํ า เนิน การชี้ แ นะ มีก ารตกลงรว มกั นเกี่ย วกั บ ประเด็ นหรือ จุด เน น
ที่ตองการชี้แ นะรวมกัน เนื่องจากการดําเนินการชี้แ นะเนนไปที่การเชื่อมโยงความรูไปสูการปฏิบัติจริง
เปนการทํางานเชิงลึก (Deep approach) ดังนั้นประเด็นที่ชี้แนะจึงเปนจุดเล็กๆ แตเขมขน ชวยใหเขาใจ
อยางลึกซึ้งแจมแจง ชวยคลี่ปมบางประการใหเกิดผลในการปฏิบัติไดจริง ในกรณีการสอนกระบวนการคิด
มีประเด็นมากมายที่ตองชวยกันขยับขับเคลื่อนไปทีละประเด็น เชน การใชคําถามกระตุนคิด การใชกิจกรรม
ที่ชวยใหคิดไดอยางหลากหลาย การใชผังกราฟฟก (Graphic Organizer) การใชผังมโนทัศน (Mind Mapping)
มาใชในการนําเสนอความคิด การชวยใหนักเรียนอธิบายกระบวนการคิดกระบวนการทํางานของตนเอง
ซึ่งในประเด็นเหลานี้ก็ยังมีประเด็นยอยๆ ที่ซอนอยูมากมาย ทั้งผูชี้แ นะและคุณผูเ ขารับการฝกแตละคน
ก็ตอ งวางแผนรวมกันวา ในแต ล ะครั้ งที่ ดํา เนินการชี้แ นะนั้น จะชี้แ นะลงลึ กเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนพิเศษ
2.4.2 ขั้นการชี้แนะ (Coaching)
ในขั้นของการชี้แนะประกอบดวยขั้นตอนยอย 3 ขั้น คือ
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2.4.2.1 การศึ กษาตนทุน เดิ ม เปน ขั้ นที่ ผูชี้ แ นะพยายามทํา ความเข า ใจ
วิธีคิด วิธีการทํางานและผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของคุณผูเขารับการฝกวาอยูในระดับใด เพื่อเปนขอมูล
ในการตอยอดประสบการณในระดับที่เหมาะสมกับผูเขารับการฝกแตละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใชวิธีการตางๆ
กันไปตามสถานการณ ไดแก
1) การใหผูเขารับการฝกบอกเลา อธิบายวิธีการทํางานและผลที่
เกิดขึ้น
2) การพิจารณารอยรอยการทํางานรวมกัน เชน แผนการสอน
ชิ้นงานของนักเรียน
3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
2.4.2.2 การใหคุณผูเขารับการฝกประเมินการทํางานของตนเอง เปนขั้นที่
ชวยใหผูเขารับการฝกไดทบทวนการทํางานที่ผานมาของตนเอง โดยใชตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่ผานมา
ไดแกการสอนที่เพิ่งจบไปแลว ชิ้นงานที่นักเรียนเพิ่งทําเสร็จเมื่อสักครูมาใชประกอบการประเมิน ขั้นตอนนี้
เปนขั้นหนึ่งที่พบวา ผูเขารับการฝกไมไดตระหนักรูในสิ่งที่ตนเองสอนหรือกระทําลงไปนัก แตการที่จัดใหมี
โอกาสได “นึกยอนและสะทอนผลการทํางาน” ชวยใหผูเขารับการฝกไดทบทวนและไตรตรองวาตนเองได
ใชความรู ความเขาใจไปสูการปฏิบัติอยางไร มีอุปสรรคปญหาใดเกิดขึ้นบาง คําถามที่มักใชกันในขั้นนี้มี
คําถามหลัก คือ อะไรที่ทําไดดี มีวิธีการอื่นอีกหรือไม/กระทําอยางเต็มที่หรือยังจะใหดีกวานี้ถามีจุดออน
อะไรที่พบเห็นครอบคลุมเนื้อหา และวัตถุประสงคการสอนหรือไมเพียงใด มีมิติอื่นอีกหรือไม ฯลฯ
2.4.2.3 ขั้ น ต อ ยอดประสบการณ เป น ขั้ น ที่ ผู ชี้ แ นะมี ข อ มู ล จากการ
สังเกตการณทํางานและฟงผูเขารับการฝกอธิบายความคิดของตนเอง แลวจึงลงมือตอยอดประสบการณใน
เรื่องเฉพาะนั้นเพิ่มเติมซึ่งผูชี้แนะตองอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยใหไดวาคุณผูเขารับการฝกตองการความ
ชวยเหลือในเรื่องใด หากไมแนใจก็อาจใชวิธีการสอบถามขอขอมูลเพิ่มเติมในขั้นตอยอดประสบการณมักมี
การดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1) เมื่อพบว า คุณผู เ ขา รับ การฝ กมีค วามเข าใจที่ ผิด พลาดบาง
ประการ หรือมีปญหาก็จําเปน ตองแกไข ปรับความรูค วามเขาใจใหถูกตองและชวยเหลือในการแกไข
ปญหา
2) เมื่อพบวาคุณผูเขารับการฝกเขาใจหลักการสอนดีแตยังขาด
ประสบการณในการออกแบบการเรียนการสอน ก็จําเปนตองเพิ่มเติมความรูแบงปนประสบการณ
2.4.3 ขั้นสรุปผลการชี้แนะ (Post – coaching)
เปนขั้นตอนที่ผูชี้แนะเปด โอกาสใหคุณผูเขารับการฝกไดสรุปผลการชี้แนะ
เพื่อใหไดหลักการสําคัญไปปรับการเรียนการสอนของตนเองตอไป มีการวางแผนที่จะกลับมาชี้แนะรวมกัน
อีกครั้งวาความรู ความเขาใจอันใหมที่ไดรับการชี้แนะครั้งนี้ จะเกิดผลในทางปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการ
ตกลงรวมกันเรื่องใหความชวยเหลืออื่นๆ เชน หาเอกสารมาใหศึกษาประสานงานกับบุคคลอื่นๆ แนะนํา
แหลงเรียนรูเพิ่มเติม
การใชเครื่องมือหรือรูป แบบการใชภ าษาในการชี้แนะมี 2 มิติ คือ มิติของ
การผลักดัน (Push) และมิติข องการฉุดดึง (Pull) การมีระดับของการผลักดันอยางสุด ขั้ว คือ การบอก
ความรู (Telling) ไปจนถึงระดับการฉุดดึงสูงสุด คือ การรับฟง ( Listening) ทั้งนี้ วิธีการเหลานี้เปนการ
ชวยใหผูเขารับการฝกไดพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองไดทั้งสิ้น แตหากมีจุดเดนและจุดดอย
ของแตละวิธีแ ตกตางกันไป ศึกษานิเทศกผูมีบ ทบาทและภารกิจเปนผูชี้แนะจึงเลือกใชใหเหมาะสมกับ
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สถานการณตางๆ และผูเขารับการฝกแตละคน มีขอเตือนใจวาหากใชมิติข องการผลักดันไดแก การบอก
การอธิบาย การสอน การสาธิต การแนะนา เพียงดานเดียว ไมถือวาเปนการชี้แนะที่แทจริง
เครื่องมือ

ผูชี้แนะ
ผลักดัน

การรับ ฟง
การทาทายใหทํางาน
การถามคําถามปลายเปด
การใหขอมูลปอนกลับ

ฉุดดึงครู

การแนะนํา
การสอน
การบอก

ที่มา: เครื่องมือ/วิธีการชีแ้ นะ (Costa&Garmston, 2002)
2.5 กลวิธกี ารชีแ้ นะ (Coaching Techniques)
กลวิธีในการชี้แนะเปนความรูเชิงปฏิบัติ (Practical knowledge) ที่ผูชี้แนะไดคนพบ
ในการลงมือปฏิบัติการชี้แนะกับผูเขารับการฝกในสถานการณการทํางานจริง แลวเก็บเปนกลวิธเี ฉพาะของ
ตนไวใชในการดําเนินการชี้แนะของตนเอง หากผูชี้แนะไดมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ การใชกลวิธีใน
การชี้แนะเหลานี้อยางตอเนื่อง ก็จะชวยขยายประสบการณการชี้แนะใหกวางขวางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถ
สรุปกลวิธีการชี้แนะได ดังนี้
2.5.1 กลวิธีจับถูก ไมจับผิด
การชี้แนะเนนไปที่การชวย ผูเขารับการฝกมองหาวาทําสิ่งใดไดดี ถูกตอง
เหมาะสมแลวแมจะเปนเรื่องเล็กนอยก็ตาม เปนวิธีการที่ชวยใหผูเขารับการฝกไมรูสึกอึดอัด เวลามีผชู แี้ นะ
มาทํางานดวยการจับถูก ทําใหผูเขารับการฝกไดเห็นคุณคาในตนเอง และฮึกเหิมที่จะพัฒนางานการเรียน
การสอนของตนเองตอไป
2.5.2 กลวิธีปญหาของใคร คนนั้นก็ตองแก
ผูเขารับการฝกมีแนวโนมพึ่งพาผูชี้แนะใหแกไขปญหาให ซึ่งหากผูชี้แ นะตก
หลุมพรางอันนี้ก็ตองคอยแกปญหาใหผูเขารับการฝกอยูร่ําไป การชี้แนะที่ดีจึงไมรับปญหาของผูเขารับการ
ฝกเขามาแกไขเสียเอง แตพยายามชวยเหลือใหผูเขารับการฝกคนพบวิธีการแกปญหาดวยตนเอง
2.5.3 กลวิธีชมสองอยาง ชี้จุดบกพรองหนึ่งอยาง
หากจําเปนตองชี้ใหเห็นจุดบกพรองในการทํางานก็ตองใชตอเมื่อผูเขารับการฝกและผู
ชี้แนะคุนเคย ไววางใจกันพอสมควร ทั้งผูเขารับการฝกยินดีรับฟงขอบกพรองของตนเอง อยางไรก็ดี
ผูชี้แนะตองยึดหลักไม “ติ” มากกวา “ชม” จึงตองยึดหลักวาใหชมในประเด็นที่ทําไดดีอยางนอย 2 เรื่อง
และชี้ขอบกพรองเพื่อใหปรับปรุงเพียงประเด็นเดียวเทานั้น
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2.5.4 กลวิธีการถามไมตองหวังคําตอบ
การถามคําถามของผูชี้แ นะ ชวยใหผูรับการฝกพิจารณาอยางรอบดานมาก
ขึ้น แบบอยางของคําถามเหลานี้ชวยใหคุณผูเขารับ การฝกเก็บไวถ ามตนเองได ดังนั้นในบางคําถามตอง
อาศัยเวลาในการคิด พิจารณาก็อาจเปน “คําถามฝากใหคิด ” ไมจําเปนตองบังคับ ใหตองตอบใหไดใน
ขณะนั้น
2.5.5 กลวิธีใหการบาน ตองตามมาตรวจ
หลัง จากเสร็ จสิ้นการชี้แ นะในแตล ะครั้ง จํา เปน ที่จะตองวางแผนรวมกัน
สําหรับการชี้แนะในครั้งตอไป ผูเขารับการฝกตองนําบทเรียนที่ไดครั้งนี้ไปปรับปรุงการสอนของตนเองเปน
เหมือนการใหการบานไว แลวก็กลับมาตรวจดูวาสามารถปรับปรุงไดดีเพีย งใด เพื่อหาทางชี้แนะตอไป
ไมใหการบานแตใหการทํางานในชั้นเรีย น/โรงเรียน (Seatwork/Authentic Performance) ที่ผูเขารับ
การฝกมีโอกาสไดพบเห็นพฤติกรรมการทํางานความตั้งใจมุงมั่น (AQ) ตามศั กยภาพและการบริหาร
อารมณของนักเรียน (EQ)
2.5.6 กลวิธีถาจะบอก ตองมีทางเลือก
การบอกวิธีการแกปญหาใหแกผูเขารับการฝกใชในสถานการณที่มีเวลาจํากัด
หรือในกรณีที่ผูเขารับการฝกมีความเขาใจคลาดเคลื่อนบางประการ ผูชี้แนะอาจเลือกใชวิธีการบอกหรือสัง่
ใหทํา อยางไรก็ตามในวิธีที่บอกหรือสั่งนั้น ควรมีอยางนอย 2 ทางเลือก เพื่อใหผูเขารับการฝกสามารถด
สินใจเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด
2.5.7 กลวิธีแกลงทําเปนไมรู
ผูชี้แ นะอาจทําบทบาทของผูที่ไมรู ไมเขาใจ ใหผูเขารับการฝกชวยอธิบาย
หรือใหคําแนะนํา ก็จะชวยพัฒนาความสามารถของผูเขารับการฝกไดดีทีเดียว
2.5.8 กลวิธีอดทนฟงใหถึงที่สุด
ในบางกรณีที่ผูเขารับการฝก อาจมีเรื่องมากมายที่อยากบอกเลาใหผูชี้แนะ
ฟงหลายเรื่องอาจไมเขาทา หากแตผูชี้แนะสามารถอดทนฟง โดยไมตัดบทหรือแทรกแซง ก็จะไดเขาใจ
ความคิดของผูเขารับการฝกมากขึ้น บางทีผูเขารับการฝกก็อาจไดคิดทบทวนในสิ่งที่ตนเองพูดมาไดบาง
2.5.9 กลวิธีเราเรียนรูรวมกัน
ผูชี้แนะไมจําเปนตองรูไปเสียทุกเรื่อง ผูชี้แ นะไมจําเปนตองเกงกวาผูเขารับ
การฝกแตถือวาทั้งผูชี้แนะและผูเขารับการฝกสามารถเรียนรูจากกันและกันไดเสมอปญหาบางเรื่องที่ตาง
ไมเขาใจก็ตองมาชวยกันหาแนวทางแกไขรวมกัน
3. เทคนิคการนิเทศการสอน 4 แบบ
การนิเทศการสอนมีหลายวิธีการ และมีการพัฒนาวิธีการนิเทศเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน ซึ่งวิธีการ 4 แบบมีดังตอไปนี้
3.1 การนิเทศแบบตรวจสอบ (Inspection Supervision) การนิเทศแบบนี้เปนแบบ
เกาแกที่มีใชมานาน ผูนิเทศจะตรวจสอบเพื่อใหครูไดแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนางาน เปนการตรวจสอบ
เพื่อใหการทํางานใหเปนไปตามกฎเกณฑระเบียบของหลักสูตรที่กําหนดไว เชน
3.1.1 การตรวจแผนการสอน จะตรวจสอบหรือตรวจตั้งแตการวิเคราะหหลักสูต ร
การวิ เ คราะห ผู เ รีย น การจัด กิจกรรมการเรียนรู การใชสื่ อนวั ต กรรมในการจั ด การเรีย นรู การวั ด ผล
ประเมินผล
3.1.2 การตรวจสอบการเขาชั้นเรียน
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3.1.3 การตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม เมื่อตรวจสอบเสร็จแลวชี้แ จงใหครูแกไข
ขอบกพรอง
3.2 การนิเทศแบบเนนผลผลิต (Supervision as Production) การนิเทศแบบนี้จะดู
ผลงานของสถานศึกษาวาสามารถผลิตผูเรียนออกสูสังคมอยางมีประสิทธิภาพหรือไมมากนอยเพียงใด
บางคนเรียกการนิเทศแบบวิทยาศาสตร เพราะมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบระเบียบตรวจสอบ
ยอนกลับไดอยางเปนขั้นตอนที่ชัดเจน เปนการวิเคราะหขอมูลที่เ กี่ยวของกับผูเ รีย น วิจัยและพัฒนาเพื่อ
ให มีคุ ณภาพตามมาตรฐาน เช น การวิ เ คราะหผ ลสั มฤทธิ์ ท างการเรีย น คะแนน NT คะแนน O-NET
มาตรฐานดานผูเรียน
3.3 การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง
กระบวนการสํ าหรั บ การสั ง เกตการสอนในชั้ นเรี ย นที่ มีการดํ า เนิน การอย า งมี ระเบี ย บ เพื่ อปรับ ปรุง
ประสิท ธิภาพ การจัดการเรีย นการสอนของครู โดยครูและผูนิเทศจะรวมมือกันอยางใกลชิดในการวาง
แผนการสอน การสังเกตการสอน และการประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข
รวมกั นและขณะเดี ยวกันก็ส งเสริมใหครู สามารถนิเทศตนเองไดในที่สุ ด และในการดํา เนินงานนั้นครู
และผู นิเ ทศจะรวมกันสรา งความสั มพันธ ความเชื่อมั่น ความจริงใจ และความไวว างใจซึ่งกันและกัน
นอกจากนี้การนิเทศแบบคลินิก ยังมีลักษณะเปนประชาธิปไตยและเปนการนิเทศที่ยึด ครูเปนศูนยกลาง
แตขณะเดียวกัน ก็จะประสานผลประโยชนข องครู และสถานศึกษาเขาดวยกัน ซึ่งหมายความวาขณะที่
การนิ เ ทศมุ งจะพั ฒ นาวิ ช าชี พ ของครู เ ป น รายบุ ค คลนั้ น การนิ เ ทศจะสอดคล องกั บ เป า หมายและ
ความตองการของสถานศึกษาดวย
การนิเทศแบบนี้เนนที่การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะที่พิจารณา
และแกไขตามความเหมาะสมของผู ได รับ การนิเ ทศ จึ งคล ายกับ การรัก ษาอาการเจ็บ ป วยของคนไข
ใหมีการฟนฟูส ภาพได ดีขึ้ น แตการนิเทศการศึกษาจะมุงใหผู ได รับการนิเทศเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรม
การเรียนการสอนใหมีความเหมาะสม เปนการนิเทศที่ไดขอมูลโดยตรง เปนความรวมมือของครูกับผูนิเทศ
โดยผูนิเทศและผูไดรับการนิเทศจะไดพบปะเผชิญหนากันและรับคําแนะนําไปปรับใชต ามความเหมาะสม
และความจําเปนเพื่อประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอน เชน การสังเกตการสอนตามสภาพจริง
เพื่อนําไปปรับปรุงการสอน
3.4 การนิเ ทศเพื่อ การพัฒ นา (Developmental Supervision) การนิเ ทศแบบนี้
เนนพัฒนาผูไดรับการนิเทศ ใหมีความรูความสามารถในการแกไขปญหาของตนเองได ตามสถานการณที่
เกิดขึ้นใน
จากวิธีการการนิเทศขางตนพบวาการนิเทศจะตองเปด ใจกวางและเรียนรูรวมกัน ทุกฝาย
ทุกคน เพื่อ แกปญหาในหอ งเรี ย นและสถานศึ กษาให อยูในระดั บ มาตรฐานที่ สั ง คมยอมรับได การมี
ปฏิสัมพันธอันดีจะกอใหเกิดมิตรภาพที่งดงาม สานตอในการนิเทศครั้งถัดไปดวยจึงควรใชถอยคําและ
ทาทางที่เปนมิตรในการแนะนําชวยเหลือ
การนิเทศภายในโรงเรียน สามารถทําไดหลายรูปแบบ และสามารถผสมผสานแตล ะรูปแบบเขา
ดวยกัน ซึ่งการจะใชรูปแบบใดเมื่อใดนั้น ควรคํานึงถึงความเหมาะสมกับ สภาพของโรงเรียนเปนสําคัญ
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กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
แนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีตัวอยางดังตอไปนี้
1. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผูนิเทศไปพบและสังเกตการทํางานของครูในชัน้ เรียน
เพื่อรวมกันพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
1.1. เพื่อสํารวจความตองการของครู
1.2. เพื่อศึกษาปญหาของครูในสถานศึกษา
1.3. เพื่อประเมินผลการสอนของครู
1.4. เพื่อกระตุนใหครูปรับปรุงการจัดการเรียนรู
1.5. เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกครู
ขั้นตอนการนิเทศแบบเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางขอตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้
1.1 พบปะสนทนา สรางความคุนเคย และสรางเจตคติที่ดีในการนิเทศแกครู
1.2 วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน รวมกับครูในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.2.1 กําหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
1.2.2 กําหนดจุดมุงหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
1.2.3 กําหนดเรื่องที่จะนิเ ทศตามความตองการ/จําเปน เชน การจัดทํา
เอกสารและงานธุรการประจําหองเรียน การจัดหองเรียนและบรรยากาศในหองเรียน การจัด กิจกรรมการ
เรียนรู ฯลฯ
1.2.4 กําหนดวิธีการนิเทศ เช น สํา รวจป ญหาและความตองการของครู
สอบถามการปฏิบัติงานของครู ใหคําปรึกษาแนะนํา สังเกตการสอน ฯลฯ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตามขอตกลงที่กําหนดรวมกันกับครู ดังนี้
2.1 เขาเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ตรงตามเวลาที่กําหนด
2.2 ใหความเปนกันเอง เพื่อสรางเจตคติที่ดีแกครู
ขั้นที่ 3 วิเคราะหผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
3.1 วิเคราะหผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนรวมกับครู
3.2 สรุปผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
3.3 ใหคําปรึกษาแนะนํา
ขั้นที่ 4 ปรับปรุงการทํางาน
ครูนําผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน มาปรับปรุงแกไข
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(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
ชื่อผูรับการนิเทศ ……………………................................................ (ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น/หัวหนาระดับ)
วันที่ ….…… เดือน ………....................……….. พ.ศ. ....................
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือตามเกณฑการประเมิน ดังนี้
รายการประเมิน
สภาพหองเรียน
1. มีปายนิเทศเพื่อแสดงขาวสารและความรูตางๆ
2. มีปายแสดงขอมูลสถิติของหองเรียนที่เปนปจจุบัน
3. มีสัญลักษณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
4. มีการแสดงผลงานนักเรียน
5. บรรยากาศในหองเรียนเอื้อตอการเรียนรู
การบริหารจัดการหองเรียน
6. ใชการเสริมแรงเชิงบวกในการจัดการเรียนรู
(Positive Reinforcement)
7. ใชวิธีการทํางานเปนกลุม (Working In Groups)
8. นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู
(Involve Everyone)
ครูผูสอน
9. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
10. จัดกิจกรรมการเรียนรูเนนผูเ รียนเปนสําคัญ
11. ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู
12. มีขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล
13. มีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
14. ดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง
15. แตงกายเหมาะสมกับความเปนครู
นักเรียน
16. ตั้งใจปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรียนที่ไดรับมอบหมาย
17. นักเรียนราเริงแจมใส
18. นักเรียนกระตือรือรนและกลาซักถามครู
19. นักเรียนมีระเบียบวินัย
20. นักเรียนแตงกายสะอาดถูกตองตามระเบียบ
รวม
เฉลี่ย

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ
เกณฑ
5 = ดีมาก
4 = ดี
3 = ปานกลาง
2 = นอย
1 = แกไข
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ขอคิดและขอเสนอแนะของผูนิเทศ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ
(.................................................................)
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)
(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
โรงเรียน ................................................ อําเภอ ................................. จังหวัด ............................................
ชื่อผูรับการนิเทศ .....................…………….............. (ครูที่ปรึกษา/ครูประจําชั้น/หัวหนาระดับ) ชั้น ..............
วัน เดือน ป

วิเคราะหผล
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

สรุปผล
การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน

ใหคําปรึกษาแนะนํา

ลงชือ่ ..................................................................ผูนิเทศ
(.................................................................)
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)

37
2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดใหบุคคลหนึ่ง (ผูนิเทศ) ที่มีความรูค วามเขาใจในเรื่อง
การจัดการเรียนรู มาสั งเกตพฤติกรรมการสอนของครู (ผูรับการนิเทศ) ในขณะจัด กิจกรรมการเรียนรู
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหส ามารถพัฒนาหรือปรับ ปรุงการจัด การเรีย นรู ใหมีประสิทธิภาพโดยใชขอมูล
ยอนกลับ จากการสังเกตการสอนของผูนิเทศ ขั้นตอนการสังเกตการสอน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 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
ขั้นที่ 2 ปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการจัดการเรียนรู
2.2 วางแผนการสังเกตการจัดการเรียนรูรวมกัน
2.3 สรางขอตกลงในการสังเกตการจัดการเรียนรู
2.4 พิจารณาแผนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ขั้นที่ 3 การสังเกตการสอน มีขั้นตอนดังนี้
3.1 ผูนิเทศเขาไปสังเกตการสอน โดยอาจนั่งเงียบๆ รวมกับนักเรียน
3.2 ขณะสังเกตการสอน ผูนิเทศตองบันทึกพฤติกรรมการเรียนรูและบรรยากาศ
ในหองเรียนอยางละเอียด
3.3 บันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครู (อาจใชเทปบันทึกเสียง)
3.4 ตองสังเกตการจัดการเรียนรูจนจบการสอนในแตละครั้ง
ขั้นที่ 4 วิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนรูรวมกัน มีขั้นตอนดังนี้
4.1 ครูกับผูนิเทศรวมกันวิเคราะหพฤติกรรมการจัดการเรียนรู
4.2 นําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู มาพิจารณารวมกัน
4.3 พิ จารณาพฤติ ก รรมการจั ด การเรีย นรูว า มี จุด เด น หรื อ จุ ด ด อ ยอย า งไร
พฤติกรรมใดเปนปญหา
4.4 ครูกับผูนิเทศรวมกันหาทางปรับปรุง หรือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหดีขึ้น
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงการสอน มีขั้นตอนดังนี้
5.1 ครูจะตองยอมรับพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของตน
5.2 นํ า ผลการวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมทั้ ง ทางด า นดี แ ละไม ดี มาเป น ข อ มู ล
ประกอบการเตรียมแผนการจัดการเรียนรูครั้งตอไป
5.3 ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา
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(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการสังเกตการสอนในชั้นเรียน
ชื่อผูส อน ......................................................... วิชา ................................................. ระดับชั้น ...................
ชื่อผูนเิ ทศ ........................................................ ตําแหนง .............................................................................
ครั้งที่นเิ ทศ ...................................................... วัน/เดือน/พ.ศ. ...................................................................
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือตามเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = แกไข
รายการประเมิน
1. ขั้นเตรียมความพรอม (ขั้นนํา)
1.1 มี กิจกรรมเตรี ยมความพร อมที่กระตุ นสมอง
โดยใชเวลาเหมาะสม (ไมยาวเกินไป) และนาสนใจ
2. ขั้นสอน
2.1 จัดกระบวนการเรีย นรูสอดคลองกับการ
ทํางานของสมอง
2.2 จัดกระบวนการเรีย นรูสะทอนมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของหลักสูตร
2.3 มีลําดับขั้นตอนจากงายไปหายาก
2.4 เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการ
เรียนการสอน นักเรียนไดลงมือปฏิบัติ
2.5 มีการใช คําถามสง เสริมกระบวนการคิ ด
ระดับสูงแกผูเรียนอยางตอเนื่องฃ
2.6 มี ก ารใช สื่ อ อุ ป กรณ ก ารเรี ย นรู และ
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมกับ มาตรฐาน ตั ว ชี้ วัด ใน
หลักสูตร
2.7 มีการใช คําพูดเชิงบวก เสริม แรง สราง
ความภาคภูมิใจและความมั่นใจแกผูเรียน
2.8 มีความแมนยําในเนื้อหา
2.9 เอาใจใสและชวยเหลือผูเรียนไดอยางทั่วถึงทุก
กลุม
2.10 จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมสงเสริมการ
เรียนรู
2.11 สร า งวิ นั ย ในชั้ น เรี ย นด ว ยความเป น
กัลยาณมิตร
2.12 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดค รบถวน
ตามแผน

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ขอคนพบและ
ขอเสนอแนะ

39
รายการประเมิน

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

ขอคนพบและ
ขอเสนอแนะ

3. ขั้นสรุป
3.1 มีการทบทวนและสรุปความรูห รือทักษะ
ที่สอนเพื่อใหผูเรียนเขาใจและแมนยําในสิ่งที่เรียนรู
มากขึ้นโดยใหผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
3.2 มีวิธีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรีย น
อยางหลากหลายและเหมาะสม
4. ดานบุคลิกภาพ
4.1 เสียงดังชัดเจน
4.2 ใชภาษาถูกตอง
4.3 วางตนเหมาะสมกับความเปนครู
4.4 ควบคุมอารมณ
4.5 แตงกายสุภาพ
รวม
เฉลี่ย
ผูนิเทศใหขอ มูลยอนกลับเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตอยอดการเรียนรู ดังนี้
1. จุดเดนของการสอนในคาบนี้
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. สิ่งทีค่ วรปรับปรุง/ พัฒนาตอยอด
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. ความคิดเห็นของผูรับการนิเทศตอการจัดการเรียนรูของตน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ........................................................ ผูรับการนิเทศ
(..................................................)
ลงชื่อ ........................................................ ผูนิเทศ
(................................................)
หมายเหตุ ใหโรงเรียนศึกษาสภาพและบริบทของโรงเรียนจัดทําเกณฑระดับคุณภาพที่เหมาะสม
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(ตัวอยาง)
แบบสังเกตการสอน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
1. ผูสอนชื่อ...........................................................นามสกุล..................................................................
2. โรงเรียน............................................................................................................................................
สังกัด................................................................................................................................................
3. วุฒิการศึกษา…………………….……………………………….........................................……………….…………
4. จํานวนนักเรียนที่มาเรียน...................คน มีนกั เรียนหญิง...................คน ชาย...................คน
มีนักเรียนสัญชาติไทย...................คน นักเรียนสัญชาติอื่น...................คน
มีนักเรียนพิเศษ (เชน LD, ออทิสติก)...................คน
5. วันที่สังเกตการสอน….........เดือน..........................พ.ศ. ...............เวลา...........น. ถึง เวลา............น.
6. เรื่องทีส่ ังเกตการสอน……………………................................………………………………ชั้น…….......…...….
เรื่องนี้ใชเวลาสอนทั้งหมด...................ชั่วโมง ครั้งนี้เปนการสอนชั่วโมงที.่ .......................................
7. แผนผังการจัดหองเรียน
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ตอนที่ 2 บันทึกการสังเกตสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหผู สังเกตการสอนบันทึ กสภาพการจัดกิ จกรรมการเรีย นรูที่ เกิด ขึ้นขณะที่ครูดํา เนิน การสอน
ตามความเปนจริง ตั้งแตเริ่มตนกิจกรรมการเรียนรู เพื่อเปนขอมูลในการประเมินในตอนที่ 3 – 5
เวลา

สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
(ประเด็นที่จะบันทึก นาจะมีหัวขอดังตอไปนี้ การนําเขาสูบทเรีย น การจัด กิจกรรมการ
เรียนรู เนื้อหา บรรยากาศการเรียนรู การมอบหมายงาน การใชสื่อในการจัดการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล สรุปองคความรูและการนําไปใชในชีวิตประจําวันอื่นๆ)
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…
……………………………………………………………………………………………………………...............…

ตอนที่ 3 – 5 ใหผูสังเกตเลือกระดับคะแนนที่สอดคลองกับพฤติกรรมที่ปรากฏ และระบุเหตุผลประกอบ
โดยมีเกณฑในการเลือกระดับ ดังนี้
ระดับ 0 หมายถึง พฤติกรรมไมปรากฏ
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบาง หรือปรากฏไมชดั เจน
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมปรากฏบอย หรือปรากฏชัดเจน
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ตอนที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ที่

รายการ

1)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูส อนคํานึงถึงความรูพื้นฐานของผูเรียน
........................................................................................................................
........................................................................................................................
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูเ รี ย นได แ สดงความคิ ด เห็ นและแลกเปลี่ ย น
เรียนรูซึ่งกันและกัน
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูเรียนไดสํารวจตรวจสอบ (สั งเกต ทดลอง สืบคน ฯลฯ) เพื่อนําไปสูองค
ความรู
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูเรียนไดใชกระบวนการที่หลากหลาย นอกเหนือจากที่ครูกําหนดให ในการ
หาคําตอบ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
มีการใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
........................................................................................................................
........................................................................................................................

2)

3)

4)

5)

ระดับพฤติกรรม
0 1 2

ตอนที่ 4 เนื้อหา
4.1 ความรูเชิงเนือ้ หา
ที่

รายการ

6)

การจัดกิจกรรมการเรีย นรูสอดคลองกับแนวคิดหลัก (concept) ของเรื่อง
นั้นๆ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูสอนมีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระเปนอยางดี
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

7)

ระดับพฤติกรรม
0 1 2
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รายการ

8)

ผูสอนสงเสริมใหผเู รียนสรุปแนวคิดหลักได
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูส อนบูรณาการเนื้อหาสาระที่ ส อน กับเนื้อ หาสาระอื่นในกลุ มสาระการ
เรียนรูเดียวกันหรือตางกลุมสาระ หรือกับสถานการณจริง
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

9)

ระดับพฤติกรรม
0 1 2

4.2 ความรูเชิงกระบวนการ
ที่

รายการ

10)

ผูเรียนมีการคาดคะเน ตัง้ สมมติฐาน (ถามี) และออกแบบวิธกี ารสํารวจ
ตรวจสอบ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูเรียนมีการปรึกษาหารือ คิดวิเคราะห และตรวจสอบการทํางาน
ในแตละขั้นตอนของกิจกรรม
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูเรียนนําเสนอขอมูลดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน ภาพวาด แผนภูมิ ตาราง
แบบจําลอง การเขียนบรรยาย ฯลฯ
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูเรียนมีการแปลผลจากขอมูลหรือหลักฐานที่มีอยูด วยตนเอง
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูเรียนมีการสะทอนความคิดเกีย่ วกับการเรียนรูข องตนเอง
........................................................................................................................
........................................................................................................................

11)

12)

13)
14)

ระดับพฤติกรรม
0 1 2
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15)

ผูเรียนใชความรูในการวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ระดับพฤติกรรม
0 1 2

ตอนที่ 5 บรรยากาศในชั้นเรียน
5.1 ลักษณะการสื่อสาร
ที่

รายการ

16)

ผูสอนใชคําถามกระตุนใหผูเรียนเกิดความคิดทีห่ ลากหลาย
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูเรียนตั้งคําถามและมีขอสังเกตระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูสอนใหความสําคัญกับคําถามและขอสังเกตของผูเ รียน
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
บรรยากาศในชั้นเรียน มีการยอมรับฟงความคิดเห็นระหวางผูเรียนดวยกัน
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

17)

18)

19)

ระดับพฤติกรรม
0 1 2

5.2 ความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน
ที่

รายการ

20)

ผูสอนสงเสริมใหผเู รียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

ระดับพฤติกรรม
0 1 2
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รายการ

21)

ผูสอนมีความอดทนอดกลั้นตอพฤติกรรมตางๆ ของผูเ รียน
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ผูสอนมีบทบาทเปนที่ปรึกษา ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
สํารวจตรวจสอบไดดขี ึ้น
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ผูส อนทําหนาที่เปนผูฟงและยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูเรียน
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

22)

23)

ระดับพฤติกรรม
0 1 2

ขอสังเกตเพิม่ เติมเกี่ยวกับบทเรียนนี้ (ถามี)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ผูสังเกตการสอน.............................................……….….………….วันที่…….…....................................................
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)
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เครื่องมือการนิเทศการเรียนการสอนของครู
การนิเทศการเรียนการสอนของครู........................................................โรงเรียน...........................................
กลุมสาระการเรียนรู........................................ชั้น..............ครั้งที่.......วันที่.......เดือน...............พ.ศ................
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ในชองอันดับคุณภาพตามความเปนจริง ดังนี้
เกณฑ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = แกไข
รายการประเมิน
1. แผนการจัดการเรียนรู
1.1 มีองค ประกอบในแผนครบและเขี ย นได
สอดคลองเหมาะสม
1.2 สื่ อ สอดคล อ งกั บ สาระการเรี ย นรู แ ละ
กิจกรรม
1.3 ประเมินผลสอดคลองกับตัวชี้วัด
1.4 ลําดับขั้นตอนของกิจกรรมเหมาะสม
1.5 แผนการจัดการเรียนรูเปนปจจุบัน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1 วิธีการนําเขาสูบทเรีย น เราใจ/นําใหคิด /
อยากรูอยากเรียน
2.2 ครูตั้งใจสอนและเตรียมการสอนเปนอยางดี
2.3 จัดกิจกรรมตามลําดับในแผนการจัดการเรียนรู
2.4 ใชเทคนิคการสอนเหมาะสมกับสาระการ
เรียนรูและกิจกรรม และมีการสอดแทรกคุณธรรม
2.5 ครูและนักเรียนใชสอื่ รวมกัน
2.6 มี การซั ก ถามและสนทนาซึ่ งกั น และกั น
ระหวางครูและนักเรียน
2.7 ใหความเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง
2.8 ครูเสริมแรงไดดแี ละเหมาะสม
2.9 บรรยากาศการเรียนอบอุนเปนกันเอง
2.10 นักเรียนกลาแสดงออกไมเครียด
2.11 นัก เรีย นมีพฤติ กรรมเป นประชาธิ ป ไตย
เชน รูจักหนาที่ ยอมรับฟง ความคิดเห็นของผูอื่น
เปนผูนํา ผูตามที่ดี
2.12 นักเรียนมีความกระตือรือรนทํางานอยาง
ตั้งใจและเรียบรอย

อันดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ
ใหโรงเรียนศึกษาสภาพ
และบริบทของโรงเรียน
จัดทําเกณฑระดับ
คุณภาพที่เหมาะสม
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รายการประเมิน

อันดับคุณภาพ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ

2.13 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
2.14 ครูใหงานและการบานเหมาะสม
2.15 ครูเขาออกตรงเวลาและไมละทิ้งหองขณะ
ชั่วโมงสอน
ความคิดเห็นโดยรวมของครูผูนิเทศ
ขอคิดและขอเสนอแนะของผูนิเทศ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ
(.................................................................)
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)
3. การใหคําปรึกษาแนะนํา
การใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถึง การพบปะกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศซึ่งอาจ
กระทําไดหลายวิธี แตในที่นขี้ อเสนอแบบโคชชิง่ (Coaching techniques) ซึง่ เปนวิธีการพัฒนาบุคลากร
อยางมีแบบแผน โดยกระทํา ณ จุดปฏิบตั งิ าน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูปฏิบตั งิ านกาวไปถึง
จุดหมายปลายทางได เชน ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหนาทีส่ ูงขึ้น เชน
กรณีแตงตั้งเปนผูนิเทศ หรือเปนทีย่ อมรับของเพื่อนรวมงานมากขึ้น
3.1 วิธกี ารใหคําแนะนําปรึกษา
การใหคําแนะนําปรึกษา มี 2 วิธี คือ
วิธที ี่ 1 การใหคําปรึกษาแนะนําแบบไมเปนทางการ
เปนการใหคําปรึกษาแนะนํา โดยใชเวลาวางพูดคุยกัน เชน ตอนรับประทาน
อาหารกลางวัน เปนตน วิธีนี้ผูนเิ ทศสามารถใหความชวยเหลือผูรับการนิเทศได 3 ลักษณะ คือ
1.1 บอกวิธีแกปญหาโดยตรง

48
1.2 เสนอขอมูลและใหโอกาสผูรับการนิเทศวิเคราะหปญ
 หาเอง
1.3 แบบผสมผสาน ทัง้ ลักษณะที่ 1 และ 2
ขั้นตอนการนิเทศ
1) รับรูปญหา
2) วิเคราะหปญหา
3) แกไขปญหา โดยเลือกวิธแี กปญ
 หาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ขางตนนี้
วิธที ี่ 2 การใหคําปรึกษาแบบเปนทางการ
การใหคําปรึกษาแบบเปนทางการใชขั้นตอนของการนิเทศแบบโคชชิง่ เขียน
เปนสัญลักษณ คือ CQCD ซึ่งมาจากคําตอไปนี้
C – Compliment (ชมเชย)
Q – Question (สอบถาม)
C – Correct (แกไข)
D – Demonstrate (สาธิต)
ขั้นตอนการนิเทศ
ขั้นที่ 1 ชมเชย
เมื่อมีใครคนหนึ่งกําลังรับการนิเทศ เขาอาจรูสึกวาเขาถูกวิพากษวิจารณ
เขาจึงพยายามหาขอแกตัวตางๆ และพยายามสราง “กําแพงใจ” มาขวางกั้นการติดตอสื่อสาร ระหวางเขา
กับผูนิเทศ แตเมื่อเริ่มการสนทนาดวยการชมเชย ยกยองผลงานที่ดีข องเขากอน (ดวยความบริสุทธิ์ใจ)
เขาก็ จะ “ปลดอาวุ ธตัวเอง” ขอแกตัวของเขาก็จะถูกเก็บเอาไว และ “กําแพงใจ” จะเป ดออก แลวเขาก็พร อม
ที่จะรับฟง
ขั้นที่ 2 สอบถาม
ในขั้ นที่แ ล วมา แมว าจะไดให คํ าชมเชยแก เขาไปบ า งแล ว บางที
ความคิดตอตานอาจเกิดขึ้นไดอีกอยางงายดาย หรือกระทําในเชิงวิจารณ หรือเสนอแนะเร็วขึ้น
การถามในขั้นนี้ ทําใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจวา ผูนิเทศยินดีรับ
ฟงเหตุผลของเขา และเขารูสึกวาผูนิเทศตองการมาใหความชวยเหลือ มีจิตใจเปดกวาง และการสื่อสาร
เปนแบบคูปรึกษามากกวาเจานายกับลูกนอง
ขั้นที่ 3 แกไข
เมื่อผานมา 2 ขั้นตอนแลว ผูนิเทศก็มาถึงขั้นที่จะเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ได เพราะมีความเขาใจที่ดีตอกัน
ขั้นที่ 4 สาธิต
บางครั้งการอธิบายตามขั้นที่ 3 อาจไมชัดเจนเพียงพอ จึงอาจสาธิต
หรือยกตัวอยางยกเหตุการณ มาแสดงใหเห็นจริง
เมื่อผูนิเทศใหคําปรึกษาแนะนําผูรับการนิเทศเสร็จแลว จึงบันทึกลง
ในแบบบันทึกการใหคําปรึกษาแนะนํา ดังนี้
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แบบบันทึกการใหคําปรึกษาแนะนํา
วัน เดือน ป

เรื่องที่ใหคําปรึกษาแนะนํา

รายละเอียด
การใหคําปรึกษาแนะนํา

ผูรับการนิเทศ

ลงชื่อ.........................................................ผูนเิ ทศ
(.........................................................)
ตําแหนง....................................................
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)
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แบบบันทึกการใหคําปรึกษาแนะนํา
ชื่อผูรับการนิเทศ…………….............................……….............วันที่………เดือน……..........………..พ.ศ……………
คําชี้แจง ใหกาเครื่องหมาย  ในชองทางขวามือตามเกณฑการประเมิน ดังนี้
เกณฑ 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = แกไข
รายการประเมิน
1. บรรยากาศของการหารือเปนกันเอง
2. สนทนาดวยการยกยอง ชมเชยผลงานทีด่ ขี อง
ผูรับการนิเทศ
3. ผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปดใจกวางและเปน
การสนทนา 2 ทาง
4. ผู นิ เ ทศเสนอแนะแนวทางปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
ขอบกพรองตางๆ ได
5. การสรา งความสั ม พั น ธ ที ดี ร ะหว า งผู นิ เ ทศ
และผูรับการนิเทศ
6. การสรางขวัญกําลังใจทีด่ แี กผูรับการนิเทศ
7. การบันทึกการใหคําปรึกษาหารือ
8. การติดตามใหคําปรึกษาอยางตอเนื่อง
9. มีการจัดตาราง ชวงเวลาในการใหคําปรึกษาแนะนํา
10. ผูรับการนิเทศมีการนําผลการใหคําแนะนําไป
ปรับปรุงแกไข
รวม
เฉลี่ย

ระดับการปฏิบัติ
5 4 3 2 1

หมายเหตุ
ใหโรงเรียนศึกษาสภาพ
และบริบทของโรงเรียน
จัดทําเกณฑระดับคุณภาพ
ที่เหมาะสม

ขอคิดและขอเสนอแนะของผูนิเทศ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ
(.................................................................)
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)
หมายเหตุ ใหโรงเรียนศึกษาสภาพและบริบทของโรงเรียนจัดทําเกณฑระดับคุณภาพที่เหมาะสม
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4. การสนทนาทางวิชาการ
การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมครูหรือกลุมผูสนใจเรื่องราวขาวสารเดียวกัน
โดยกําหนดใหผูนําสนทนาคนหนึ่ง นําสนทนาในเรื่องที่กลุมสนใจ โดยมีวัต ถุประสงค เพื่อเพิ่มพูนความรู
ความเขาใจแนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิค วิธีการแกคณะครูในโรงเรียน และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
4.1 ขั้นตอนการนิเทศแบบสนทนาทางวิชาการ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาปญหา
ขั้นศึ กษาปญหามีวิ ธีการ คือ สํ ารวจปญหา ความตอ งการในเรื่องราวที่ มี
ความสนใจรวมกันหรือเปนปญหารวมกัน เชน เรื่องการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณภาษา เรื่อง
การจัดการเรียนรูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนตน แลวลําดับ เรื่องที่จะใชสนทนาทางวิชการ
ตามความสําคัญ ความจําเปน และความเหมาะสม
ขั้นที่ 2 เลือกผูนําสนทนาทางวิชาการ มีวิธีการดังนี้
2.1 เลือกบุคคลใดบุคลหนึ่งในโรงเรียน ที่เห็นวามีค วามสามารถเปนผูนํา
สนทนาทางวิชาการได โดยจะตองเปนผูที่มีความรูความเขาใจเรื่องที่จะสนทนาไดอยางลึกซึ้งกวาผูอื่น
2.2 เลือกบุคคลภายนอก หากเห็นวา เรื่องที่จะสนทนานั้นคอนขางยาก
คณะครูในโรงเรียนยังไมมีความรู ความเขาใจ และความชํานาญเพียงพอ
2.3 ผูนําทางวิชาการ ควรหมุนเวียนกันไป ไมควรเปนผูเดียวซ้ํากันตลอดป
2.4 ประสานงานกับผูนําสนทนาทางวิชาการ ทั้งในหรือนอกโรงเรียน โดย
แจงวัตถุประสงคใหเขาใจตรงกัน
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังนี้
3.1 กํ า หนดการสนทนาทางวิ ช าการ ในช ว งหลั ง รั บ ประทานอาหาร
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 เพื่อแจงใหผูฟงทราบวาเรื่องที่ฟงเกี่ยวกับ อะไร
มีขั้นตอนการนําเสนออยางไร และจะไดอะไรจากการฟง
4.2.1.2 ชวงบทนําควรจะตองกระชับ และพูด เฉพาะขอมูลที่จําเปนที่จะ
ชวยใหผูฟงเขาใจเรื่อง และความสําคัญของเรื่องที่จะพูด
4.2.1.3 ในสวนของผลการสรุป และขอแนะนํา ควรพูดอยางละเอียด
4.2.1.4 ในสวนที่ไมไดมีสวนรวม หรือมีรายละเอีย ดมากเกินไป ไมควรจะ
นํามากลาวถึงการพูดตองกระชับและชัดเจน การพูดที่ยาวเกินไป หรือมีรายละเอียดมากเกินไปจะทําให
เกิดการเบื่อหนาย
4.2.1.5 ตองทําใหผูฟงสนใจในเรื่องที่พูดและไมรูสึกเบื่อหนาย
4.2.1.6 ตองพูดกับผูฟง ไมใชทองจําเรื่อง ดังนั้นควรจําแคสองสามบรรทัด
แรกเพื่อการเริ่มตนที่ดี
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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 ในสวนทฤษฎีควรจะนําเสนอเฉพาะสมการที่ใชโดยไมตองเขียนอธิบายอยางละเอียด
วาไดมาอยางไร
4.2.2.5 ควรจะหลีกเลี่ยงการใชสมการยาวๆ
4.2.2.6 ถาจําเปนใหแสดงเฉพาะสมการที่สําคัญเทานั้น
4.2.2.7 ความสํ า คั ญ ของสมการและสั ญ ลั ก ษณ ต า งๆ ควรจะอธิ บ าย
โดยการพูด
4.2.2.8 ควรหลี ก เลี่ ย งการใช ต าราง แต ถ าจํา เปน ควรจํากัด ให มีข อ มู ล
จํานวนไมมากเกินไป
4.2.2.9 รูป และแผนภู มิ ควรจะชั ด เจน คํ า อธิบ ายของแกนต างๆ ต อง
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน
4.2.3 การพูดและการเตรียมตัว
4.2.3.1 ควรเตรียมตัวมาอยางดีและมีความเขาใจในเนื้อหาที่จะพูด
4.2.3.2 ฝกพูดเพื่อตรวจสอบวาสื่อที่เตรียมและเนื้อหาที่เหมาะสมกับเวลา
และผูฟงหรือไม
4.2.3.3 ทําแผนโนต เพื่อใชเตือนความจํา ในเรื่องที่ควรจะพูด
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 ตองพยายามรักษาเวลาในการพูด ใหเ หมาะสม ถากําลังจะเกิน
เวลาที่กําหนดควรจะรีบสรุปการพูดใหจบตามเวลาที่กําหนด
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(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการนิเทศแบบสนทนาทางวิชาการ
ชื่อผูนเิ ทศ........................................โรงเรียน...............................อําเภอ....................จังหวัด.........................
ชื่อผูรับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น................................................
วัน เดือน ป

เรื่องที่สนทนา

ผลการสนทนา

หมายเหตุ

ลงชื่อ..................................................................ผูนิเทศ
(.................................................................)
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)
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5. การประชุม
การประชุม หมายถึง การพบปะของกลุมคนเพื่อการอยางใดอยางหนึ่ง ในแงข องการนิเทศ
การศึ กษา การประชุมจัดขึ้ นโดยหน วยงานที่ มีรูป แบบตามขนาดของกลุมคน เพื่อแสดงการตัด สินใจ
และเพื่อให บ รรลุ วั ต ถุ ประสงค การประชุ มที่ ใชในการนิเ ทศมีห ลายลักษณะ เช น การประชุ มนิ เ ทศ
การประชุมเฉพาะกิจ การประชุมระดมสมอง การประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา การอบรม การประชุม
กลุมยอยในงาน การประชุมปฏิบัติการในเรื่องใดๆ
5.1 การประชุมนิเทศ
การประชุมนิเทศ หมายถึง การใหขอมูล ปอนกลับ แกผูรับ การนิเทศเกี่ยวกับปญหา
ที่เกิดขึ้น โดยผูนิเทศเปนผูศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา แลวนํามาแนะนําแกผูรับการนิเทศหรือ
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศหาขอสรุปที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ
5.1.1 ขั้นตอนการประชุมนิเทศ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นเริ่มตน
1.1 ผู นิ เ ทศรั บ ทราบป ญ หาจากผู รั บ การนิ เ ทศแล ว สนทนา
สอบถามเรื่องราวที่เปนปญหานั้นๆ
1.2 ผูนิเทศศึกษาปญหาและหาแนวทางแกไขจากเอกสารตํารา
หรือจากประสบการณ หรือผูนิเทศและผูรับการนิเทศศึกษาปญหารวมกัน
ขั้นที่ 2 ขั้นอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ผูนิเทศนําอภิปรายถึงปญหาของผูรับการนิเทศ
2.2 ผูรับการนิเทศรวมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
ผูนิเ ทศและผูรับ การนิ เ ทศ รวมกันสรุป เกี่ ย วกั บ การแกไขป ญหา
และผูนิเทศตัดสินใจแกไขปญหาแกผุรับการนิเทศ หรืออาจรวมกันตัด สินใจทั้งผูนิเ ทศและผูรับการนิเทศ
เพื่อนําไปดําเนินการตอไป
(ตัวอยาง)
การบันทึกการประชุมนิเทศ
ชื่อผูนเิ ทศ........................................โรงเรียน...............................อําเภอ....................จังหวัด.........................
ชื่อผูรับการนิเทศ................................................................................สอนชั้น................................................
วัน เดือน ป
เรื่องที่ประชุมนิเทศ
วิธีดําเนินการ
ผลการประชุมนิเทศ

(ลงชื่อ)..........................................................ผูนิเทศ
(...........................................................)
ตําแหนง.............................................................
รับทราบ/ปรับปรุง/ดําเนินการตามคําแนะนํา
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ..................................................................ผูรับการนิเทศ
(.................................................................)
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5.2 การประชุมระดมสมอง
การระดมสมองมาจากคํา ในภาษาอังกฤษ คื อ Brain Storming โดยที่คําแรก คื อ
Brain หมายถึงสมอง สวนคําหลัง Storming หมายถึง พายุที่โหมกระหน่ํา หากจะแปลตรงๆ ก็คงหมายถึง
การมุ งใชพลัง ความสามารถทางการคิด ของสมองของมวลสมาชิกในกลุ ม เพื่อ คิด ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป คนที่ไมชอบคิด หรือคนที่ชอบคิดเงียบๆ ไมช อบแสดงใหค นอื่นรูวาตนเอง
คิดอาจไมเหมาะที่จะรวมกลุมเพื่อระดมสมอง
การระดมสมอง ถือเปนเทคนิคที่ใชกับกลุม Group Technique ไมใชใชกบั คนเพียงคนเดียว
(ในทางการบริหารมักใชเ ปนเครื่องมือ ในการแสวงหาทางเลือกในการตั ด สินใจและใชในการวางแผน)
การระดมสมอง หมายถึง การแสวงหาความคิดตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด
ดัง นั้น การให คิด โดยไมกําหนดเวลาที่จํา กัด แนนอนก็ไมเ รีย กวา การระดมสมอง การระดมสมองจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใชกับกลุมที่ไมรูจักกัน ไมเกรงใจกันหรือสนิท สนมกันมากเกินไป และจํานวน
สมาชิกที่รวมระดมสมองถาจะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยูระหวาง 4 ถึง 9 คน
สําหรับ นักวิช าการที่เ ป นผู ให กํา เนิด ของเทคนิค นี้ยั ง มีค วามเห็ นที่แ ตกต างกันอยู
โดยมิซู โ น (Mizuno) ไม ได บ อกว าใครเป น ผู ต นคิด แต ระบุว า ได มีการใช เ ทคนิค ระดมสมองในญี่ ปุ น
ตั้งแตป 1952 ในขณะที่ฟอรซิท (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
ตองมีเสรีภ าพ อยา งสมบูรณในการที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆ ออกมาจากจิต ใจ โดยไม ตองคํานึงว า
จะเปนความคิดที่แปลกประหลาด กวางขวาง ลาสมัย หรือเพอฝนเพียงใด
5.2.1.2 เนนการไมประเมินความคิดในขณะที่กําลังระดมสมอง (Non –
evaluative) ความคิด ที่ ส มาชิก แสดงออกตอ งไม ถู กประเมินไมวา กรณีใดๆ เพราะถื อว าทุกความคิ ด
มีความสําคัญ หามวิพากษ วิจารณความคิดผูอื่น การแสดงความเห็นหักลาง หรือครอบงําผูอื่นจะทําลาย
พลังความคิดสรางสรรคของกลุม ซึ่งสงผลทําใหการระดมสมองครั้งนั้นเปลาประโยชน
5.2.1.3 เนนปริมาณของความคิด (Quautity) เปาหมายของการระดมสมอง
คื อ ตอ งการให ไ ด ค วามคิ ด ในปริ มาณมากที่ สุด เท าที่ จะมากได แม ค วามคิ ด ที่ ไมมีท างเป นจริง ก็ต าม
เพราะอาจใช ป ระโยชนได ในแงการเสริมแรง หรือการเป นพื้นฐานให ค วามคิ ด อื่นที่ ใหมแ ละมีคุ ณคา
ยิ่งมีความคิดใหมๆ เกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาสคนพบวิธีการแกปญหาที่ดี
5.2.1.4 เนนการสรางความคิด (Building) การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุม
ดังนั้น สมาชิกสามารถสรางความคิดขึ้นเองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพื่อนในกลุม โดยใชความคิด ของ
ผูอื่นเปนฐานแลวขยายความเพิ่มเติมเพื่อเปนความคิดใหมของตนเอง
5.2.2 การเตรียมระดมสมอง
กอนการดําเนินการระดมสมองนั้น จะตองเตรียมการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
5.2.2.1 ขั้ น กํ า หนดเป า หมาย ต อ งกํ า หนดให ก ระชั บ เฉพาะเจาะจง
และชั ด เจนที่ สุด ว า จะระดมสมองเรื่องอะไร เพื่อ อะไรและต องทํ า ให ส มาชิ ก เข า ใจ และเห็ น ด วยกั บ
เปาหมายนั้น
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5.2.2.2 ขั้นกําหนดกลุม จะมีจํานวนเทาไร ใครบาง ใครจะทําหนาที่เขียนความคิด
ของสมาชิกและสถานที่ ที่จะนําแผนการดความคิดไปติด ตองใหมองเห็นไดชัดเจน และในบางครั้งผูนํากลุม
ตองเด็ดขาดหากมีสมาชิกบางคนเริ่มครอบงําหรือขมผูอื่น
5.2.2.3 ขั้นกําหนดเวลา ตองแนชัดและเหมาะสม จะเริ่มและจะตองยุติเมื่อใด
การมีเวลาจํากัดจะสรางความกดดันใหสมองเรงทํางานอยางเต็มที่ สมองซีกขวาจะคิด สวนสมองซีกซาย
จะประเมินความคิดของตนเองวาเหมาะสมหรือไม แลวรีบแสดงออกมาโดยเร็ว
5.3 การประชุมสัมมนา
การจัดประชุมสัมมนาเปนกระบวนการของการทํางานรวมกันเปนกลุม โดยมีขั้นตอน
การปฏิบั ติ อยางต อเนื่อง สามารถตรวจสอบและประเมินผลไดทุก ขั้ นตอน ซึ่ งการดํ า เนินการการจัด
ประชุมสัมมนาจะแบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
5.3.1 การเตรียมการกอนการประชุมสัมมนา
5.3.2 การดําเนินการระหวางการประชุมสัมมนา
5.3.3 การดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา
ขั้นตอนการจัดประชุมสัมมนา
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 1
การดําเนินการระหวาง
การเตรียมการกอนการสัมมนา
การสัมมนา
1. สํารวจประเด็นปญหา
1. ลงทะเบียน
2. ตั้งคณะกรรมการกลาง
2. เปดการสัมมนา
3. เขียนโครงการสัมมนา
3. จัดประชุมกลุมใหญ
4. ดําเนินงานเตรียมการสัมมนา 4. จัดประชุมกลุมยอย
5. จัดประชุมรวม
6. ปดการสัมมนา

ขั้นที่ 3
การดําเนินการหลังการสัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.

วิเคราะหผลการศึกษา
รายงานผูบ ังคับบัญชา
รายงานหนวยงานที่เกีย่ วของ
ดําเนินงานงบประมาณ
ติดตามผลและวิเคราะห

5.3.1 การเตรียมการกอนการประชุมสัมมนา
ในการจัดประชุมสัมมนาตองอาศัยบุคคลหลายฝายมาทํางานรวมกัน ดังนั้น
การเตรียมงานไวลวงหนา จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยภายในเวลา
ที่กําหนดไว โดยมีขั้นตอนในการจัดเตรียมงานประชุมสัมมนา ดังตอไปนี้
ขั้นตอนการเตรียมการกอนการประชุมสัมมนา
สํารวจประเด็นปญหา

แตงตั้งคณะกรรมการ

เตรียมการประชุมสัมมนา

เขียนโครงการ
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5.3.1.1 สํา รวจประเด็ นปญหาและความต อ งการในการประชุมสั มมนา
โดยพิจารณาจากปญ หา และอุปสรรคที่เ กิดขึ้ นในการทํ างาน หรือปญ หาที่ เกิด ขึ้ นในหนวยงานความ
ตองการของบุคลากร โดยรวบรวมขอมูลจากแบบสํารวจความคิดเห็น แบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ
ใชการจัด ประชุมสัมมนาชวยใหบุค ลากรในหนวยงานเขาใจ นโยบายของหนวยงานและปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
5.3.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมสัมมนาเพื่อทําหนาที่
ดังตอไปนี้
1) หาหัวขอเรื่องที่จะใชในการประชุมสัมมนา โดยการรวบรวม
และแยกแยะในประเด็นปญหาตางๆ
2) พิ จ ารณาบุ ค คลหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญ ที่ จ ะเชิ ญ เข า ร ว มการ
ประชุมสัมมนาพิธีเปด พิธีปดการสัมมนา ตลอดจนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในฝายตางๆ
3) พิจารณาแผนการและจัด เตรี ย มขั้ นตอนในการดําเนินการ
วาชวงใดควรจะจัดการอยางไร เพื่อจะไดเตรียมจัดใหมีพิธีการตางๆ ในแตละชวงนั้นไดอยางเหมาะสม
4) พิจารณาแนวทางในการประชาสัมพันธ วิธีการประเมินผล
ตลอดจนการเผยแพร รายงานผลการประชุมสัมมนา หรือผลสรุปของการประชุมสัมมนาไดอยางเหมาะสม
5) พิจารณาและเสนอการแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝา ยตางๆ
ตั้งแตเริ่มเตรียมงาน จนกระทั่งสิ้นสุดการประชุมสัมมนา
6) พิ จ ารณาป ญ หาอื่ น ๆ ที่ ค าดว า อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได ใ นขั้ น
การเตรียมงาน ขั้นดําเนินการ ประชุมสัมมนา และขั้นหลังการดําเนินการสัมมนา
7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม
5.3.1.3 เขี ย นโครงการประชุ ม สั ม มนา เพื่ อ กํ า หนดความชั ด เจนของ
การดํา เนินงานขั้ นตอนตา งๆ ซึ่ งจะทํ า ให การดํ าเนิ นการประชุ ม สัม มนา สามารถดํ าเนิ นไปได ด ว ย
ความเรีย บรอ ยและมีป ระสิ ท ธิ ภ าพนอกจากนี้ ยั งสามารถใช ป ระโยชน จากโครงการประชุ มสั มมนา
ดังตอไปนี้
1) ใชในการขออนุมัติจัดประชุมสัมมนาจากผูมีอํานาจ
2) ใชขอความสนับสนุนดานงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
3) ให ผู เ กี่ย วขอ งทํ าความเข า ใจความเป นมาเกี่ ย วกั บ การจั ด
ประชุมสัมมนา
โครงการประชุมสัมมนา ประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
1) ชื่อโครงการ การตั้งชื่อโครงการสามารถตั้งไดห ลายลักษณะ
ดังตอไปนี้
- ตั้งชื่อตามลักษณะของผูเขาประชุมสัมมนา
- ตั้งชื่อตามเนื้อหาที่จะประชุมสัมมนา
- ตั้งชื่อตามกิจกรรมที่ประชุมสัมมนา
- ตั้งชื่อตามปญหาที่จะประชุมสัมมนา
2) ผูรับผิดชอบโครงการ อาจเปนหนวยงาน องคการ หรือบุคคล
3) หลั กการและเหตุ ผ ล เป น การกล า วถึ ง ป ญ หาและความ
จําเปนที่จะต องประชุมสัม มนาในหัวขอ ดังกลาว ซึ่ง การเขีย นหลั กการและเหตุผ ล ทําไดโ ดยการศึกษา
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คนคว าหาข อมูล มาอา งอิง ประกอบเพื่ อเป นเหตุ ผ ลวา มีค วามจํ าเป นอย า งที่จัด ประชุ มสัม มนาหั วข อ
ดังกลาว
4) วัตถุ ประสงค ตองเขีย นให สัม พันธกับ หลั กการและเหตุผ ล
โดยเขียนใหชัดเจนวาประชุมสัมมนาเพื่ออะไร มีเปาหมายที่สําคัญอยางไร
5) กลุมเปาหมายหรือผูเขารวมการประชุมสัมมนา กําหนดไวให
ชัดเจนวาเปนใคร มีคุณสมบัติอยางไรมีจํานวนเทาใด และจากที่ไหน
6) วิทยากร กําหนดวาคือใคร มีคุณสมบัติอยางไร ติดตอไดจากที่ไหน
7) ระยะเวลา กํ า หนดให แ น น อนว า จะประชุ ม สั ม มนากี่ วั น
เริ่มตั้งแตวันใด และสิ้นสุดในวันใด
8) สถานที่ กําหนดใหชัดเจนวาในแตละกิจกรรมที่จัดในระหวาง
การประชุมสัมมนานั้น จะใชสถานที่ที่ใดบาง เชน พิธีเปด – พิธีปดการประชุมสัมมนา การประชุมสัมมนา
กลุมใหญ การประชุม สัมมนากลุมยอยแตละกลุมจะใชหองใด และจะตองแจงใหผูเขารวมประชุมสัมมนา
ทราบดวย
9) วิธี การประชุ มสัมมนา กํา หนดให ชั ด เจนวา จะใช วิ ธีใดบ าง
เชน การบรรยาย การอภิปราย การปฏิบัติจริง เปนตน
10) งบประมาณ กํ า หนดรายรั บ –รายจา ย ที่ จ ะใช ใ นการจั ด
ประชุมสัมมนาวาจะไดรายรับ มาจากที่ไหนบาง เชน จากคาลงทะเบียน จากเงินอุดหนุนของหนวยงาน
เป นตน และรายจายจะต องใช จายอะไรบ าง เช น ค าวั สดุที่ ใช ในการประชุม สั มมนาพิธี เ ปด – พิธี ป ด
คาสมนาคุณวิทยากร เปนตน ซึ่งผูจัดประชุมสัมมนาจะตองคิดคํานวณงบประมาณใหชัดเจน จะไดไมเ กิด
ปญหาในภายหลัง
11) การประเมิ น ผล กํ า หนดวิ ธี ก ารประเมิ น ผลให ชั ด เจน
จะประเมินผลด ว ยเครื่องมือหรือ เทคนิค อะไรก็ได ที่ เ หมาะสม เช น ใช แ บบสอบถาม การสั ม ภาษณ
และการสังเกต เปนตน
12) ผลที่คาดวาจะไดรับ มีการคาดคะเนวาหลังจากการประชุมสัมมนาแลว
ผูเขารวมประชุมสัมมนาจะไดรับประโยชนอะไรบางจากการประชุมสัมมนาครั้งนี้
13) กําหนดการประชุมสัมมนา กําหนดตารางการประชุมสัมมนา
ในแต ล ะวั น โดยระบุ เ วลาและกิ จกรรมที่ จะทํ า อย า งชั ด เจน เพื่ อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งและผู เ ข า ร ว มการ
ประชุมสัมมนาสามารถเตรียมตัวลวงหนาได
อนึ่ง หัวขอของโครงการดังกลาวสามารถปรับใหยืด หยุนไดตาม
ลักษณะของโครงการ
5.3.1.4 ขั้นดําเนินงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนา
เมื่อทราบประเด็นปญหาและตัด สินใจที่จะจัด ประชุมสัมมนาแลว
ควรเตรียมการจัดประชุมสัมมนา โดยปฏิบัติตามลําดับขึ้น ดังตอไปนี้
1) การประชาสัมพันธการประชุมสัมมนาใหผูที่เกี่ยวของทราบ
2) ติดตอเชิญวิทยากร ที่จะมาใหความรูแกผูเขาประชุมสัมมนา
โดยวางแผนการติดตอเชิญวิทยากร ดังตอไปนี้
2.1) สํารวจรายชื่ อวิ ท ยากรที่ จะบรรยายตามหั วข อที่ จะ
ประชุมสัมมนา
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2.2) กํ า หนดตั ว วิ ท ยากรที่ จะบรรยาย ทั้ง วิ ท ยากรหลั ก
และวิทยากรสํารอง
2.3) ติดตอทาบทามวิทยากรดวยวาจาเปนการสวนตัวกอน
พรอ มทั้ งแจงวัต ถุประสงคข อบข ายหั วข อของการประชุ มสั มมนา วั น เวลา สถานที่ และรายละเอีย ด
เกี่ยวกับผูเขาประชุมสัมมนา
2.4) ทําหนังสือเชิญวิทยากรและขออนุญาตผูบังคับบัญชา
ของวิทยากรพรอมกับสงกําหนดการประชุมสัมมนาใหวิทยากร
2.5) ประสานงานกับวิทยากรเพื่ออํานวยความสะดวก เชน
ดานการเดินทาง ที่พัก และอื่นๆ
2.6) เชิญผูเขารวมการประชุมสัมมนา
3) การเตรี ย มการ ด า นสถานที่ แ ละอุ ป กรณ ดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
3.1) ติด ตอ ขอใช สถานที่ทํ าการประชุ มสั มมนา หรือถา มี
การศึกษาดูงานฝกงาน ทัศนศึกษา ฯลฯ จะตองติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของพรอมทั้งยานพาหนะที่จะใชใน
การเดินทางดวย
3.2) วางแผนการใชสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนา การ
จัดหองประชุมสัมมนา การเตรียม โสตทัศนูปกรณตางๆ ที่จะใช
3.3) จัดทําอุป กรณที่จะตองใชในการประชุมสั มมนา เช น
ปายชื่อโครงการประชุมสัมมนา ปายชื่อวิทยากร ปายชื่อผูเขารวมประชุมสัมมนา ปายบอกทางไปยังหอง
ประชุมสัมมนา ปายลงทะเบียน และปายอื่นๆ ที่จําเปน
4) เตรีย มการด านการลงทะเบี ย น โดยจั ด เตรีย มแฟม บั ญ ชี
รายชื่อเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน การแจกเอกสาร การเก็บเงิน และการสรุปผล และยังทําใหผูจัด
ทราบยอดจํานวนที่แทจริงของผูเขารวมการประชุมสัมมนา ซึ่งจะเปนประโยชนในการประสานงานกับฝาย
ตา งๆ เช น ฝา ยที่ พัก ฝายเอกสาร ฝ า ยอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนการจั ด แบ ง กลุม ยอย ถ า ผูเ ขา
ประชุมสัมมนามีจํานวนมาก ควรเตรียมแฟมสําหรับลงทะเบียนมากกวา 1 แฟม และรายชื่อควรพิมพหนา
เดียว เพื่อความสะดวกในการเซ็นชื่อลงทะเบียน
5) เตรีย มการด านเอกสารแจกผู เ ข า รว มการประชุ ม สั มมนา
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 โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อจะสรางความเขาใจที่
ตรงกันใหแกผูเขารวมการประชุมสัมมนาและกิจกรรมที่นิยมจัด ในหองประชุมใหญ ไดแก การบรรยาย
การอภิปราย และการสาธิต
5.3.2.5 จัดประชุมกลุมยอย หลังจากที่ไดรับความรู ความคิด จากวิทยากร
ในที่ประชุมกลุมใหญแลว ใหแบงกลุมผูเขารวมสัมมนาออกเปนกลุมยอยตามลักษณะของปญหาและความ
สนใจ ซึ่งในกลุมยอยจะรวมกันถกปญหา เสนอขอคิดเห็น โดยมีวิทยากรประจํากลุมทําหนาที่ดําเนินการ
เลื อกสมาชิ กในกลุ มขึ้ นมาทํ า หนา ที่ ต า งๆ คื อ ประธานกลุ ม รองประธานกลุ ม เลขานุ การกลุ ม และ
ผูชวยเลขานุการกลุมยอย
5.3.2.6 จั ด ประชุ ม รวมเพื่อ รายงานผลการประชุ ม แนวทางการแกไ ข
ปญหาของแตละกลุมยอยอภิป รายผลทั่วไป โดยประธานกลุม หรือผูที่ไดรับมอบหมายรายงานผลการ
ประชุ มสั มมนาของแตล ะกลุ มย อยที่ เ สนอมานั้น ผู เ ขาประชุ มสั มมนาทุ กคนในที่ ป ระชุมมีสิ ท ธิ ที่ จะ
เสนอแนะขอคิดเห็นหรือสนับสนุนได หลังจากที่ไดปรับปรุงแกไขผลของการประชุมสัมมนาของแตละกลุม
จนเปนที่พอใจของสมาชิกสวนใหญแลว เลขานุการของแตละกลุมจะตองจดขอความที่เปลี่ยนแปลง หรือ
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เพิ่มเติ มจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ ได รวมกันอภิปราย เพื่อรวบรวมใหเ ลขานุการคณะกรรมการจัด
ประชุมสัมมนา จัดพิมพเปนรายงานผลการประชุมสัมมนาของที่ประชุมใหญตอไป
5.3.2.7 พิธีปด การประชุ มสัมมนา ประธานในพิธีป ดการสัมมนา อาจจะ
เปนบุคคลเดียวกันกับประธานในพิธีเปดการสัมมนาหรือคนละคนก็ได
5.3.3 การดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา
ขั้นดําเนินการหลังการประชุมสัมมนา นับเปนขั้นตอนประเมินผล รายงานผล
และติดตามผลการประชุมสัมมนาเมื่อการประชุมสัมมนาสิ้นสุดลงแลว คณะกรรมการดําเนินการจัดการ
ประชุมสัมมนาจะตองปฏิบัติภารกิจ ดังตอไปนี้

5.3.3.1 วิ เ คราะห ก ารประเมิ น ผลการประชุ ม สั ม มนา โดยผู จั ด การ
ประชุ มสั มมนาตองติ ดตามผลทั้ง ทางฝ ายสมาชิ กผู เข ารวมการประชุม สัมมนาและฝา ยคณะกรรมการ
ดําเนินงานทั้งหมด แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห เพื่อประมวลผลออกมาเปนผลสรุปของการประชุมสัมมนา
ในครั้งนั้นแลวจัดพิมพเปนรายงานการประชุมสัมมนาแจกจายไปยังบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการจัดประชุมสัมมนา
5.3.3.2 รายงานผลการประชุมสัมมนาตอผูบังคับบัญชา ผูจัดประชุมสัมมนา
ต อ งรายงานผลการประชุ มสั มมนาให ผู บั ง คั บ บัญ ชาทราบเป นลายลั กษณอั ก ษร ภายหลั ง จากการ
ประชุมสัมมนาสิ้นสุดลงวาการจัดประชุมสัมมนาในครั้งนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด
มีปญหาและอุปสรรคอะไรบาง มีขอเสนอแนะและวิธีการแกไขอยางไร
5.3.3.3 ทํ า หนัง สื อแจ ง ผลการประชุ ม สั มมนาตอ หนว ยงานที่ เ กี่ย วข อ ง
ผู จัด ประชุ ม สั ม มนาจะต อ งแจงผลการประชุ ม สั ม มนาไปยั ง หนว ยงานของผู เ ข า ร ว มประชุ ม สั ม มนา
ซึ่งอาจจะพิมพเปนรายงานการประชุมสัมมนา เพื่อที่หนวยงานนั้นๆ จะไดใชประโยชนในการบริหารงาน
บุคลากรตอไป
5.3.3.4 ดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณคาใชจายตางๆ ผูจัดการประชุมสัมมนา
จะตองดําเนินการเบิก – จายใหเปนที่เรียบรอย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใชจายในพิธีเปด – ปด คาวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชการดําเนินการจัดประชุมสัมมนา เปนตน
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5.3.3.5 ติ ด ตามผลและวิ เ คราะห ก ารติ ด ตามผลการประชุ ม สั ม มนา
ภายหลั ง จากที่ ผู เ ข า ร ว มการประชุ มสั ม มนาได กลั บ ไปปฏิ บั ติง านในหน ว ยงานระยะหนึ่ ง ผู จัด การ
ประชุมสัมมนาควรจะติด ตามผลวาผูเ ขารวมการประชุมสัมมนา ไดนําความรูและประสบการณจากการ
ประชุมสัมมนาไปใชปรับปรุงงานในหนาที่ไดผลเพียงใด และตองนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดูวาสิ่งใดที่เปน
ประโยชนแ ละสิ่ ง ใดที่ ค วรแกไข เพื่อใหการจัด ประชุม สัมมนาครั้ง ต อไปได ผ ลตรงตามที่ผู เ ขา รวมการ
ประชุมสัมมนาจะสามารถนําไปประยุกตใชได
5.4 การอภิปราย
ผอบ โปษะกฤษณะ ไดใหความหมายของการอภิปรายไววา การอภิปราย คือ การที่บุคคลกลุมหนึ่ง
มีเจตนาจะพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปรึกษาหารือกัน ออกความคิดเห็นเพื่อแกปญหาที่มีอยู หรือเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ถายทอดประสบการณที่ไดรับใหไดทราบซึ่งในที่สุดก็มีการตัด สิน
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 จุด มุงจะตองแกปญหารวมกัน หรือแลกเปลี่ย นความรู ความคิด
ทัศนคติ และประสบการณรวมกัน
5.4.1.4 ผูมาอภิปรายจะตองสนใจในเรื่องอยางเดียวกัน
5.4.2 จุดมุงหมายของการอภิปราย
5.4.2.1 เพื่อฝกความคิดแบบประชาธิปไตย
5.4.2.2 เพื่อชวยใหผู รวมอภิ ป รายไดทํางานรวมกันรูจัก ปรั บ ตัวและรูจัก
เปนผูนําและผูตามที่ดี
5.4.2.3 การอภิปรายมีจุดมุงหมายเพื่อหาขอเท็จจริง
5.4.2.4 เพื่อนําความรูหรือขอคิดเห็นมาแกปญหาสังคม
5.4.2.5 เพื่อนําความรู ความคิด เห็นที่ไดจากการอภิปรายไปใชปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
5.4.3 ประเภทของการอภิปราย
การอภิปราย สวนมากแบงออกได 3 แบบคือ
5.4.3.1 การอภิปรายกลุม (Group Discussion) เปนการอภิปรายที่ใชคน
ไมจํากัด จํ านวน ผูอ ภิปรายจะเปนทั้งผูพูดและผลัด กันเปนผูฟง เพราะการอภิป รายแบบนี้จะไมมีผูฟง
ผูอภิปรายจะมีจํานวนไมเกิน 20 คน การอภิปรายแบบนี้มักใชกันมากในวงการศึกษาหรือหนวยราชการ
โดยทั่วไป
5.4.3.2 การอภิปรายในที่ชุมชน (Public Discussion) เปนการอภิปรายที่
ประกอบดวยบุคคล 2 ฝายคือ มีผูอภิปรายเปนผูพูด และผูฟงอีกฝายหนึ่งเมื่อการอภิปรายยุติลงจะมีการ
เป ด ให ซั กถาม (Forum – period) การอภิ ป รายนี้ มีป ระโยชนม ากที่ สุ ด ในการให ค วามรู ความคิ ด
ประสบการณ ขอเท็จจริง และเปนการแกปญหาสังคมโดยสวนรวมดีที่สุด
5.4.3.3 การอภิปรายแบบโตวาที (Debate) เปนการอภิปรายแบบโตแยง
กันอยางมีเหตุผล โดยมีผูคานฝายหนึ่งและผูเสนออีกฝายหนึ่ง หาเหตุผลมาหักลางความคิดซึ่งกันและกัน
ฝายใดมีเหตุผ ลดีกวาอีกฝายหนึ่ ง ฝายมีเหตุผลกวาก็จะไดรับชัย ชนะ โดยมีประธานเปนผูตัดสินหรือ
ดําเนินการโตวาทีใหเปนไปอยางเรียบรอย วิธีการนี้ใชสําหรับหาขอมูลหรือนโยบายที่ตองการเลือกสิ่งหนึ่ง
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สิ่งใดไปปฏิบัติและยังตกลงกันไมได ตองอาศัยวิธีการอภิปรายนี้ในการประชุมตัด สิน 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
ทุกคนจะเปนผูศึกษาหาความรูคนควาขอเท็จจริงในเรื่องที่จะอภิปรายมากอนแลวนํามาพูดใหผูฟงฟง
การพูดของผูอภิปรายแตล ะคนจะเปนการพูดตามทัศนะของตน
การอภิปรายแบบนี้นิยมใชกันมากในองคการทั้งที่เปนของรัฐและเอกชนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในวง
การศึกษา
5.4.4.2 การอภิปรายแบบซิมโปเซียม (Symposium Discussion)
การอภิ ป รายนี้ เ ป นการอภิ ป รายทางวิ ช าการ เพื่อ แลกเปลี่ ย น
ความรูโดยผู อภิ ปราย แตละคนจะเตรีย มคนหาความรูข อเท็จจริงเฉพาะตอนหนึ่งตอนใดของเรื่องมา
อภิปรายตามที่ไดตกลงกันไว ผูอภิป รายแบบนี้จะเปนผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการในดานใดดานหนึ่ง
สวนผูดําเนินการอภิปรายจะมีห นาที่เชื่อมโยงเรื่องตางๆ ใหตอเนื่องประสานกันใหเ ปนไปดวยดีตลอด
ระยะเวลาของการอภิป ราย หนวยงานที่ใชการอภิปรายแบบนี้กันมาก ไดแ ก หนวยงานทางการศึกษา
แพทย ทหาร และธุรกิจ
วิธี ดํ า เนิ นการอภิ ป รายเหมือ นกันกั บ การอภิ ป รายแบบพาเนล
แตกตางกันเพียงแตวาการจัดอภิปรายแบบซิมโปเซียม มีลักษณะเปนวิชาการที่ใหความรูลึกซึ้งมากกวา
การอภิปรายแบบซิมโปเซียมนี้ บางครั้งมักเรียกวา “ชุมชนปาฐก” เพราะมีลักษณะคลายผูอภิปรายมา
บรรยายโดยมี ผู ท รงคุ ณวุ ฒิ นั กวิ ช าการ ผู เ ชี่ ย วชาญแต ล ะสาขามาอภิ ป รายให ค วามรู แ ก ที่ป ระชุ ม
ผูอภิปรายจะใชเวลาประมาณคนละ 10 - 15 นาที เปนอยางนอย และเวลาการอภิปรายแบบนี้ไมควรเกิน
2 - 3 ชั่วโมง
ขอแตกตางระหวางการอภิปรายแบบพาเนลและแบบซิมโปเซียม
แบบพาเนล
แบบซิมโปเซียม
1. ลักษณะการจัดเปนกันเอง
1. ลักษณะการจัดเปนทางการมากกวา
2. วัตถุประสงคในการอภิปรายจะเปนการอภิปราย 2. ผู อ ภิ ป รายจะเป น ผู เ ชี่ ย วชาญและมี ค วามรู
ความรูทั่วๆ ไป
เฉพาะดาน
3. จํานวนคนในการอภิปราย 3 - 8 คน
3. จํานวนคนประมาณ 2 - 5 คน
4. ผูฟงไดรับความรูทั่วๆ ไป
4. ผูฟงไดรับ ความรูอยางกวางขวางละเอียดเพราะ
5. ผูรว มอภิป รายมี ปฏิ สัมพันธระหวางกันและกัน เป น การรวบรวมผู อ ภิ ป รายที่ เ ชี่ ย วชาญหลายๆ
ไดอยางเสรี
ดานมาไวดวยกัน
5. ผูรวมอภิปรายมีปฏิสัมพันธระหวางกันนอยมาก
หรือไมมีเลยเพราะตางพูดในเรื่องที่ตนถนัด
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5.4.4.3 การอภิปรายแบบปุจฉา - วิสัชนา (Colloquy)
การอภิ ป รายแบบนี้ ใ นประเทศไทยมั ก เรี ย กว า การอภิ ป ราย
แบบปุจฉา-วิสัชนา หรือบางครั้งก็เรียกวาการอภิป รายแบบโตปญหาระหวางกลุมวิท ยากรกับกลุมผูพูด
ผูฟงสามารถซักถามกลุมวิทยากรไดอยางใกลชิดซึ่งเปนการแกไขขอของใจระหวางกลุมคนทั้งสองกลุมได
เปนอยางดี
5.4.5 วิธีดําเนินการอภิปราย
5.4.5.1 แบ ง กลุ ม บุ ค คลออกเป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม ผู ถ ามซึ่ ง เป น ผู ฟ ง
และกลุมผูตอบซึ่งเปนวิทยากร
5.4.5.2 จัด ใหกลุมผูถ ามและกลุมวิทยากรนั่งคนละดานโดยผูดําเนินการ
อภิปรายคอยควบคุมการซักถาม ระหวางกลุมบุคคลทั้งสองกลุม
5.4.5.3 เมื่อมีการโตปญหา ผูดําเนินการอภิปรายควรสรุปปญหาเปนเรือ่ งๆ
หรือเปนประเด็นๆ ไป
5.4.5.4 ผูดําเนินการอภิปราย จะตองเปนผูสรุปการอภิปรายหลังจากเสร็จ
สิ้นการโตปญหาแลว รวมทั้งสรุปผลการอภิปรายปญหาตางๆ ที่โตตอบกันมาแลวดวย
5.4.5.5 การอภิปรายแบบนี้ผูดําเนินการอภิป รายจะตองมีความสามารถ
ในการควบคุมรายการอภิปรายไดดี ตลอดจนควบคุมเวลาในการพูดอยางเครงครัด และการอภิปรายแตละ
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 การเลือกเรื่องที่จะอภิปราย
5.4.8.1 เรื่องที่นํามาอภิปรายไมค วรใชเวลาอภิปรายนานนัก ควรใชเ วลา
อภิปราย 1 – 2 ชั่วโมง ก็สรุปผลได
5.4.8.2 ป ญ หาที่นํ า มาอภิ ป รายควรเป นประโยชน ต อ สั ง คม หรือ เป น
ประโยชนตอสวนรวม เมื่ออภิปรายแลวจะไดผลนําไปปฏิบัติ
5.4.8.3 ป ญ หาที่ เ ลื อ กควรเป น ป ญ หาที่ น า สนใจในขณะนั้ น หรื อ เป น
ที่นาสนใจของผูฟง เชน ปญหาโรคเอดส ปญหาน้ําทวม ฯลฯ
5.4.8.4 เรื่องที่นํามาอภิป ราย ควรเปนเรื่องที่ส นใจร วมกันของสมาชิ ก
ในกลุมที่จะจัดอภิปราย
5.5 สัมมนา (Seminar)
การสัมมนาเป นการประชุมกลุมประเภทหนึ่ง ที่ตองอาศัยกลุมเปน หลักโดยทั่วไป
ผูที่จะเขาสัม มนาจะตองเปนผูที่มีประสบการณในเรื่องนั้นๆ มาประชุมเพื่อศึกษาปญหา วิเคราะห สรุป
และหาแนวทางแกปญหารวมกันตามหลักการของประชาธิปไตย
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การสัมมนา หมายถึง การประชุมที่สมาชิกซึ่งมีความรู ความสนใจในเรื่องเดียวกันมา
ประชุมดวยความรวมใจ ปรึกษาหารือ รวมใจกันคิดชวยกันแกปญหา
5.5.1 สาเหตุของการสัมมนา
การสั ม มนาจะเกิ ด ขึ้ น ได เ นื่ อ งจากเกิ ด ป ญ หาขึ้ น ในสถาบั น หน ว ยงาน
องค การ หรือส วนราชการตางๆ และป ญ หาเหล า นั้นเป นป ญหารวมกั นที่ ทุ ก คนตอ งการคลี่ ค ลาย
ที่จะแกปญหาเหลานั้นใหดีขึ้น จึงหาวิถีทางหรือวิธีการมาประชุมรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
จัดประชุมอบรมรวมกันเพื่อใหไดมาซึ่งคํา ตอบที่ จะได นํา ไปใชแ กป ญหาไดตอไป ส วนรายวิ ช าสัมมนา
การศึกษาเปนกระบวนการหนึ่งที่จัดขึ้นมาเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและสามารถนําเอาวิธีการไปใชไดหลังจาก
สําเร็จการศึกษาไปแลว
5.5.2 ลักษณะของการสัมมนาที่ดี
ลักษณะของการสัมมนาที่ดีนั้น สมาชิกที่เขารวมสัมมนาทุกคนจะตองทราบ
วัต ถุป ระสงคข องการสั มมนาอยา งละเอีย ด และผู จัดจะตองพยายามจัดใหสมาชิกผู เขารวมสัมมนาได
มีประสบการณในการเรียนรูและแกปญหารวมกันอยางมีระบบระเบียบ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ขอเท็จจริงระหวางสมาชิก ผูเขารวมสัมมนาจะตองมีทัศนคติที่ดีตอปญหาและจริงใจตอการทํางานตามที่
กลุมมอบหมาย นอกจากนี้ในการสัมมนาแตละครั้งสิ่งที่จะขาดเสียไมไดนั้นก็คือการมีผูนําและผูต ามที่ดี
มีผูฟงและผูพูดที่ดี ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการสัมมนาที่ตั้งไว
5.5.3 ประโยชนของการสัมมนา
5.5.3.1 ช ว ยให ผูเ ข า รว มสั มมนามี ค วามรู ความคิ ด และประสบการณ
เพิ่มขึ้น
5.5.3.2 ช ว ย ให ผู เ ข า ร ว มสั ม มนาได ข อ เสนอแนะ หรื อ แนวทางใน
การแกปญหาตางๆ
5.5.3.3 ชวยใหผูเขารวมสัมมนา ไดมีประสบการณในการแกปญหารวมกัน
โดยใชความคิดอยางมีเหตุผล
5.5.3.4 ชวยใหผูเขารวมสัมมนารูจักกันดียิ่งขึ้น
5.5.3.5 ชวยกระตุนใหผูเข ารวมสั มมนาเกิดความคิด ที่จะปฏิบัติอยางใด
อยางหนึ่งตอไป
5.5.3.6 ช ว ยฝ ก ฝนผูเ ข ารว มสั มมนาใหย อมรับ ผลการตัด สิ นใจ โดยใช
กระบวนการกลุม
5.5.3.7 ชวยใหผูเขารวมสัมมนาไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5.5.3.8 ผลของการสั ม มนาจะเป น ประโยชน แ ก ผู สั ม มนาแก บุ ค คล
และสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องของการสัมมนาโดยตรง นอกจากนี้ยังจะเปนประโยชนตอผูท จี่ ะศึกษา
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชในการสัมมนาตอไป
5.5.4 ผูมีสวนรวมในการสัมมนา
ในการสัมมนาจะมีบุคคลฝายตางๆ เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ผูมีสวนรวม
ในการสัมมนาแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ
5.5.4.1 กลุมผูจัดการสั มมนา เปนกลุมบุค คลที่มีบ ทบาทต อความสําเร็จ
หรือความลมเหลวในการสัมมนาแตละครั้งเปนอยางมาก กลุมนี้แบงเปน 2 กลุมยอย คือ
1) คณะกรรมการจั ด ดํ า เนิ น การสั ม มนา
(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 ม วิ ท ยากรหรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป น กลุ ม ที่ ค ณะกรรมการ
ดํา เนินการสั มมนาเชิญ มา เพื่อใหค วามรูแ กผู เข า รวมสั มมนากอนทํา การสัมมนา หรือระหวา งทํ าการ
สัมมนา สําหรับการเชิญวิทยากรมาใหความรูกอนทําการสัมมนานั้นเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดแนวคิด บาง
ประการที่จะใชประโยชนตอการสัมมนาในแตละครั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งวิทยากรที่ถูกเชิญมาพูดครั้งนั้น
จะเปนผูทรงคุณวุฒิ และมีหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะจัดสัมมนาอยางแทจริง ขั้นตอนนี้จะเปนสวนหนึ่งที่
มุงเสริมความรู และแนวคิดใหผูเขารวมสัมมนาไดเปนอยางดี
5.5.4.3 กลุมสมาชิกผูรวมการสัมมนา การสัมมนาจะสําเร็จลุลวงลงไปไมได
ถาขาดสมาชิกผูเขารวมการสัมมนา และในการสัมมนาแตละครั้งผูเขารวมการสัมมนาเปนผูที่ประสบการณ
มากในเรื่องที่จะสัมมนา ผลของการสัมมนาจะออกมาดี แตถาผูเขารวมมีประสบการณนอย และไมเอาใจ
ใสตอปญหาของการสัมมนา ก็จะทําใหการสัมมนาในครั้งนั้นประสบความลมเหลว ดังนั้น ผูเขารวมสัมมนา
จึงตองมีความตั้งใจอยางจริงจังตอปญหา และชวยกันพิจารณาหาแนวทางที่จะแกไขปญหารวมกันอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.5.5 กระบวนการจัดสัมมนา
การจัด สั มมนาทั่ว ไปแบง ออกได 3 ขั้ นตอน คื อ ขั้ น เตรีย มการก อนการ
สั มมนา ขั้ นดํ า เนินการระหว า งการสั ม มนา และขั้ นประเมินผลหลั ง การสั มมนา ซึ่ง แต ล ะขั้ นเหล า นี้
มีรายละเอียดที่จะตองดําเนินการหลายอยาง ผูดําเนินการสัมมนาจําเปนตองวางแผนลวงหนาไวกอนวา
การจัดการสัมมนาในแตละครั้งนั้น จะตองเตรียมการอะไรบาง มีอะไรที่ตองทํากอน มีอะไรตองทําทีหลัง
หรือทําพรอมๆ กันได โดยเฉพาะผูดําเนินการควรจะตองเตรียมการในเรื่องตอไปนี้
5.5.6 ขั้นเตรียมการกอนการสัมมนา
5.5.6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
5.5.6.2 ออกแบบสอบถาม และสงแบบสอบถามไปยังอาจารยที่จะเขารวม
สัมมนา เพื่อหาข อมู ลของเนื้ อหาวิ ช าที่อ าจารยส วนใหญตองการ ที่จะใหสั มมนาและนํามาวิ เ คราะห
เพื่อจัดทําตารางการสัมมนาและหลักสูตร
5.5.6.3 ออกแบบสอบถามเพื่ อ นํ า มาคํ า นวณ ค า เบี้ ย เลี้ ย 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 ทํ า หนัง สื อแจ ง หน วยงานให คัด เลื อ กบุ ค คลเข ารั บ การสั ม มนา
โดยแจงคุณสมบัติของผูเขารับการสัมมนาพรอมทั้งสงรายละเอียดเกี่ย วกับการสัมมนาของแบบประวัติ
ใหกรอก
5.5.7.3 คัดเลือกผูเขาสัมมนาโดย
1) กําหนดแนวทางในการคัดเลือกวาจะใชเกณฑในการคัดเลือก
อยางไร
2) พิจารณาใบสมัคร
3) คัดเลือกจัดแบงกลุม
5.5.7.4 แจงชื่ อผู ที่ได รับ การคั ด เลื อกเข าสั มมนาให เ จาสัง กัด และผู เ ข า
สั ม มนาทราบพร อ มทั้ ง กํ า หนดการรายละเอี ย ดที่ ผู เ ข า สั ม มนาจะต อ งทราบและเอกสารที่ จํา เป น
(กําหนดการเปดพิธี - การแตงกาย)
5.5.8 การดําเนินการเกี่ยวกับวิทยากร
5.5.8.1 ทํารายละเอียดเกี่ยวกับผูเขารับการสัมมนา (ภูมิหลัง – วุฒิการศึกษา)
สงวิทยากร
5.5.8.2 ติดตอวิทยากรเปนการสวนตั ว โดยชี้แจงวัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหัวขอวิชา ขอบเขตของหัวขอบรรยาย ตลอดจนใหรายละเอียดอื่นๆ พรอมทั้งสอบถาม
วิทยากรวาตองการอะไร จะใหสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณหรือเอกสารอยางไรบาง
5.5.8.3 ทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ วิ ท ยากร (พร อ มทั้ ง ส ง ตารางการสั ม มนาและ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร) และขออนุญาตผูบังคับบัญชาของวิทยากร
5.5.8.4 เตรียมรถรับสงวิทยากรในแตละวัน
5.5.8.5 เตื อ นวิ ท ยากรล ว งหน า 1 วั น และควรย้ํ า เรื่ อ งการเตรี ย มรั บ
เกี่ยวกับการเดินทางของวิทยากร
5.5.9 การดําเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับการสัมมนา
5.5.9.1 ติดตอเกี่ยวกับการสัมมนานอกสถานที่ (ดูงานฝกงาน ทัศนศึกษา
ฯลฯ) โดยติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.5.9.2 เตรี ย มจั ด กิจ กรรมทดแทนในกรณีที่ วิ ท ยากรไมส ามารถจะมา
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 จัด ทําปายชื่อโครงการสัมมนา ปายชื่อวิทยากร ปายชื่อผูรับการ
สัมมนา (ปายใหญตั้งโตะ ปายเล็กติดเสื้อ) ปายบอกมายังหองสัมมนา ปายลงทะเบียน ปายอื่นๆ ที่จําเปน
5.5.9.9 เตรี ย มแฟ ม แจกผู เ ข า รับ การสั ม มนา ในแฟม ควรใสโ ครงการ
สัมมนา ตารางการสัมมนา รายละเอียดหลักสูตร คูมือในการสัมมนา (ถามี) รายชื่อผูเ ขารับการสัมมนา
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(วุฒิก ารศึกษา สังกั ด) รายชื่อ ผูเ ขารับการสั มมนาแบบกลุ ม (ถ ามี การแบ งกลุม) 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 ทํ า หนัง สื อเชิ ญประธานเป ด – ป ด การสั มมนาพรอ มกั บ แจง
กําหนดการและแบบคํากลาวเปด – ปด
5.5.10.3 ทําหนังสือเชิญวิทยากร และแขกผูมีเ กียรติมาในพิธีเปด – ปด
สัมมนา
5.5.10.4 ทําหนังสือสื่อมวลชนใหมาชวยทําขาวในพิธีเปด – ปด
5.5.10.5 เตรียมเขียนขาวแจกสื่อมวลชน
5.5.10.6 เตรียมแผนปฏิบัติงานในพิธีเปด – ปดการสัมมนา แจงผูเกี่ยวของ
เช น ลงทะเบี ยน แจกเอกสาร จัดสถานที่โ ตะหมูบูช า แจกันดอกไม การต อนรับ ประธาน แขก และ
สื่อมวลชน ตรวจสอบควบคุมแสงเสียง สถานที่ ฯลฯ (โดยระบุชื่อผูรับผิดชอบในแตละเรื่อง เวลา สถานที่)
5.5.10.7 เตรียมเรื่องที่จะชี้แจงใหผูเขาสัมมนาในวันเปด - ปด (แนวทาง
ปฐมนิเทศ) ซึ่งควรที่จะชี้แ จงเกี่ย วกับ วัต ถุประสงคของการสัมมนา และขอบเขตเนื้อหา เชน แนะนํา
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของหลักเกณฑหรือการปฏิบัติตนระหวางเขาสัมมนา การเซ็นชื่อเวลาใด ที่ไหน อยางไร
การขาดการสัมมนา หลักเกณฑในการใหใบรับรอง หรือประกาศนีย บัตร การติดปายชื่อ การสับเปลี่ยน
ที่นั่ง วิธีการแจกเอกสาร การใหบริการและอํานวยความสะดวกตางๆ เวลาพัก บริการเครื่องดื่มเวลาใด
ที่ไหน อยางไร หองน้ํา หองสมุด หองเครื่องดื่มอยูที่ไหน การโทรศัพทติดตอ
5.5.10.8 ตรวจสอบความเรียบรอยของสถานที่สัมมนา สถานที่ลงทะเบียน
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 แจกเอกสารที่มีแ ต ละคน (ควรเตรีย มกระดาษเปล าไวใหผูเขา
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 จัดเครื่องดื่มสําหรับวิทยากร
5.5.11.9 จัดเครื่องดื่มสําหรับผูเขารับการสัมมนา
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 ทํ า หนัง สื อแจ ง ผลการสั มมนาต อ หน ว ยงานของผู เ ข า รับ การ
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 ผูเ ขาสัมมนาไดมีโอกาสศึกษาค นควา โดยรับการใหคําปรึกษา
แนะนําอยางใกลชิดจากผูทรงคุณวุฒิ
5.5.13.2 กระตุนใหผูเข ารวมประชุม สัมมนาทุกคน ไดมีส วนรวมในการ
สัมมนาอยางเต็มที่
5.5.13.3 มีการเสนอเอกสารและขอมูลใหมๆ
5.5.13.4 ไดรูปแบบของการแก ปญหาหลายๆ แนวทางที่ เหมาะสมกับ
สถานการณตางๆ
5.5.14 ขอจํากัดของการสัมมนา
5.5.14.1 ผูทรงคุณวุฒิบางทานอาจใจแคบไมยอมรับความคิดใหมๆ มักจะ
ควบคุมใหการสัมมนาเปนไปตามความคิดเห็นของตนเอง
5.5.14.2 ผูเ ข ารว มสัมมนาไมกล าตักเตื อนผูเ ขา รว มสัมมนาทา นอื่น ๆ ที่
กระทําตนไมเหมาะสมในขณะสัมมนา
5.5.14.3 ระยะเวลาในการสัมมนาถาหากมีเวลาจํากัดจะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษาคนควาหาขอมูลของผูเขารวมสัมมนา
6. การศึกษาดูงาน
การศึ ก ษาดูงาน หมายถึ ง การพาบุ ค ลากรของโรงเรีย น ไปศึ กษาคนควา และเพิ่ม พูนใน
สถานที่ตางๆ โดยมีวัตถุปรสงคเพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษา ไดพัฒนาตนเองและพัฒนางานใหมีคุณภาพ
ดังนั้น กอนการศึกษาดูงานควรมีประเด็นคําถามเกี่ยวกับการศึกษาดูงานไว 3 ขอ ดังนี้
1) การศึกษาดูงานจะมีสวนในการแกปญหาการทํางานใหกับตนเองอยางไร?
2) การศึกษาดูงานจะกอใหเกิดความคิดใหมๆ ที่นําใชกับการทํางานไดอยางไร?
3) การศึกษาดูงานมีประโยชนตอทีมงาน และหนวยงานอยางไร?
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6.1 วิธีการศึกษาดูงานใหเกิดประสิทธิภาพ
วิธีการศึกษาดูงานใหเกิด ประสิท ธิภาพหรือใหเกิดประโยชนจากการศึกษาดูงานนั้น
ควรมีวิธีการดังตอไปนี้
6.1.1 เตรียมความพรอมกอนศึกษาดูงาน
6.1.1.1 ความพรอมในเรื่องสภาพรางกาย ใหสมบูรณแข็งแรงอยูในภาวะที่
พรอมที่จะศึกษาดูงาน
6.1.1.2 สรางทัศนคติเชิงบวก ใหเกิดความรูสึกที่ดีในการศึกษาดูงาน ดวย
การมองเห็นถึงขอดีในการศึกษาดูงาน หนวยงานที่จะศึกษาดูงาน หรือกิจกรรมที่จัดรวมในการศึกษาดูงาน
รวมทั้งผลที่จะไดรับกับตนเอง ทีมงาน และหนวยงาน
6.1.1.3 ตั้งประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานปจจุบัน รวมทั้งทบทวนถึง
วิ ธี การทํ า งานในป จจุบั น ถึ ง แนวคิ ด ที่มุ งหวั ง เพื่อ จะได นํา ความรู มาใช ในพัฒ นาการทํ า งานให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และจดเปนบันทึกเตือนความจํากอนการศึกษาดูงาน
6.1.2 เตรียมความพรอมขณะศึกษาดูงาน
6.1.2.1 รับ ฟง การบรรยายหรื อ การเล าถึง ประสบการณในการทํ า งาน
ตลอดจนเทคนิควิธีการทํางานใหมๆ
6.1.2.2 คิดตาม สรางแนวความคิดใหม โดยมองถึงขอดีของวิธีการทํางาน
แบบใหมที่ไดเรียนรู ที่จะสามารถนํามาประยุกตใชกับวิธีการทํางานแบบปจจุบัน เพื่อลดปญหาและเสริม
ประสิทธิภาพ ในการทํางาน
6.1.2.3 ถามดู การตั้ง คํา ถามเพื่อแลกเปลี่ ยนความรู โดยถามจากสิ่ง ที่
ได เห็ น การตั้ งคํ าถามเปน การจุดประกายความคิด กระตุ นให เกิด การถายทอดความรูในการทํ างาน
ถึงเทคนิค วิธีการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ เชนการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใช การนําเอาวิธีการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เปนตน ซึ่งการถามเพื่อสรางองคความรูนี้ เราจะไขขอของใจ
ถึงประเด็นปญหาที่ไดตั้งไวกอนการศึกษาดูงานได
6.1.2.4 รูเขียน การนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานนั้น นํามาเขีย นหรือ
จดบันทึกยอเตือนความจํา การเขียนเปนสิ่งสําคัญเพราะตกผลึกจากความรูความเขาใจของตนเองนั่นคือ
เขียนตามที่รูหรือเขาใจ ซึ่งโดยปจจุบันเราอาจใชเทคโนโลยีตางๆ เชนการบันทึกความรูดวยกลองถายวิดโี อ
หรือเลาเรื่องจากรูปภาพโดยการถายภาพ หรือบันทึกเสียงดวยเครื่องอัดเทป โทรศัพทมือถือ ซึ่งจะชวย
เตือนความจําใหกับตัวเอง และถายทอดเปนองคความรูไดอีกวิธีหนึ่ง
6.1.3 เตรียมความพรอมหลังศึกษาดูงานเสร็จสิ้น
6.1.3.1 ทบทวนความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานของตนเอง
6.1.3.2 นําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาประยุกตใชในการทํางาน
6.1.3.3 จดบันทึกเตือนความจําถึงวิธีการแกปญหาตามประเด็นปญหาทีต่ งั้
ไวกอนการศึกษาดูงาน ความรูที่สามารถนํามาประยุกตใช ตลอดจนความรูใหมๆ ที่เกิดขึ้นการจดบันทึกนี้
เปนการตรวจสอบความรูของตนเองที่ไดรับในอีกทางหนึ่งดวย
6.1.3.4 จั ด ประชุ มแต ล ะที มงาน เพื่ อแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมกั น
ติดตามและประเมินผลความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน กอนที่จะรวบรวมความรูที่ไดในแตละบุคคล มา
สรุปเพื่อจัดทําเปนองคความรูแตละทีมงาน
6.1.3.5 ถายทอดและเผยแพรองคความรู และนําองคความรูที่ไดมาปรับใช
ในการทํางานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
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6.2 ขั้นตอนการนิเทศแบบศึกษาดูงาน
6.2.1 เลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่ตรงกับปญหาและความตองการ
6.2.2 กําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาดูงาน
6.2.3 วางแผน ประสานงาน กับสถานที่ที่จะไปศึกษาดูงาน
6.2.4 แจงใหหนวยงานที่ไปศึกษาดูงาน บรรยายสรุปใหฟง
6.2.5 ควรใชเวลาในการศึกษาดูงาน ใหนานพอสมควร
6.2.6 หลังจากศึกษาดูงานแลวควรกลับไปสรุปแนวความคิด และวางแผนปรับปรุง
งานตอไป
(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการศึกษาดูงาน (แบบที่ 1)
โรงเรียน........................................................อําเภอ..........................จังหวัด.......................
วันที่....................................................สถานที่ไปศึกษาดูงาน...............................................
เรื่องที่ศกึ ษาดูงาน

ผลการศึกษาดูงาน

สิ่งที่นําไปประยุกตใช

หมายเหตุ

(ลงชื่อ).................................................ผูศ ึกษาดูงาน
(..........................................)
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(ตัวอยาง)
แบบบันทึกการศึกษาดูงาน (แบบที่ 2)
ชื่อผูศ กึ ษาดูงาน.......................................................................วันที่.................................................
ชื่อรายการที่ศกึ ษาดูงาน..........................................................สถานทีศ่ ึกษาดูงาน...........................
.........................................................................................................................................................
1. จุดประสงคการศึกษาดูงาน
1.1.............................................................................................................................................
1.2.............................................................................................................................................
1.3.............................................................................................................................................
2. ลักษณะหรือรูปแบบการจัด/ทํา/ตกแตง/ผลิต/สาธิต ฯลฯ ของผูที่ใหศึกษาดูงาน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. ผลจากการศึกษาดูงาน
3.1 สวนดี..................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3.2 สวนที่ควรปรับปรุง..............................................................................................................
............................................................................................................................................
4. รายการ/สิง่ ทีค่ วรนําไปปรับปรุงใชในโรงเรียน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. วิธีการที่จะนําสิ่งหรืองานที่ไดไปปรับปรุงใช
 ใชเครื่องบันทึกภาพ วีดโี อ
 ถายภาพ จํานวน.........ภาพ
 ไดรบั เอกสารคือ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).................................................ผูศ ึกษาดูงาน
(..........................................)
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7. การดูนทิ รรศการ
นิทรรศการ หมายถึงการจัดแสดงขอมูลเนื้อหาผลงานตางๆ ดวยวัสดุ สิ่งของ อุปกรณและ
กิจกรรมที่หลากหลายแตมีค วามสัมพันธกันในแตละเรื่องโดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนและ
ออกแบบที่เราความสนใจใหผูชมมีสวนรวมในการดู การฟง การสังเกต การจับตองและการทดลองดวยสื่อ
ที่หลากหลาย เชน รูป ภาพ ของจริง หุนจํา ลอง ป ายนิเทศ และกิ จกรรมตางๆ เชน การประกวดการ
แขงขัน การบรรยาย การสาธิต การอภิปราย และการตอบปญหา เปนตน
8. การสาธิตการสอน
การสาธิตการสอน เปนกิจกรรมที่มุงใหผูดูเห็นการดําเนินการคลายสถานการณจริง โดยการ
นําคณะครูไปชมสาธิตการสอนในหรือนอกโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหผูสาธิตการสอนนําประโยชน
ที่ได จากการไปชมการสาธิ ต การสอน มาปรับ ปรุงการเรีย นการสอนและพัฒ นาตนเอง และเป น การ
เสริมแรงใหกับผูสาธิตการสอน ถาหากผูสาธิตการสอนเปนครูในโรงเรียนเดียวกันดู ผูสาธิตการสอนจะตอง
ปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองใหมาก เพื่อมาเปนผูสาธิตการสอน
การดําเนินการนิเทศแบบสาธิตการสอน มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 เตรียมการสาธิตการสอน
1.1 ศึกษา ปญหา สํารวจความตองการ เพื่อนําไปสูการสาธิตการสอนในเรื่องที่
ตรงกัน
1.2 แจงผูสาธิตการสอนและผูดูการสาธิตการสอน ทราบวัตถุประสงครวมกันใน
เรื่องของการชมการสาธิตการสอน กลุมประสบการณใดๆ เรื่องใด ชั้นใด ประสานงาน เตรียมการใหพรอม
1.3 ให ผู ดู การสาธิ ต การสอน เตรีย มบั นทึ กผลการชมการสาธิ ต การสอนตาม
รูปแบบที่กําหนดให
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสาธิต
ผูดู การสาธิต การสอน ศึ ก ษา สั งเกต กระบวนการ ขั้น ตอน เทคนิค วิ ธี การสอน
รูปแบบตางๆ ที่ไดจากการสาธิตการสอน และจดบันทึกไว
ขั้นที่ 3 ประยุกต และดําเนินการ
ผูดูการสาธิตการสอนนํากระบวนการ เทคนิควิธีการสอนที่ไดจากการสาธิตการสอน
สรุปประยุกตใชดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนของตน
ขั้นที่ 4 ประเมินผล
4.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูผูไปดูสาธิตการสอน มีการเปลี่ยนแปลง
4.2 สรุป รายงานผล แจง ให ค ณะครู ผู ไ ปดู ก ารสาธิ ต การสอน เพื่ อ นํา ผลไป
ปรับปรุงแกไข พัฒนาตนเองตอไป

มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน
การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการสําคัญที่จะตองดําเนินการใหไดแผนนิเทศ
สําหรับใชเปนเครื่องมือ/คูมือปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน แสดงถึงการบริหารจัดการโครงสรางองคกร
และระบบการดําเนินงานของโรงเรีย นได ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนด
มาตรฐานในการนิเทศภายในโรงเรียนไว 5 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีคําสั่งแตงตั้งเปนลาย
ลักษณอักษร
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1.1
1.2
1.3
1.4

ใหมีคณะบุคคลรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนและมีคําสั่งแตงตั้ง
บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งมีคุณสมบัติเหมาะสม
มีการกําหนดภาระงานและความรับผิดชอบไวชัดเจน
บุคลากรที่ไดรับมอบหมายเขาใจภาระงานและความรับผิด ชอบงานนิเทศ

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 โรงเรียนมี แ ผนการนิเทศที่ ต อบสนองความต องการพัฒ นาครูข องครูแ ละของ
โรงเรียน
3.1 มีแผนนิเทศที่มีสาระสําคัญ ดังนี้
3.1.1 ความสําคัญและความจําเปนที่ตองพัฒนาครู
3.1.2 จุดเนนที่ตองพัฒนา
3.1.3 กิจกรรมการนิเ ทศและรายละเอีย ดของแต ล ะกิจกรรม ไดแ ก
วัตถุประสงค เปาหมาย ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลา สื่อและเครื่องมือที่จําเปน วิธีการวัดประเมินผล
กิจกรรมการนิเทศ
3.1.4 แผนนิเทศของโรงเรียนตอบสนองความตองการพัฒนาของครูและ
ของโรงเรียน
3.1.5 บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศตามบทบาทหนาที่ของตน
3.1.6 การเขี ย นสาระสํ าคั ญ ของแผนการนิเ ทศแต ล ะส ว นสอดคล อ ง
สัมพันธกัน
มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนดําเนินการตามแผนการนิเทศที่วางไว
4.1 มีผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผน
4.2 ผูรับผิดชอบรับทราบ และดําเนินการตามแผนการนิเทศ
4.3 คณะครูรับทราบแผนนิเทศของโรงเรียน
4.4 ผูนิเทศดําเนินการไดตามแผนการนิเทศ
4.5 มีการบันทึกการดําเนินการและผลการดําเนินการของแตละกิจกรรม
มาตรฐานที่ 5 โรงเรียนประเมินผลตามแผนการนิเ ทศอยา งเปนระบบและนํา ผลการประเมิน
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 มีรายงานผลแผนนิเทศของโรงเรียนที่ครอบคลุมสาระสําคัญ ดังนี้
5.3.1 แผนนิเทศปการศึกษาที่จะประเมิน
5.3.2 การดํ า เนิ น การตามแผนนิ เ ทศและผลการดํ า เนิ น การของ
แตละกิจกรรม
5.3.3 ผลตามวัตถุประสงคของกิจกรรมการนิเทศแตละกิจกรรม
5.3.4 อุปสรรค/ปญหาในการดําเนินการ
5.4 คณะครูมีสวนรวมในกิจกรรมการประเมิน
5.5 นําผลการประเมินไปพิจารณาวางแผนนิเทศของโรงเรียนในปตอไป
เพื่อใหการนิเทศเปนไปตามมาตรฐาน แผนการนิเทศเปนเสมือนเข็มทิศ ของการนิเทศซึ่งตอง
วางแผนโดยอิงหลักการ ทฤษฎี เทคนิควิธีการที่เกี่ยวของกับ การนิเทศ เพื่อใหไดแผนการนิเทศที่ดีมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและความตองการจําเปนในการพัฒนางานของโรงเรียน และครู
ศุภลักษณ มุขพรหม (2553) ไดเสนอเทคนิควิธีการดําเนินการสูมาตรฐานการนิเทศภายใน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สรางความตระหนัก
เปนขั้นการจัดการใหครูรับรูปญหาหรือสถานการณ ใหตระหนักถึงความสําคัญจําเปนใน
การพัฒ นานั้นๆ เช น การให รับ ทราบข อ มูล หรือสภาพป ญหา การกระตุ น หรื อ สรางแรงจูง ใจสภาพ
ความสําเร็จในขั้นนี้ คือ ครูรับทราบปญหา/นโยบาย มีความสนใจและกระตือรือรนและพรอมจะแกปญหา
หรือพัฒนาตนเอง
ขั้นที่ 2 ปกหลักชัย
เปนการดําเนินงานเพื่อกําหนดจุด พัฒนา 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 ทั้งนี้การดําเนินการอาจดําเนินการในลักษณะกลุมที่มีประสิทธิภ าพซึ่งอาจมีหลาย
กลุมตามความสนใจ/ความตองการจําเปน โดยเนนการมีสวนรวมในการวางแผนและกําหนดองคประกอบ
ตางๆ และที่สําคัญผูบริหารในฐานะผูบริหารการศึกษา และผูนิเ ทศการศึกษาตองเปนสวนหนึ่งในกลุม
ประสิท ธิภาพ คือ ทําหนาที่อํานวยการ เชน การวินิจฉัยสั่งการ การจัดวิธีการใหมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ทําหนาที่เปนผูประสานงาน เชน การประสานความรู ความคิด ของทีมใหเปนไปในทิศทางที่
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
ในแตละกิจกรรมการนิเทศควรมีองคประกอบตอไปนี้ ชื่อกิจกรรมการนิเทศ จุดประสงค/
เปาหมายของการนิเทศ สภาพความสําเร็จที่ตองการพัฒนา (ความรู/ทักษะ/เจตคติ) กระบวนการ/ขั้นตอน
การนิเ ทศ วั น เวลา สถานที่ ที่ ดํ า เนินการ สื่ อประกอบการนิเ ทศ เครื่อ งมื อการนิเ ทศ และผู ป ฏิ บั ติ /
ผูรับผิดชอบ/คณะ
สิ่งสําคัญ คือ ผูบริหารจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในเรื่องที่จัดใหมีการนิเทศแม
จะมอบหมายใหค รูนิเ ทศกันเองก็ต าม กิจกรรมในแตล ะองคประกอบจะตองรอยรัด สัมพันธกันมีค วาม
ชัดเจนและเห็นภาพงานตลอดแนว
ขั้นที่ 4 รูคาผลงาน
เป นขั้ นตอนการวางแผนการดํ าเนิน งานนิเ ทศภายในโรงเรี ย น นอกจากจะเปน การ
ประเมินผล สภาพความสําเร็จของการดําเนินงานแลว ยังเปนการนําผลขอมูลดานปญหา/อุปสรรค เพื่อใช
ประโยชนในการวางแผนปรับปรุงแกไขในการนิเทศครั้งตอไป ดังนั้น การวัดประเมินผลที่ดีควรมีขอมูลที่
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง ผูรับการประเมินรูจุด ที่ควรปรับ ปรุงแกไขและยอมรับ ผลการประเมิน
ดวยความเต็มใจ ควรวางแผนการประเมินทั้งกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการและสิ้นสุดการนิเทศมี
หลักการสําคัญ คือ เปนการติดตามชวยเหลือ สรางขวัญกําลังใจ โดยมุงใหผูรับ การนิเทศสามารถพัฒนา
ตนเองไดตามเปาหมาย เนนการวัดประเมินผลรวมกันระหวางผูประเมิน และผูรับการประเมินเพื่อใหทราบ
ปญหา/อุป สรรคในการพัฒ นางาน ควรเป ดโอกาสให ผูรับ การประเมินมีส วนร วม เชน กําหนดวิธีการ
ประเมิน ใหวิพากษเครื่องมือ หรือแบบการประเมิน การคัดเลือกผูประเมิน/ทีม การประเมินตนเองเปนตน
สภาพความสําเร็จในขั้นนี้ คือ
4.1 ผูรับการนิเทศมีสวนรวมในการวางแผนประเมิน เชน รวมกําหนดขอบขายและ
เกณฑการประเมิน กําหนดแหลงขอมูลและระยะเวลา
4.2 สรางและมี เ ครื่อ งมือการประเมินที่ ห ลากหลาย มี คุ ณภาพสอดคล องภารกิจ/
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 ใช เ ป นข อมูล ในการศึ กษา อางอิง หลั ง การดํ าเนินงานและใช เ ป นขอ มูลในการ
วางแผนพัฒนางานในครั้งตอๆ ไป
กิจกรรมการนิเทศภายในสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ดังนั้น การดําเนินการนิเทศภายในควร
เลือกกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับปญหา ลักษณะงานและความพรอมของโรงเรียน เพราะการ
นิเ ทศภายในโรงเรี ย นที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป นส ว นหนึ่ง ที่ ช ว ยพัฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของครูแ ละการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ 4
แนวทางการประเมินผลการนิเทศ
การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตีคาเพื่อตัดสินผลงานนิเทศการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยู
และที่ดําเนินการไปแลว มีผ ลเปนที่พอใจหรือไม จําเปนตองมีการปรับปรุงสวนใด เพื่อใหงานการนิเทศ
ประสบผลสําเร็จตามที่ ต องการ การประเมินผลเป นขั้ นตอนสํา คั ญขั้ นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเ ทศ
เปนกระบวนการที่ตองการรวบรวมขอมูลตางๆ เพื่อทราบความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และความสําเร็จ
ในการนิเทศการสอน
การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียนและหรือ การนิเ ทศการเรีย นการสอนมีค วามจํ าเป น
และสําคัญอยางยิ่ง ในการนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอน ในการประเมินผลดําเนินการไดหลาย
รูปแบบ เชน การประเมินทั้งระบบ หมายถึง การที่ตองมีการประเมินทั้งปจจัยปอนเขาหรือปจจัยนําเขา
(Input) ประเมินกระบวนการนิเทศการสอนซึ่งเปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการนิเทศการศึกษา และประเมินผลลัพธ
(Product) ซึ่งหมายถึง ผลลัพธของโครงการโดยภาพรวม และผลลัพธของกระบวนการนิเทศการสอน
ที่ครูไดรับการนิเทศ เมื่อมีการประเมินผลระบบการนิเทศ รวมถึงโครงการการนิเทศของโรงเรียนซึ่งอาจจะ
มีโครงการยอยๆ ภายใตโครงการนิเทศในโรงเรียนโดยรวมก็ได ดังนั้น รูปแบบของการประเมิน เครื่องมือที่
ใช ในการประเมินและวิ ธี การประเมิ นอาจจะเลื อกใชใหเ หมาะสมกับ การนิเ ทศการศึ กษาแต ล ะเรื่ อ ง
และการนิเ ทศการสอนซึ่ง เนน เฉพาะการนิเ ทศการจั ด การเรีย นการสอนของครูในชั้ น เรีย นโดยตรง
การประเมินผลโครงการกิจกรรมหรือตัวหลักสูตรใชห ลักการประเมินผลที่คลายคลึงกัน รวมทั้งรูปแบบ
ตางๆ ที่เลือกใชในการประเมินอาจจะมีการปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับวัตถุป ระสงคแ ละเปาหมาย
ของการประเมินผล ที่สําคัญคือ ในการนิเทศนั้นควรมีการประเมินทั้งดานกระบวนการและผลลัพธที่เ กิด
ขึ้ นกับ ผู นิ เ ทศด ว ย เพื่อ ที่ จะนํา ไปสู การปรับ ปรุ ง และพัฒ นากระบวนการนิ เ ทศให ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป
ในการประเมินผลใดก็ตาม จะประกอบดวยการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไข ซึ่งโดยทั่วไป
จะมีการประเมินผลระหวางดําเนินการและการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการดําเนินการ
เครื่องมือการประเมินผลการนิเทศมีหลายแบบ การที่จะใชเครื่องมือใดยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
หรือจุด มุงหมาย ที่กําหนดไวเปนสําคัญเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการนิเ ทศ เชน แบบสอบถาม
แบบทดสอบ แบบสํารวจ การสัมภาษณ การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติ การประชุมปรึกษาหารือและ
ทบทวนการปฏิบัติงาน การวิจัยในเชิงประเมินผล การสังเกตการสอน การบันทึกวิดีทัศน การบันทึกเสียง
การสังเกตการสอนโดยการเขาไปนั่งในชั้นเรียน การใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ฯลฯ
รู ป แบบการประเมิ นผลการนิเ ทศการสอน ประยุ กตจ ากรูป แบบการประเมิน หลั ก สู ต รของ
คณะกรรมการ Phi Delta Kappa Committee Model คณะกรรมการ Phi Delta Kappa เชื่ อ ว า
การประเมินผล 4 ประการตอไปนี้ มีความจําเปน
1. การประเมินสิ่งแวดลอม (Context evaluation) ในที่นี้ หมายถึงการประเมินโรงเรีย น
ผูบริหารหองเรียน สื่อและอุปกรณ
2. การประเมิ น ตั ว ปอ น (Input evaluation) ซึ่ ง มี ค วามจํ า เปน ตอ การตั ด สิ น ใจหรือ การ
ออกแบบจุดประสงค เพื่อตรวจสอบสมรรถภาพของสิ่งที่เ กี่ย วของในที่ นี้ ไดแ ก ครู ผู นิเทศ นัก เรีย น
วิธีการนิเทศ เทคนิค เนื้อหา เครื่องมือการนิเทศการสอน
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3. การประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งจะนําไปสูการตัดสินใจปฏิบัติ ในที่นี้
หมายถึงการประเมินผลการนิเทศการสอน การสังเกตการสอน การเยี่ยมชั้นเรียน การอบรม ฯลฯ
4. การประเมินผลผลิต (Product evaluation) ที่ ไดรับดวยการจัดหาขอมูลในการตัดสินซึง่ จะ
บรรลุไดหรือในที่นี้อาจหมายถึงการประเมินผลที่ เกิดขึ้นจากการนิเทศการสอน เชน ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ของนักเรียน

การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
การประเมินผลการนิเ ทศภายในโรงเรีย น เปนการตรวจสอบกิจกรรมการนิเ ทศวา สนองต อ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการนิเทศมากนอยเพียงใด โดยมีการประเมิน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประเมินกอนการดําเนินการ
ขั้นที่ 2 ประเมินระหวางดําเนินการ
ขั้นที่ 3 ประเมินหลังดําเนินการ
ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ประเมินกอนการดําเนินการ
เปนการประเมินความพรอมกอนการดําเนินงานของผูบริหารหรือคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา ในเรื่องตอไปนี้
1.1 ความเปนไปไดในการปฏิบัติจริงของกิจกรรมวา มีความเปนไปไดมากนอย
เพียงใด
1.2 ตรวจสอบเครื่องมือ 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 เปนการประเมินผลสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรีย น และความพึงพอใจ
ของครูที่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประเมินไดจากสาระสําคัญ ตอไปนี้
3.1 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนการนิเทศเพียงใด
3.2 ครูเกิดการพัฒนาหรือไม
3.3 การพัฒนาที่เกิดขึ้นสงผลตอนักเรียนมากนอยเพียงใด
3.4 ครูมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด
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3.5 มีการนําผลการประเมินมาวิ เ คราะห แ ละปรับ ปรุง แผนนิ เ ทศในปต อไป
หรือไม
(ตัวอยาง)
แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียน ...................................................................................................................
ประเด็นการประเมิน
1. บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนนิเทศเพียงใด
2. ครูเกิดการพัฒนาหรือไม
3. การพัฒนาทีเ่ กิดขึ้นสงผลตอนักเรียน
มากนอยเพียงใด
4. ครูมคี วามพึงพอใจมากนอยเพียงใด
5. มีการนําผลการประเมินมาวิเคราะหและ
ปรับปรุงแผนนิเทศ ในปตอไปหรือไม

ผลการประเมิน
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

ประเมินวันที่ ................... เดือน ...................... พ.ศ. ......................
ผูประเมิน........................................
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(ตัวอยาง)
แบบประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียน ...................................................................................................................
กระบวนการ

ปฏิบัติ

ไมได
ปญหา/อุปสรรค
ปฏิบัติ

ขั้นที1่ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
1.1 ศึกษาวิเคราะหขอ มูลตัวบงชี้คุณภาพดานตาง ๆ
1.2 สํารวจและประเมินความตองการของครู
1.3 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ
1.4 วิเคราะหสาเหตุ จัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ
กําหนดทางเลือกในการแกปญ
 หาและดําเนินการตามความตองการ
ขั้นที่ 2 การวางแผน
2.1 กําหนดกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม
2.2 เขียนโครงการ
ขั้นที่ 3 การปฏิบตั ิการนิเทศภายในโรงเรียน
1.1 การดําเนินการตามโครงการ
1.2 การกํากับติดตาม
1.3 การประเมินโครงการ
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
4.1 ประเมินกระบวนการ
4.2 ประเมินโครงการ
4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู
ประเมินวันที่ ................... เดือน ...................... พ.ศ. ......................
ผูประเมิน...................................
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(ตัวอยาง)
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอน
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัตกิ ารนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียน..............................................................................................
กิจกรรม.............................................................................................
ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ
5 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจ
2 หมายถึง พึงพอใจนอย
1 หมายถึง พึงพอใจนอยทีส่ ดุ หรือไมมีเลย
รายการประเมิน/กิจกรรม
1. มีการศึกษาและรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปนสภาพปจจุบัน
ปญหาการดําเนินงานดานตาง ๆ ของโรงเรียนไวอยางเปนระบบ
2. มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานของงานทุกดานไว
อยางเปนระบบ
3. มีการคนหาความสามารถของครูผสู อนแตละคนในดานตาง ๆ
4. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
ของครูผสู อน
5. มีการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา โดยใชสอื่ หรือเครื่องมือตาง ๆ
เชน เครื่องมือประเมินคุณภาพนักเรียน
6. มีการกําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการวางแผนการนิเทศ
ไวชัดเจน
7. มีการกําหนดขั้นตอน หรือวิธีการดําเนินการตามแผน
อยางชัดเจน
8. กําหนดระยะเวลาในการนิเทศภายในอยางเหมาะสม
9. มีการชี้แจงใหครูผูสอนมีความเขาใจในแผนการนิเทศ
10. มีการปฏิบตั ิการนิเทศภายในตามแผนที่กําหนดไว
11. มีการนําสื่อ เครื่องมือ วิธีการที่เตรียมไวในการนิเทศภายในมา
ใชอยางจริงจัง
12. ผูใหการนิเทศภายในไดปฏิบตั ิการนิเทศ มีการปรับวิธีการนิเทศ
ภายในใหเหมาะสมกับสถานการณ
13. ผูใหการนิเทศภายในไดใชการนิเทศภายใน
ในการแกไขปญหาและขอขัดของที่เกิดขึ้น

ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติ
1 2 3 4
5
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รายการประเมิน/กิจกรรม

ระดับความคิดเห็นตอการปฏิบัติ
1 2 3 4
5

14. ใชหลักการนิเทศภายในโดยการสรางความมี
มนุษยสัมพันธ เพื่อสรางขวัญกําลังใจแกครูผูสอน
15. สงเสริมและสนับสนุนวัสดุ อุปกรณและการบริการ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัตงิ านของครูผสู อน
16. สงเสริมและเปดโอกาสใหครูผูสอนไดคดิ คนวิธีการหรือพัฒนา
งานที่รับผิดชอบอยูด วยตนเอง
17. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามแผนและโครงการที่
กําหนดไว
18. มีการประเมินผลการนิเทศภายในตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
19. จัดใหมีการสรุปผลการนิเทศภายในตามแผนงานและโครงการ
20. จัดใหมีการรายงานผลการนิเทศภายในใหผทู ี่มสี วนเกีย่ วของ
รับทราบเปนระยะ ๆ และนําผลการประเมินไปใชวางแผนพัฒนา
ตอไป
(ตัวอยาง)
แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน
คําชี้แจง 1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูฉบับนี้ ใชเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศ
2. ครูผู รับการนิเทศเปนผูป ระเมินและโปรดทํ าเครื่องหมาย  ที่ต รงกับ ความพึงพอใจ
ที่ไดรับ
3. ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจ
2 หมายถึง พึงพอใจนอย
1 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุดหรือไมมีเลย
ขอที่
1

รายการ
ก. การดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในฯ
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและการวางแผน
1.1 นโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน
1.3 ผูรับผิดชอบโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 กิจกรรมที่กําหนดในโครงการภายในโรงเรียน
1.5 แบบและวิธีการประเมินผล

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1
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ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

ขอที่

รายการ

2

การปฏิบตั งิ าน
2.1 การปฏิบตั ติ ามกําหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน
2.2 ความรวมมือของคณะครูในการดําเนินกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน
2.3 บรรยากาศการนิเทศภายในโรงเรียน
2.4 การใชสื่อ/เครื่องมือในการนิเทศ
2.5 การใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
การประเมินผล
3.1 วิธีการประเมินผล
3.2 การมีสวนในการประเมิน
3.3 ระยะเวลาในการประเมิน
ข. ผลการดําเนินงานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและการวางแผน
1. ครู
1.1 ครูมีความรู ความเขาใจและมีทักษะในการปฏิบตั งิ านเพิ่มขึ้น
1.2 ครูปฏิบตั ิงานอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ครูมีความสัมพันธอันดีตอ กัน
1.4 ครูใหการยอมรับซึง่ กันและกัน
1.5 ครูจัดทําแผนพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน (สื่อ, แบบฝก,
แบบวัดประเมินผล ฯลฯ)
2. นักเรียน
2.1 นักเรียนมีความสนใจและความกระตือรือรนในการเรียน
2.2 นักเรียนใหความรวมมือในการปฏิบตั ิงานดีขึ้น
2.3 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น

3

1

(ตัวอยาง)
แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีตอการนิเทศภายในโรงเรียน
คําชี้แจง 1. แบบประเมินความพึงพอใจของครูใชเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. ครู (ผูรับการนิเทศ) เปนผูประเมิน โดยกาเครื่องหมาย  ที่ตรงกับความพึงพอใจ
3. ระดับความพึงพอใจมี 4 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก นอย ไมพอใจ
ที่

รายการ

1

กิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนชวยพัฒนาครูตามความตองการ/
จําเปน

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก นอย ไมพอใจ
ที่สดุ
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2

ความเหมาะสมของกิจกรรมนิเทศ
- การเยีย่ มชั้นเรียน
- การศึกษาดูงาน
- การประชุมทางวิชาการ
- การใหคําปรึกษาแนะนํา
- อื่น ๆ โปรดระบุ
3 บทบาทหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายในกิจกรรมการนิเทศ
4 บรรยากาศการนิเทศ
5 การมีสวนรวมของคณะครู
6 ระยะเวลาในการดําเนินการนิเทศ
7 บทบาทหนาทีข่ องผูนเิ ทศ
8 ความเหมาะสมของสื่อและเครื่องมือนิเทศ
9 การติดตามและประเมินผลการนิเทศ ภายในโรงเรียน
10 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น
(ตัวอยาง)
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเพื่อวัดเจตคติตอ การนิเทศการสอน
คําชี้แจง โปรดอานขอความขางลางนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางตามความคิดเห็น
ขอพิจารณา
1. การนิเทศการสอนเปนการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของครู
2. การนิเทศการสอนชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
3. การนิเทศการสอนชวยใหครูปฏิบตั ิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคี วามกระตือรือรนในการทํางาน
5. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคี วามวิตกกังวลในการทํางาน
6. การนิเทศการสอนชวยใหครูไดมีโอกาสศึกษาคนควาหาความรู
เพิ่มเติมมากขึ้น
7. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคี วามมั่นใจในการทํางานมากขึ้น
8. การนิเทศการสอนชวยใหครูตองรับผิดชอบงานหลายดาน
9. การนิเทศการสอนชวยใหครูมขี วัญและกําลังใจในการปฏิบตั งิ าน
10. การนิเทศการสอนชวยใหครูรวมมือกันทํางานมากขึ้น
11. การนิเทศการสอนชวยใหเกิดความสามัคคีในหมูค ณะ
12. การนิเทศการสอนสามารถแกปญหาใหตรงตามสภาพความเปนจริง
มากที่สดุ
13. การนิเทศการสอนมีสวนชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
14. การนิเทศการสอนชวยใหครูมคี วามพึงพอใจในการทํางาน

เห็นดวย ไมเห็นดวย
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ขอพิจารณา
เห็นดวย ไมเห็นดวย
15. การนิเทศการสอนทําใหครูตองทํางานมากขึ้น
16. การนิเทศการสอนเปนการพัฒนาความรู ความสามารถของครู
17. การนิเทศการสอนชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามเปาหมายที่
กําหนด
เกณฑการพิจารณา
ผูทสี่ ามารถทําคะแนนได 10 คะแนนขึ้นไป แสดงวามีเจตคติทดี่ ตี อการนิเทศการสอน
(ตัวอยาง)
แบบประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน แบบ Checklist
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความทีต่ รวจสอบ พรอมทัง้ ระบุเหตุผล
เกีย่ วกับเรื่องสั้น ๆ
1. มีการประชุมของผูป ฏิบตั ิงานและบันทึกเพื่อประเมินโครงการหรือไม
 มี
 ไมมี เพราะ ................................................................................................................
2. ผูปฏิบตั งิ านมีความรูความเขาใจเพิม่ ขึ้นเพียงใด
 มีความรูความเขาใจดี
 ไมแนใจ เพราะ .......................................................................................................
3. การปฏิบตั งิ านสําเร็จตามเวลาของโครงการหรือไม
 เปนไปตามกําหนด
 ไมเปนไปตามกําหนด เพราะ
.......................................................................................
4. ผลการปฏิบตั ิงานบรรลุวตั ถุประสงคทุกขอของโครงการหรือไม
 ครบทุกขอ
 ไมครบทุกขอ ขอที่ไมบรรลุวต
ั ถุประสงค คือ................................................................
เพราะ ............................................................................................
5. โครงการนี้สง ผลประโยชนแกนักเรียนเพียงใด
 เกิดประโยชนมาก
 เกิดประโยชนเพราะ ..............................................................................................
6. ผูรวมปฏิบตั ิงานตามโครงการสวนมากมีความเห็นอยางไร
 เปนที่พอใจ
 ไมเปนที่พอใจเพราะ ..............................................................................................
7. ผูรวมปฏิบตั ิงานตามโครงการสวนมากมีความเห็นอยางไร
 ตองการใหมีโครงการนี้อีก
 ไมตองการใหมีโครงการนี้อีกเพราะ ......................................................................
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8. ผูนิเทศ คณะกรรการนิเทศ สวนมากมีความเห็นอยางไร
 ตองการใหมโี ครงการนี้อีก
 ไมตอ
 งการใหมโี ครงการนี้อีกเพราะ ......................................................................
9. ผูรับการนิเทศมีความเห็นตอโครงการอยางไร
 ตองการใหมโี ครงการนี้อีก
 ไมตอ
 งการใหมโี ครงการนี้อีกเพราะ ......................................................................
10. ผูบริหารโรงเรียนใหความสนใจในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมากนอยเพียงใด
 ใหความสนใจในการดําเนินการโดยตลอด
 ใหความสนใจบางขณะ เพราะ ......................................................................
 ไมไดใหความสนใจ เพราะ ......................................................................
11. กระบวนการทํางานสงผลตอความสําเร็จของโครงการ อยางไร
 มีประสิทธิภาพมากทีส
่ ดุ
 ไมคอยมีประสิทธิภาพเพราะ ......................................................................
12. งบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ไดรับจากโรงเรียนเหมาะสมเพียงใด
 เหมาะสม
 ไมเหมาะสมเพราะ ......................................................................
13. สื่อและเครื่องมือ – วิธีการนิเทศถูกนํามาใชบางหรือไม
 ใช
 ไมใชเพราะ ......................................................................
(ตัวอยาง)
แบบประเมินโครงการ...................................................................................................................
คําชี้แจง
1. แบบประเมินโครงการ.......................................มีจํานวน 4 ดังนี้
ตอนที่ 1 ดานสภาวะแวดลอม
ตอนที่ 2 ดานปจจัย
ตอนที่ 3 ดานกระบวนการ
ตอนที่ 4 ดานผลผลิต
2. วิธีการประเมินใหคําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับการประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับ มากทีส่ ดุ
คะแนน 4 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับ มาก
คะแนน 3 หมายถึง ดานกระบวนการ ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับ นอย
คะแนน 1 หมายถึง มีผลการดําเนินการในระดับ นอยที่สดุ
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ที่

รายการประเมิน

1.

ดานสภาวะแวดลอม
1.1 โครงการ...................................สราง
คุณลักษณะทีด่ ีดาน....................ใหแกผูเรียน
1.2 หลักการ วัตถุประสงค และเปาหมายของ
โครงการมีความเหมาะสม และสอดคลองกัน
1.3 การกําหนดเปาหมาย วิธีการดําเนินการและ
ระยะเวลาดําเนินการมีความเหมาะสมและปฏิบัติได
1.4 การจัดบรรยากาศในการดําเนินงานเหมาะสมและ
สอดคลองกับการดําเนินโครงการ
1.5 การประสานงานระหวางบุคลากรทําใหเกิดความ
รวมมือในการดําเนินงาน
ดานปจจัย
2.1 มีจํานวนบุคลากรที่รวมดําเนินการโครงการ
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
2.2 มีคณะกรรมการดําเนินโครงการประกอบดวย
ผูบริหาร ครูและบุคลากรในชุมชน
2.3 มีงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
2.4 ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน บุคลากร
หรือหนวยงานเอกชน
2.5 มีวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการดําเนิน
โครงการ มีเพียงพอ
2.6 อาคารสถานที่ หองปฏิบตั งิ านตามโครงการ
มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ดานกระบวนการ
3.1 การจัดทํากรอบแนวคิดและกําหนดจุดพัฒนาตาม
สภาพปญหาและความตองการ
3.2 การวางแผนดําเนินโครงการ
3.3 การปฏิบัตงิ านตามโครงการ
3.4 การดําเนินกิจกรรมที่กําหนดในโครงการตาม
ขั้นตอนทุกกิจกรรม
3.5 การนิเทศติดตามกํากับการดําเนินการโครงการตาม
ขั้นตอนทีกําหนดทุกระยะ
3.6 การประเมินผลการดําเนินงาน
3.7 การวิเคราะหและนําผลการประเมินมาพัฒนางาน
อยางตอเนื่อง

2.

3.

ระดับการประเมิน ขอสังเกตจาก
5 4 3 2 1 การประเมิน
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รายการประเมิน

4.

ดานผลผลิต
4.1 ประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูของครู
4.1.1 การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.1.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตาม
ขั้นตอนโดยละเอียด และผานการตรวจรับรองจาก
ผูบริหารโรงเรียน
4.1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการเรียนรูที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
4.1.4 ใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายโดยมีการบูรณาการเรียนรูกลุมสาระตาง ๆ
4.1.7 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู
ดําเนินการตามที่กําหนดในแผนการจัดการเรียนรู
ทุกขั้นตอน
4.1.8 นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
4.2 พฤติกรรมการเรียนรูของผูเ รียน
4.2.1 การมีสวนรวมในการวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
4.2.2 การปฏิบตั ิกิจกรรมการเรียนรูด วยความ
สนใจและตั้งใจ
4.2.3 การมีสวนรวมและมีโอกาสใชสื่ออุปกรณ
การเรียน
4.2.4 การมีปฏิสัมพันธทดี่ ตี อครูและเพื่อน
นักเรียน
4.2.5 กลาแสดงออก ถาม และตอบคําถาม
ในการเรียนรูอยางถูกตองและมีเหตุผล
4.2.6 การมีสวนรวมเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามความเหมาะสม
4.2.7 การสรุปและบันทึกผลการเรียนทุกครั้ง
4.2.8 ผูเ รียนมีความกาวหนาในการเรียนรู
เพิ่มขึ้นอยางสม่ําเสมอ
4.3 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเ รียน
4.3.1 ความมีวินยั ในตนเอง และปฏิบตั ติ าม
ระเบียบของโรงเรียน

ระดับการประเมิน ขอสังเกตจาก
5 4 3 2 1 การประเมิน
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ที่

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน ขอสังเกตจาก
5 4 3 2 1 การประเมิน

4.3.2 มีความใฝรูใฝเรียน ศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ความรูอยางสม่ําเสมอ
4.3.3 มีความเอื้ออาทร ใหความชวยเหลือ
เมื่อมีโอกาส
4.3.4 มีความเสียสละเพื่อสวนรวม
4.3.5 มีความเปนประชาธิปไตย
4.3.6 ควบคุมตนเองไดเหมาะสมกับวัย
4.3.7 มีกระบวนการคิด ปฏิบตั ิจริงและนําไปใช
ประโยชนได
4.4 การอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
4.4.1 การมีรางกายทีแ่ ข็งแรง
4.4.2 การมีสุขภาพพลานามัยดี
4.4.3 ความราเริงแจมใส
4.4.4 การมีจิตใจที่เขมแข็ง
4.4.5 การมีความสุขในการเรียนรูและ
การทํางาน
4.4.6 การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การความรัก
ตอเพื่อนมนุษยและสรรพสิ่ง
(ตัวอยาง)
แบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน..............................................................................
แบบสอบถามความคิดเห็นของครูผสู อน ตอสภาพการปฏิบัติงานการนิเทศภายในตามกระบวนการ
4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
รายการประเมิน/กิจกรรม
1. การศึกษาวิเคราะหขอมูล ตัวบงชีค้ ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการดานตางๆ อยางเปน
ระบบ
3. การศึกษาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับความคิดเห็น
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4. มีการประชุมหารือการดําเนินการนิเทศภายในอยางตอเนือ่ ง
5. มีการสํารวจ สอบถามปญหา และความตองการจากคณะครู
6. มีเครื่องมือ และการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
7. เปดโอกาสใหครูผสู อนรวมในการวิเคราะหสภาพปญหาความตองการ
8. มีการรับฟงความคิดเห็นจากคณะครูในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการ
9. เรียงลําดับความสําคัญของปญหาที่จําเปนตอการแกไข
10. นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหหาสภาพปญหาทีแ่ ทจริงเพือ่ นําไปใชวางแผน
ดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการวางแผน
รายการประเมิน/กิจกรรม

ระดับความคิดเห็น
1 2 3 4 5

1. การประชุมคณะครูเพื่อรวมกันวางแผนวิเคราะหปญหาทีพ่ บ
2. การประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในเพื่อวางแผนการดําเนินการนิเทศ
ภายใน
3. การกําหนดยุทธวิธีในการแกไขปญหารวมกัน
4. การกําหนดกิจกรรม รายละเอียด เปาหมาย ตัวบงชี้
5. การกําหนดบทบาทหนาทีข่ องคณะทํางานตามความรูค วามสามารถ
6. การกําหนดปญหาที่ชดั เจนตอการแกไขในรูปแบบทีเ่ ปนไปได
7. จัดทําแผนงาน/โครงการนิเทศภายในทีเ่ หมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน
8. จัดทําปฏิทินปฏิบัตงิ านนิเทศภายใน ในรูปตาราง รายสัปดาห / รายเดือน
9. การจัดทําคูมอื ในการปฏิบตั ิงานการนิเทศภายในเพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินงาน
10. สรุปผลการวางแผนและกําหนดทางเลือกในการดําเนินงานอยางเปนระบบ
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการปฏิบตั ิงาน
รายการประเมิน/กิจกรรม
1. การประชุมชี้แจงคณะครูในการดําเนินการนิเทศภายในและวางแผนในการ
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ดําเนินการนิเทศภายใน
2. การสรางความรู ความเขาใจแกคณะครูเกีย่ วกับกระบวนการนิเทศภายใน
3. การสรางความรู ความเขาใจแกคณะครูในกิจกรรมการนิเทศภายในแตละ
กิจกรรม
4. การรับฟงความคิดเห็นของคณะครูในการดําเนินการนิเทศภายใน
5. การดําเนินการนิเทศภายในตามปฏิทินการนิเทศ
6. มีความยืดหยุนในการดําเนินการนิเทศภายในแตละกิจกรรม เพื่อความ
เหมาะสม
7. ผูใหการนิเทศภายในปฏิบตั ติ นเปนกัลยาณมิตร
8. มีการปฏิสัมพันธทดี่ ีระหวางผูใหการนิเทศภายในกับผูรับการนิเทศ
9. การนําผลที่ไดรับจากการนิเทศภายในไปพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน
10. มีการปรับปรุงการนิเทศภายในใหมคี วามเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการประเมินผลและรายงานผล
รายการประเมิน/กิจกรรม
1. การวางแผนและกําหนดแนวทางในการประเมินผลการดําเนินการ
2. การดําเนินการประเมินผล 3 ระยะ คือ กอนดําเนินการ
ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการ
3. มีการใชเครื่องมือที่สรางขึ้นในการประเมินผลทุกครั้ง
4. การกําหนดใหคณะครูมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการประเมินผล
5. การประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายในตามกระบวนการ
5 ขั้นตอน
6. การประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายในแตละกิจกรรม
7. มีการติดตามผลการดําเนินการนิเทศภายในเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง
8. นําผลจากการประเมินเก็บไวอยางเปนระบบ สะดวก ในการนํามาใช
ประโยชน
9. นําผลจากการประเมินวิเคราะหและหาแนวทางพัฒนา การนิเทศภายในครั้ง
ตอไป
10. ระดมความคิดเห็นจากคณะครูในการสรุปการประเมินผล เพื่อหาแนวทาง
ในการพัฒนา
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(ตัวอยาง)
แบบประเมินโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน...........................................................................................
รายการประเมิน
1. หลักการและเหตุผล
1.1 มีขอมูลยืนยันชัดเจน
1.2 ความสอดคลองระหวางปญหากับหลักการและเหตุผล
1.3 มีความเปนเหตุ เปนผล นาเชือ่ ถือ
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง
2.2 มีความเปนไปไดในการดา เนินงาน
2.3 สามารถวัดและประเมินได
2.4 มีขอบเขตของเวลาทีแ่ นนอนในการปฏิบตั ิงาน
2.5 สอดคลองกับนโยบายของหนวยเหนือ
3. มีเปาหมายทีช่ ดั เจน
4. วิธีการดําเนินงานของโครงการ
4.1 สอดคลองกับวัตถุประสงค
4.2 ความสัมพันธตอเนื่องระหวางกิจกรรม
4.3 วิธีดําเนินงานชัดเจน และเขาใจงาย
4.4 ชวงเวลาในการดําเนินงานมีความเหมาะสม
5. คาใชจายเหมาะสมกับโครงการ
6. ผูรับผิดชอบและบุคลากรดําเนินงานมีความเหมาะสม
7. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ชดั เจน
8. มีความสัมพันธตอเนื่องกันระหวางองคประกอบตางๆ ของ
โครงการ หลั กการและเหตุ ผ ล วั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ดํ า เนินการ
เวลา งบประมาณ
9. โครงการมีความสอดคลองกับแผนงานหลักของโรงเรียน
10. ผลสําเร็จของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค / เปาหมาย

ระดับคาการประเมิน
1 2 3 4

หมายเหตุ
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
วัตถุประสงคของโครงการ
………………………………………………………………………………………………………...............................................
………………………………………………………………………………………………………..............................................
เปาหมายดานปริมาณ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ดานคุณภาพ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มโครงการ วันที่………….เดือน…………………………………พ.ศ……………………
เสร็จสิ้นโครงการ วันที่…………เดือน……………………………..พ.ศ…………………..
1. ดานสภาวะแวดลอม
รายการประเมิน

มาก

ระดับการประเมิน
ปาน
นอย
กลาง

นอย
มาก

1.1 สภาพปญหาทีต่ องจัดทํา งาน/โครงการ
นี้มคี วามสําคัญ
1.2 งาน /โครงการ สนองนโยบาย สพฐ.
1.3 ความเปนไปไดที่จะบรรลุวัตถุประสงค
1.4 ความเปนไปไดที่จะบรรลุเปาหมาย
(ดานปริมาณ,ดานคุณภาพ)
2. ดานปจจัย/ทรัพยากร
รายการประเมิน
2.1 บุคลากรที่เปนครู
2.2 บุคลากรอื่นๆ (ระบุ)………
2.3 นักเรียน
2.4 งบประมาณ

เปนไปได
ตามแผน

ระดับคุณภาพ
ไมเปนไปตามแผน
แตดําเนินการได

ไมเปนไปตามแผน
ควรปรับปรุง
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2.5 วัสดุอุปกรณ
2.6 เอกสาร
2.7 ระยะเวลาดําเนินการ
2.8 สถานทีด่ ําเนินการ
2.9 อื่นๆ (ระบุ)……………
3. ดานกระบวนการ การดําเนินงาน ขั้นตอนและรายการปฏิบตั ิของงาน/โครงการ
รายการประเมิน

ดี

ระดับคุณภาพ
พอใช ควรปรับปรุง

3.1 การเตรียมการ
3.2 การปฏิบตั ิงานเปนไปตามแผนในงาน / โครงการ
3.3 การประสานงาน
3.4 การปฏิบตั ิ (ระบุกิจกรรมหลัก )
3.5 การปฏิบตั ิงานเปนไปไดตามระยะเวลาที่กําหนด
3.6 กระบวนการในการปฏิบตั ิใหบรรลุวัตถุประสงคได
4. ดานผลผลิต ผลที่ไดเมือ่ สิ้นสุด / โครงการ
ผลผลิต

มาก
ที่สดุ

ระดับคุณภาพ
มาก ปาน นอย
กลาง

4.1 ผลที่ไดบรรลุวตั ถุประสงค
4.2 ผลงานบรรลุเปาหมาย
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ) …………………………………..ผูรายงาน
(………………………………………)
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) …………………………………….
(……………………………………..)
หมายเหตุ ระดับคุณภาพและเกณฑการประเมินสามารถปรับไดตามบริบทของโรงเรียน

นอย
ที่สดุ
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การประเมินผลการนิเทศตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน
ตามที่สํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ไดกํา หนดมาตรฐานในการนิเทศภายใน
โรงเรียนไว 5 มาตรฐาน คือ
มาตรฐานที่ 1 โรงเรีย นกําหนดผูรับผิ ดชอบงานนิเ ทศภายในโรงเรี ย นและมีคํ าสั่ งแต งตั้ งเป น
ลายลักษณอักษร
มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 โรงเรีย นวางแผนการนิเ ทศภายในโรงเรีย น ที่ส อดคลอ งกั บสภาพปญ หา และ
ความตองการของโรงเรียน
มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนดําเนินการตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 5 โรงเรีย นประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบ และนํ าการประเมินมาปรับ ปรุง
การนิเทศของโรงเรียน
เพื่อใหก ารนิเทศภายในโรงเรีย นเป นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการประเมิน
มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรีย น เพื่อนํา ผลการประเมินมาวิเ คราะห แ ละปรั บปรุงพัฒนาการนิ เทศ
ภายในโรงเรียนใหไดมาตรฐานตอไป โดยมีหลักเกณฑในการประเมินแตละมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในไวอยางชัดเจน ผูรับผิดชอบ มีค วาม
เขาใจขอบขายและความรับผิดชอบของตน
เกณฑการพิจารณา
1. จัดใหมีคณะบุคคลรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรีย น และมีคําสั่งแตงตั้ง
เปนลายลักษณอักษร
2. บุคลากรที่ไดรับมอบหมาย มีคุณสมบัติเหมาะสม
3. มีการกําหนดภารกิจชัดเจน
4. บุคลากรที่รับผิดชอบ มีความเขาใจภารกิจของตน
5. บุคลากรในโรงเรียน มีสวนรวมในการสรรหาผูรับ ผิดชอบงานนิเทศภายใน
โรงเรียน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. บันทึกการประชุม
2. คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียน
3. คําสั่งมอบหมายงานนิเทศภายในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
เกณฑการพิจารณา
1. มีขอมูลพื้น ฐานที่ จําเปนต องใช ในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรีย นที่
ครอบคลุมสภาพการบริหารงานดานตางๆ ของโรงเรียนและขอมูลที่แสดงระดับคุณภาพของนักเรียน ไดแก
1.1 ระดับคุณภาพของนักเรียน
1.2 อัตราการมาเรียนของนักเรียน
1.3 สภาพการปฏิบัติงานของครู
1.4 สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1.5 ความตองการในการพัฒนาตนเอง
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1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ฯลฯ
2. ขอมูลในขอ 1 ถูกตองตามสภาพของโรงเรียนและเปนปจจุบัน
3. มีการจัดเก็บขอมูลสะดวกตอการนําไปใชประโยชนไดทันที
4. มี การนํ า ข อ มู ล ที่ จัด เก็บ ไปใช ป ระโยชน ในการวางแผนการนิ เ ทศภายใน
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. แผนการนิเ ทศภายในโรงเรีย น สนองตอบป ญหาและความต อ งการของ
โรงเรียน
3. คณะบุคคลในโรงเรียน มีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน
4. กิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว ใ นแผนฯ เป น กิ จกรรมในการเสริ ม สร า งความรู
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 มีลักษณะครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาที่จะประเมิน
2.2 สิ่งที่จะประเมิน
2.3 วิธีการประเมิน
2.4 เครื่องมือประเมิน
2.5 ผูประเมิน
3. ผูการเตรียมการประเมิ น เช น จัด ทําเครื่องมือ ในการประเมินการประชุ ม
ชี้แจงใหบุคลากรในโรงเรียน ทราบแผนการประเมินและวัตถุประสงคของการประเมิน เปนตน
4. จัดทํารายงานการประเมนที่ครอบคลุมเรื่องตอไปนี้
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4.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน
4.2 การปรับ ปรุง การจั ด การเรีย นรูข องครู และความก า วหน า ในการ
ปฏิบัติงาน
4.3 ความพึงพอใจตอการนิเทศภายในโรงเรียน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. บันทึกการประชุม
2. บันทึกการประเมินผลการนิเทศฯ ตามขั้นตอนที่กําหนด
3. รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน
4. นํ า ข อ มู ล การวิ เ คราะห แ ละผลการประเมิ น มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
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)
แบบประเมินมาตรฐานการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
โรงเรียน .......................................... อําเภอ................................. จังหวัด..............................................
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ในชองระดับคะแนนในแตละขอของแบบประเมิน
ที่

รายการ

ระดับคะแนน
5 4 3 2 1

1 โรงเรียนกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนอยางชัดเจน
ผูรับผิดชอบมีความเขาใจขอบขายของงานและความรับผิดชอบของตนเอง
2 โรงเรียนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนการนิเทศภายใน
3 โรงเรียนวางแผนการนิเทศที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ของโรงเรียน
4 โรงเรียนประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบและนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน
(ลงชื่อ) ............................................................... ผูป ระเมิน
(.................................................................)
ตําแหนง .....................................................................
วันที่.......................... เดือน ......................... พ.ศ. .....................

บทที่ 5
การรายงานผลการนิเทศ
การรายงานผลเป นขั้ นตอนเมื่ อ สิ้ นสุ ด การดํ า เนิ นงานตามแผนการนิ เ ทศจะต อ งมี ก ารสรุ ป
และรายงานผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ โดยใชรูปแบบการรายงาน การประเมินผลโครงการหรือ
การวิจัย ในบทนี้ไดนําเสนอตัวอยางการเขียนรายงาน 2 รูปแบบ คือ
1. การรายงานการนิเทศ
2. การรายงานการประเมินผลโครงการ

การรายงานการนิเทศ
สวนประกอบของรายงานทีส่ ําคัญมี 3 สวน คือ หมวดนําเรื่อง หมวดเนื้อเรื่อง และหมวดอางอิง
1. หมวดนําเรื่อง หรือสวนหนา ประกอบดวย
1.1 ปกหนา หรือปกนอก คือ สวนที่อยูห นาสุด หรือนอกสุดของเลม
1.2 ปกใน เปนใบรองปกอยูต อจากปกนอก
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. หมวดเนื้อเรื่อง 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 เอกสารและหลั ก วิ ชาการที่ เ กี่ยวข อ ง กล า วถึ ง แนวคิ ด หลัก การ หรือทฤษฎี
ที่นํามาสูรูปแบบ หรือวิธีการนิเทศนั้นๆ โดยอางอิงเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ
บทที่ 3 วิธีการดําเนินงาน เปนการบรรยายใหเห็นภาพตั้งแตการเริ่มตนดําเนินงานนิเทศ
จนเสร็จการนิเทศ อาจเขี ย นเป นขั้นตอน เช น การหาความตองการจํ าเปนในการนิเ ทศ การวางแผน
การนิเทศ การเตรียมการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลและปรับปรุง
บทที่ 4 ผลการดําเนินงาน เป นการรายงานผลการนิเทศตามจุด ประสงค ข องการนิ เทศ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการใชสื่อ นิเทศ หรือผลการประเมินการนิเทศวิชา/งาน นั้นๆ วามีผลเกิด ขึ้น
ตรงตามจุดประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด
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บทที่ 5 สรุป อภิ ป รายผล และข อ เสนอแนะ เป น การสรุ ป ผลการดํ า เนิน งานนิ เ ทศ
ทุกขั้นตอน มีการอภิปรายผลการสรุปนั้น พรอมใหขอเสนอแนะในการพัฒนาการนิเทศตอไป
(ตัวอยาง)
การเขียนรายงานการนิเทศ

บทที่ 1
บทนํา
ความนํา
ควรกลาวถึง
1. จุดมุงหมายของการนิเทศวิชา/งานวาสอดคลองกับนโยบายตนสังกัดที่สงเสริมในเรื่อง
ที่นิเทศ หรือรับผิดชอบอยู
2. เสนอขอมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานนิเทศ หรือสภาพการปฏิบัติงาน/การจัดการเรียน
การสอนของครูในโรงเรียนปจจุบัน
การกําหนดปญหา
ควรกลาวถึง
1. สภาพปญหาการนิเทศวิชา/งานที่ประสบอยู หรือการจัดการเรียนการสอนของครูในวิช า
ดังกลาว แสดงการวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่ผานมา อาจจะมีตัวเลข สถิติประกอบเปนคารอยละ
คะแนนเฉลี่ย หรือกราฟ/แผนภูมิในชวงเวลายอนหลังที่ผานมา
2. สรุ ป แนวทางการดํ า เนิ น การแก ป ญ หา/พั ฒ นางานนิเ ทศการจั ด การเรีย นการสอน
หรื องานสนั บ สนุนการสอนตามที่ คิ ด ว า จะจั ด ทํา เป นเทคนิค การนิเ ทศ หรื อ ผลงาน/สื่ อ/เอกสาร
ประกอบการนิเทศ ฯลฯ
จุดประสงคของการดําเนินการ
ควรเขียนเปนขอๆ กลาวถึง ผลที่ตองการใหเกิดขึ้น หลังจากดําเนินการนิเทศนี้แลว โดยเขียน
ใหสอดคลองกับปญหาที่กลาวในบทนํา
ขอบเขตของการดําเนินการ
ควรเขี ย นถึ ง ขอบเขตของเนื้อ หาสาระการดํ า เนิน งานนิ เ ทศ กลุ มเป า หมาย ระยะเวลา
ในขอกําหนด และขอจํากัดเฉพาะเรื่องนี้
นิยามศัพทเฉพาะ
เขียนเฉพาะนิยามศัพทคําสําคัญ หรือคําที่ไมแนใจวาผูอานจะเขาใจตรงกันทุกคน ถามีศัพท
บัญญัติแลวตองใชศัพทบัญญัติ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
กลาวถึ งประโยชนของการดําเนินการนิเทศวา เมื่อดํา เนินการสําเร็จแลวจะเกิด ประโยชน
อะไรบาง หรือเกิดผลกระทบอะไรบาง ควรเขียนใหสอดคลองกับความเปนมาของปญหา หรือความนํา
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บทที่ 2
เอกสารและหลักวิชาที่เกี่ยวของ
ควรกลาวถึง หลักวิชาการ หรือแนวคิดทฤษฎีทางการนิเ ทศที่ผูปฏิบัติงานไดศึกษาคนควา
แลว นํามาวิเ คราะห สังเคราะห เพื่อ สรุป เปนแนวคิด หลักการของตนในการดํ าเนินการวิช า/งานนี้
อาจเขียนเรียงลําดับ ดังนี้
1. ความนํา สรุ ป ภาพรวมของการศึก ษาค นคว า และจัด หมวดหมู เ นื้ อ เรื่อ งที่ นํ าเสนอ
เปนตอนๆ เพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจในภาพรวมของเอกสาร และหลักวิชาที่อางอิงทั้งหมด
2. ความหมายของหลั ก การ ที่นํ ามาอา งอิ ง และคํ า อธิ บ ายแนวคิ ด วิ ธีการที่ กล า วอา ง
แล ว สรุป ลงท า ยเรื่องแต ล ะเรื่อง หรือแตล ะหลักการ แนวคิ ด ที่ อางนั้ น วา เกี่ย วของหรือนําไปใช
ในการนิเทศครั้งนี้อยางไร

บทที่ 3
การดําเนินงาน
บทนี้ตองเขียนใหละเอียดวาไดทําอะไรบาง ตั้งแตเริ่มตนลงมือดําเนินโดยเขียนตามขั้นตอน
การดําเนินงาน/กิจกรรม หรือการดําเนินงานเชิงระบบของการนิเทศ
1. ศึก ษาหาความตองการจํ าเป นในการนิเทศ (เขี ย นรายละเอี ย ดใหชั ดเจนมากขึ้น กวา
บทที่ 1)
2. การวางแผนการนิ เ ทศ โดยศึ ก ษาค น คว า เอกสารวิ ช าการต า งๆ ด า นการนิ เ ทศ
เพื่อตัดสินใจเลือกรูปแบบหรือวิธีการนิเทศวิชา/งานที่รับผิดชอบ (สรุปจากเนื้อหาที่เขียนไวในบทที่ 2)
ระบุกําหนดการนิเทศ กลุมเปาหมายที่รับการนิเทศ
3. การเตรีย มการนิเทศ โดยการผลิต รูป แบบหรือวิธี การ/กิจกรรมการดําเนินการนิเ ทศ
ที่ไดใชดําเนินการแกปญหา/พัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิชา/งานที่รับผิด ชอบ อยางไร/โดยวิธีการใด
ยกตัวอยางประกอบ (หรืออธิบายวิธีการสรางสื่อนิเทศ/วิธีการนิเทศใหชัดเจนตามสภาพที่ปฏิบัติจริง)
รวมทั้งสรางเครื่องมือประเมินผล/ตรวจวัดความสําเร็จของการนิเทศ วิธีสรางทําอยางไร เครื่องมือ
มีลักษณะอยางไร นําไปใชในขั้นตอนใดของการนิเทศ หาคุณภาพเครื่องมือดวยวิธีใด
4. การดําเนินการนิเทศใหระบุขั้นตอนการดําเนินการนิเทศ สภาพการนิเทศที่ป ฏิบัติจริง
บรรยากาศการนิเทศ เทคนิคการนิเทศที่ใช รูปแบบ/วิธีการนิเทศ รายละเอียดการนิเทศแตละประเภท
เชน การนิเทศทางไกล การนิเทศเปนกลุม/รายบุคคล การนิเทศแบบประชุมสัมมนา การนิเทศแบบให
คําปรึกษาหารือ การนิเทศแบบคลินิก เปนตน (อาจจะนําเสนอรายละเอียด โดยมีแผนภาพประกอบ
แลวขยายความวาแตละกรอบทําอยางไร)
5. การประเมินและปรับ ปรุงการนิเ ทศ เขี ยนรายละเอีย ดของการประเมินผลการนิเ ทศ
วาใชรูปแบบการประเมินแบบใด และมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือการประเมิน ตลอดจนแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงการนิเทศ
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
บทนี้เปนการรายงานผลที่ไดจากการประเมินผลการนิเทศวา เมื่อดําเนินการตามรูปแบบ หรือ
วิ ธี การในบทที่ 3 แล ว มีผ ลเกิด ขึ้น ตามจุ ด ประสงค ห รื อ ไม มากน อยเพี ย งใด การรายงานอาจ
ดําเนินการ ดังนี้
1. เสนอผลที่เกิดขึ้นตามจุดประสงคที่ตั้งไว ตอบทีละจุดประสงค เปนขอความบรรยาย หรือ
เปนตารางคะแนน ตัวเลข ประกอบ กราฟ แผนภูมิ ก็ได แลวแตลักษณะขอมูล ตามที่ไดผ ลจากการ
ประเมินตามเครื่องมือที่กําหนดในบทที่ 3
2. ผลกระทบอื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงคที่กําหนดไว (ถามี)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
บทนี้ควรขึ้นตนดวยความนําโดยยอ ถึงการดําเนินงานนิเทศวิชา/งานที่รับผิด ชอบ อาจเขียน
แยกเปนแตละตอน ดังนี้
สรุป เขียนดังนี้
1. สรุปจุดประสงคของการนิเ ทศ และวิธีการนิเทศโดยยอ (มาจากรายละเอียดที่เขียนไว
ในบทที่ 1 และบทที่ 3)
2. สรุปผล เขียนเฉพาะผลตามจุดประสงคของการนิเทศตามรูป แบบการประเมินที่กําหนด
ไมตองแสดงตาราง แผนภูมิใดๆ
อภิปรายผล
เขียนเพื่อแสดงใหเห็นวา ผลที่ไดจากการนิเทศ สอดคลอง หรือขัด แยงกับ หลักการแนวคิด
ทฤษฎี หรือผลงานที่ผูอื่นทําไวอยางไร ถาสอดคลองก็จะทําใหผ ลการดําเนินงานมีค วามนาเชื่อถือได
มากและยื น ยั น แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ อ า งอิ ง ถ า หากขั ด แย ง ก็ ใ ห เ สนอความคิ ด เห็ น หรื อ เหตุ ผ ล
หรือขอบกพรอง หรือขอจํากัดที่ทําใหผลเปนเชนนั้น (อาจแยกเขียนเปนขอๆ ตามผลการดําเนินงาน
หรือจุดประสงคก็ได)
ขอเสนอแนะ ควรเขียนไว 2 แบบ คือ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการนิเ ทศไปใช ตลอดจนการพัฒนาหรือปรับ ปรุง การนิเทศ
ในโอกาสตอไป โดยเขียนใหสอดคลองกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับที่ระบุไวในบทที่ 1
2. ข อ เสนอแนะในการดํ า เนิ นงานนิเ ทศในรูป แบบอื่ นๆ หรื อวิ ธี ก ารนิเ ทศอื่ น ที่ ค าดว า
จะดําเนินการไดผล ซึ่งยังไมไดนํามาดําเนินการในครั้งนี้
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การรายงานการประเมินผลโครงการ
สวนประกอบของรายงาน ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนหนา สวนเนื้อหา และสวนทาย
1. สวนหนา ประกอบดวย
1.1 ปกนอก มีชื่อเรื่อง ผูเขียน และที่ทํางาน
1.2 ปกใน มีชื่อเรื่อง ผูเ ขียน และที่ทํางาน
1.3 บทคัดยอ อาจมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 กิ ต ติ ก รรมประกาศ (ถ ามี ) เป น การกล า วคํา ขอบคุ ณบุ ค คลหรือ หนว ยงานต างๆ
ที่ใหความชวยเหลือในการประเมินผลโครงการจนประสบความสําเร็จ
1.5 สารบัญ มีชื่อบทและหัวขอในบท
1.6 สารบัญตาราง (ถามี)
1.7 สารบัญภาพ (ถามี)
2. สวนเนื้อหา ประกอบดวย
2.1 บทที่ 1 บทนํา
2.2 บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กีย่ วของกับการประเมินผลโครงการ
2.3 บทที่ 3 วิธีการประเมินผลโครงการ
2.4 บทที่ 4 ผลการประเมิน
2.5 บทที่ 5 สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
3. สวนทาย ประกอบดวย
3.1 ภาคผนวก
3.2 บรรณานุกรม
3.3 ประวัติผูประเมิน
(ตัวอยาง)
การเขียนรายงานการประเมินผลโครงการ

บทที่ 1
บทนํา
ประกอบดวยหัวขอตางๆ ดังนี้
1. ความเปนมาของการประเมินผลโครงการ หรือใชคํา วา หลักการและเหตุผ ล หั วขอนี้
การเขี ยนเหมื อนกับ ที่เ ขี ย นไวในเค าโครงการประเมิน ดังนั้ น จึ งเอามาใช ไดเ ลยไมตองเขี ย นใหม
แต ถา เขีย นไว ไมคอยละเอีย ดเราสามารถเขี ย นบรรยายเพิ่มเติ มอีกได โ ดยเฉพาะตัว โครงการที่ จะ
ประเมิน ถาโครงการมีหลายหนา เราอาจจะสรุป สวนรายละเอียดของโครงการนําไปไวในภาคผนวก
2. วัตถุประสงคของการประเมินผลโครงการ หัวขอนี้เหมือนกับ ในเคาโครงการประเมินผล
โครงการ ในรายงานจะเขีย นทั้ง วั ต ถุ ป ระสงคทั่ วไปกั บวั ต ถุ ประสงค เฉพาะก็ ได ผู ประเมินบางคน
จะเขียนเฉพาะวัตถุประสงคเฉพาะอยางเดีย ว สวนวัตถุประสงคทั่วไปจะใสไวในตอนทายของหัวขอ
ความเปนมาของการประเมินผลโครงการ
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3. ขอบเขตของการประเมิน เขี ย นบอกว า ประเมิน โครงการอะไร ประเมิ น อะไรบ า ง
และผูถูกประเมินเปนใครบาง
4. ข อ จํ า กั ด ในการประเมิ น (ถ า มี ) เป น การบอกว า ผู ป ระเมิ น มี ข อ จํ า กั ด อะไรบ า ง
ในการประเมิน ครั้ง นี้ เช น ใช ข อ มูล ที่ มีอ ยู แ ล วจึ งไม ส ามารถควบคุ มการจั ด เก็บ ให มีคุ ณภาพได
ถาในเคาโครงการไดเขียนหัวขอนี้ไวในรายงานก็ตองมีเหมือนกัน
5. คํ านิย ามศั พท เฉพาะที่ ใชในการประเมิ น คํ า ศัพท ที่จะนํามานิย ามหรือใหค วามหมาย
เอามาจากวัต ถุประสงค ของการประเมินผลโครงการ หรือวั ตถุป ระสงคเฉพาะของการประเมินผล
โครงการ การนิ ย ามต องนิ ย ามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เช น ความพรอ ม หมายถึ ง การมีพ อหรือ ไม พ อ
ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการโครงการ ความสอดคลองหมายถึงวัตถุประสงค ข องโครงการ
เขียนไดตรงกับสภาพปญหา นโยบายในหัวขอหลักการและเหตุผลของโครงการ
6. ประโยชนที่จะไดรับจากการประเมินผลโครงการ การเขีย นหัวขอนี้เพื่อตอบคําถามที่วา
“ผลจากการประเมิ นผลโครงการนี้จะนํา ไปใชอะไรได บาง” เช น ตั ดสินใจในการปรับปรุงกิจกรรม
ของโครงการ หรือตัดสินใจวาจะมีตอหรือยกเลิกโครงการ เปนตน

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินผลโครงการ
แนวการเขี ย นบทนี้ ต อนแรกควรจะเป น การเสนอความคิ ด ทฤษฎี ห รื อ รู ป แบบ
ในการประเมิ นผลโครงการของคนอื่น ๆ และท า ยๆ ของตอนควรมี การสรุป โดยผู ป ระเมิน และ
ในการประเมินผลโครงการนี้ จะใชรูป แบบการประเมินอย างไร ตอนตอมาจะเป นเอกสารเกี่ย วกับ
รายงานการประเมินผลโครงการหรืองานวิ จัย เชิงประเมิ นของคนอื่นๆ และตอนท ายก็ค วรสรุปผล
รายงานการประเมินดวยวาสวนใหญประเมินโดยใชรูปแบบการประเมินอะไร ผลการประเมินสวนใหญ
เปนอยางไร สรุปแลวในบทนี้อาจจะประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีในการประเมินผลโครงการ
2. รูปแบบในการประเมินผลโครงการ
3. รายงานการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวของ
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บทที่ 3
วิธีการประเมินผลโครงการ
ประกอบด วยหั วข อ ต า งๆ ดั งนี้ (กอนที่ จะเขี ย นหั ว ข อ แรกควรกล า วนํ า วา การประเมิ น
โครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่ออะไรบาง)
1. ประชากรในการประเมิน เขี ยนบรรยายบอกวามีใครบ างที่จะประเมินหรือเก็ บข อมูล
มีจํานวนเทาไร จะประเมินทั้งหมดหรือประเมินจากกลุมตัวอยาง ถาใชกลุมตัวอยางก็ตองบรรยายวา
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบใด
2. กลุมตัวอยางในการประเมิน (ถามี) บรรยายขั้นตอนในการสุม โดยขั้นตอนแรกบอกวา
กําหนดขนาดตั วอยางแบบใดหรือใชกี่เปอรเซ็นตข องประชากร ขั้นตอนตอมาบอกวิ ธีการสุมวาสุ ม
แบบใด เชน จับฉลาก สุมแบบแบงชั้น หรือสุมแบบหลายขั้นตอน (รายละเอียดหาอานไดในหนังสือ
การวิจัยทางการศึกษาหรือการวิจัยทางสังคมศาสตร)
3. รูปแบบการประเมิน ใชรูปแบบการประเมินของใคร หรือไมไดใชรูปแบบการประเมิน
ของใคร ผูประเมินกําหนดรูปแบบการประเมินเองโดยการขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา หรือยึดตาม
วัตถุประสงคของโครงการเปนหลัก ถาใชรูปแบบ CIPP การเขียนบรรยายหัวขอนี้เขียนแบบที่เขียน
เปนตัวอยางในเคาโครงการประเมินผลโครงการไดเลย
4. เครื่องมือ ที่ ใช ในการประเมิน ผลโครงการ มี เ ครื่องมืออะไรบ างที่ ใช ในการเก็บ ข อ มูล
ซึ่งสอดคล องกั บรูป แบบการประเมินถาไมไดส รางเองใชเ ครื่องมือของใครต องเขียนอางอิงมาดว ย
กรณีสรางเองตองบรรยายขั้นตอนการสรางอยางละเอียดของเครื่องมือแตละชนิด
5. การเก็บรวบรวมขอมูล ขอมูลแตละอยางที่กําหนดไวในรูปแบบการประเมินเก็บอยางไร
หรือเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลโครงการใชเก็บขอมูลอยางไร เก็บในชวงเวลาใด ซึ่งตองสอดคลอง
กับที่เขียนไวในเคาโครงการประเมินผลโครงการ
6. วิธีวิ เคราะห ขอมูล ขอมูล แตล ะอยา งใชส ถิติ อะไร บรรยายให ส อดคล องกับ ที่เ ขีย นไว
ในเคาโครงการประเมินผลโครงการ
7. การตัดสินคุณภาพของการประเมิน เป นการบอกเกณฑที่ใชในการตั ดสินขอมูลตางๆ
ซึ่งจะตองสอดคลองกับรูปแบบการประเมินที่กําหนดไว และเกณฑที่กําหนดก็ตองตรงกับ ที่กําหนดไว
ในเคาโครงการประเมินผลโครงการหัวขอนี้บรรยายเหมือนกับที่เขียนไวในเคาโครงไดเลย

บทที่ 4
ผลการประเมิน
การเสนอผลการประเมินควรเสนอเรี ย งตามวัต ถุป ระสงคของการประเมิน หรือเปนตอนๆ
ตามวัตถุประสงคของการประเมิน ถาขอมูลของตอนใดเปนปริมาณจะเสนอเปนตาราง
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บทที่ 5
สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การเขี ยนบทที่ 5 กอนที่จะถึงหัว ขอสรุป ผลการประเมิน ควรจะกลาวถึงวัต ถุ ประสงคของ
การประเมินผลโครงการและสรุปวิธีการประเมินกอน แลวจึงเริ่มหัวขอสรุปผลการประเมิน
1. สรุปผลการประเมิน จะสรุป เป นขอๆ ตามวัต ถุป ระสงคข องการประเมินผลโครงการ
หรือสรุปผลตามคําถามกวางๆ ที่กําหนดขึ้นในการประเมินที่กําหนดไวในเคาโครงการประเมิน
2. อภิป รายผล เป นการให เ หตุ ผ ลเพื่อสนับ สนุน ว า ทํ าไมผลการประเมิน จึ ง เป นอย างนี้
ทําไมโครงการจึงประสบความสําเร็จ หรือไมประสบความสําเร็จ ซึ่งเหตุผลที่จะนํ ามาอธิบายตรงนี้
เอามาจากบทที่ 2 เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี รายงานการประเมินผลโครงการของคนอื่นๆ ที่ประเมิน
โครงการลักษณะเดียวกัน และเหตุผลของผูประเมินเอง
3. ขอเสนอแนะ อาจจะแบงออกเปน 2 หัวขอยอย คือ ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช
และขอเสนอแนะในการประเมินผลโครงการ การเขียนขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช
ให ผู ป ระเมิ น ตั้ ง คํ า ถามว า ถ า ใครจะนํ า ผลการประเมิ น ครั้ ง นี้ ไ ปใช ค วรจะต อ งทํ า อย า งไรบ า ง
หรื อสามารถนําผลการประเมิน ไปใชป ระโยชนในด านใดบ าง เช น จากการประเมินผลโครงการนี้
พบป ญ หาในการจั ด กิ จ กรรม ดั ง นั้ น ควรจะปรั บ หรื อ แก ไ ขกิ จ กรรมของโครงการใหม โ ดย
เพิ่มระยะเวลาในการฝก ปฏิ บั ติ ให มากขึ้ นกว า เดิ ม มี วิท ยากรกลุ มที่ จะช วยให คํ าปรึ ก ษา เปน ต น
สวนขอเสนอแนะในการประเมินผลโครงการเปนการเสนอแนะวา ถาจะประเมินผลโครงการแบบนี้
ควรจะทําอยางไร หรือควรจะเพิ่มเติมสวนใด เชน ควรจะประเมินผลโครงการโดยใชรูปแบบ CIPP
หรื อ ควรประเมิน ผลกระทบของโครงการดว ย เปน ต น การเขี ย นข อเสนอแนะ ทั้ ง ข อ เสนอแนะ
ในการนําไปใชและขอเสนอแนะในการประเมินผลควรเขียนเปนขอๆ ใหชัดเจน

บทที่ 6
บทสรุป
การนิเทศภายในเปนกระบวนการสําคัญในการขับ เคลื่อนและพัฒนางานในทุกดานของโรงเรียน
เป น การกํ า กั บ ให ก ารพั ฒ นาเป น ตามวั ต ถุ ป ระสงค ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นแผนกลยุ ท ธ ข อง
แตละโรงเรียน โดยมีเปาหมายรวมกันที่สําคัญคือ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพ
ของนั กเรี ย นเที ย บเคี ย งกั บ มาตรฐานสากลพัฒ นาคุ ณภาพการแข งขั น กับ นั ก เรี ย นในประเทศต างๆ
เพื่อรองรับเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางภาคภูมิในป พ.ศ. 2558
การนํากระบวนการนิเทศไปใชใหเกิดประโยชนดังที่กลาวมาจําเปนตองศึกษาองคประกอบตางๆ
ด วยการศึ กษาวิ จัย และพั ฒ นาให เ หมาะกับ บริ บ ทขององค กร ศั ก ยภาพเฉพาะของครู และนั กเรีย น
ซึ่งเปนผลผลิตที่สําคัญที่สุด ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบไปดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ
และคณะกรรมการนิเ ทศภายในของโรงเรีย น ซึ่ งประกอบไปด ว ย หั ว หนากลุ ม สาระฯ หั ว หนา ระดั บ
หัวหนาอาคาร และผูที่มีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน จําเปนตองมีการใหความรูความเขาใจในกระบวนการนิเทศ
บทบาทหนาที่ของตนเอง และประโยชนที่จะได รับอยางชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการมีสวนรวมในการดําเนินการ
นิเทศภายในอยางตอเนื่อง ทําใหไดรับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว
นอกจากนี้ สิ่งสํ าคั ญหรื อข อควรคํา นึง ในการนําระบบการนิเทศภายในไปใชในการขั บเคลื่อน
และพัฒนางานในโรงเรียน คือ องคประกอบเล็กๆ นอยๆ ที่อยูนอกระบบนิเทศภายใน ไดแก
1. ภาวะผูนําทางผูบริหาร ซึ่งเปนบุคคลกลุมสําคัญของการนิเทศ กํากับ ติดตามงานโดยจะตอง
เปนผูรอบรูในเรื่อง หรือประเด็นที่กําหนดเปนหัวขอนิเ ทศ มีค วามสามารถในการพัฒนาตนเอง ใหเปนที่
เชื่อมั่นและศรัทธาของทีมงานนิเทศ และผูรับการนิเทศในโรงเรียนได
2. สื่ อ นวั ต กรรมเครื่ อ งมือ ที่ ใช ใ นการนิ เ ทศ ต อ งผ า นการสั ง เคราะห ใ ห เ หมาะกั บ บริ บ ท
ของโรงเรียน ศักยภาพของครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนเหมาะสมกับวัตถุประสงค และกลยุท ธ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานของโรงเรียน
3. บรรยากาศในการดําเนินงานในระบบนิเทศภายใน ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของพยายาม
ใหเปนบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในเชิงบวก เปนบรรยากาศที่ผอนคลาย การใชสุนทรียภาษา เชิญชวนให
ผูที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ การสรางบรรยากาศที่ดีในการประชุมชี้แจง การปรับปรุงงาน
การใชเครื่องมือในการนิเทศ ฯลฯ ตามแนวทางของการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
4. การใหขอ มูล ยอนกลับ กับ ผู ทํา ได รับการนิเ ทศต องเปนไปโดยเร็ว ที่ สุด เนื่องจากครูแ ละ
บุคลากรของโรงเรียนที่เ ขารวมในกระบวนการนิเทศจะดวยความยินดีหรือไมก็ตาม ยอมมีความอยากรู
ข อมูล จากเครื่องมือ ที่ ค ณะกรรมการนิ เ ทศนํา มาใช ดั ง นั้น ข อ มู ล ยอ นกลั บ เป นสิ่ ง จํา เป นที่จะทํา ให
กระบวนการนิเทศดําเนินตอไปได การนําเสนอขอมูลยอมกลับ ถาเปนขอมูลเชิงบวก สามารถเปดเผยเปน
สาธารณะได ถาเป นขอมูล เชิง ลบ ควรปรับปรุง ใหเ ปนข อมูล ยอ นกลับ สว นตั ว หรือสรุป เปน ภาพรวม
ของกลุม และนํามาเปนประเด็นในการนิเทศรอบตอไป
5. การสรุปรายงานกระบวนการนิเทศ จะตองมีการสรุปภาพรวมของกระบวนการนิเทศภายใน
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง นําเสนอขอมูลของการนิเทศในภาพรวมของโรงเรียน ผลของการขับเคลื่อน
และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในที่ประชุมบุค ลากรของโรงเรีย น และกําหนดกลยุท ธในการ
พัฒนางานตอไป
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6. การสํ า รวจความพึง พอใจของผู ที่ เ กี่ย วข อ ง เปน ความจําเป นในการพัฒนากระบวนการ
การนิเทศภายในใหยั่งยืน ผูบริหารและผูที่มีสวนเกี่ยวของในการนิเทศ ตองคํานึงถึงความพึงพอใจของครู
และบุ ค ลากร ที่ ได รับ การนิ เ ทศและพร อ มที่ จะปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ นงานตามคํ า แนะนํ า หรือ ร องขอ
เพื่อใหเกิดบรรยากาศเชิงบวกในองคกร นอกจากนั้น ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรีย นกับ คุณครูผูไดรับ
การนิเทศจะเปนตัวยืนยันความพึงพอใจของครูตอการดําเนินงานในระบบนิเทศภายในไดเปนอยางดี

สภาพความสําเร็จและความลมเหลวของการนิเทศภายในโรงเรียน
สภาพความสําเร็จและความลมเหลวของการนิเทศภายในโรงเรียนมีขอคิดเห็น ดังนี้
1. สภาพความสําเร็จ
การนิเทศภายในโรงเรี ย นเปนกระบวนการที่สํ าคั ญและจํ าเปนอย างยิ่ง ที่ ทุกสถานศึกษา
ตองกําหนดเปนนโยบายและดําเนินการตามบทบาทภารกิจของการจัดการศึกษายุคใหม ซึ่งสภาพตัวบงชี้
ที่แสดงถึงความสําเร็จ มีดังนี้
1.1 ผูบริห ารตระหนักอยูเ สมอวา การนิเ ทศภายในโรงเรียนเปน ภารกิ จหลั กอยางหนึ่ง
ของการบริหารโรงเรียนที่ตองใหความสําคัญ โดยกําหนดเปนนโยบายสูการปฏิบัติที่ชัดเจน
1.2 ผูบริหารสามารถแสดงใหเห็นถึงสภาพความเปนผูนํา มีวิสัยทัศนกวางไกล มีค วาม
กระตือรือรน ตลอดจนเปนผูนําทางความคิดและการเปลี่ยนแปลง
1.3 ครู มี ขวัญ กํ าลั งใจในการทํางาน อุทิศ เวลาและเสี ยสละเพื่อ งานการจั ด การเรีย นรู
ตามความสามารถและศักยภาพของแตละบุคคล
1.4 หองเรี ย น สิ่ ง อํา นวยความสะดวก และสภาพแวดล อ ม มีค วามพรอมเพื่อ รองรับ
การปรับเปลี่ยนทางการจัดการศึกษายุคใหม
1.5 ชุมชน ท องถิ่น และผู มีส วนรว ม ให ความรวมมือในการพัฒนาโรงเรีย นทุ กๆ ด า น
และทุกๆ โอกาส
1.6 เกิดการคิดคนและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
1.7 โรงเรียนมีเสนแนวโนมของการพัฒนาที่สูงขึ้น เปนองคกรตนแบบ มีความเปนมาตรฐาน
ดานการเรียนรู มุงสูองคกรแหงความเปนเลิศในอนาคต
2. สภาพความลมเหลว
2.1 ผูบริหารไมใหความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน โลกทัศ นแคบ ไมสามารถ
สรางภาวะผู นําใหเ กิ ดขึ้ นได อาจมาจากหลายสาเหตุ เชน ขาดความรู ความสามารถและขาดทัก ษะ
มีเจตคติ เชิงลบตอการนิเทศภายในโรงเรียน
2.2 ครู ใ นโรงเรี ย นขาดความกระตื อ รื อ ร น ขาดความรั บ ผิ ด ชอบต อ การพัฒ นางาน
ขาดความรวมมือในองคกร เกิดความแตกแยกไมมีความสามัคคีในหมูคณะ
2.3 เกิดภาวการณข าดแคลนปจจัย เสริมสรางการเรียนรูในทุกๆ ดาน เชน สื่อไมพรอม
เครื่องมือไมมีหรือไมเพียงพอ สภาพแวดลอมไมเอื้ออํานวยที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง
2.4 ขาดความรว มมือ จากชุ ม ชนและท องถิ่ นที่ จะให การสนั บ สนุ นการจั ด การเรี ย นรู
ของสถานศึกษา
2.5 แนวโนมของการพัฒนาต่ําลง ไมเกิดผลผลิตตามที่คาดหวัง
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โรงเรียน

แบบตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา
อําเภอ

คําชี้แจง
ใหคณะกรรมการนิเทศ ตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ตามลําดับ ดังนี้
1. ตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามรายการที่กาํ หนด แลวเขียนเครื่องหมาย
 ลงในชองผลการตรวจสอบตามความเปนจริง
2. บันทึกแนวทางในการปรับปรุง/แกไขแตละรายการเพื่อสามารถนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาตอไป
3. หากมีขอคิดเห็นหรือเสนอแนะอื่นใหบันทึกในขอเสนอแนะอืน่ ๆ
4. สรุปผลการตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยใสเครื่องหมาย  ลง
ในตารางแสดงผล การตรวจสอบภาพรวมองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษาการใหระดับคะแนน
คณะกรรมการนิเทศ ใหระดับคุณภาพตามที่ไดพิจารณาตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษา โดยเขียน
เครื่องหมาย  ลงในชองระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ครบถวน ถูกตอง สอดคลอง เหมาะสมทุกรายการ
ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง มีครบทุกรายการ แตมีบางรายการควรปรับปรุงแกไข
ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ไมมี มีไมครบทุกรายการ ไมสอดคลอง ตองปรับปรุงแกไข
ตอนที่ 1
รายการ
1. สวนนํา
1.1 ความนํา
แสดงวิสยั ความเชื่อมโยงระหวางหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กรอบหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น จุดเนนและความตองการของโรงเรียน
1.2 วิสัยทัศน
1.2.1 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรียนที่
สอดคลองกับวิสยั ทัศนของหลักสูตรแกนกลางฯ
1.2.2 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรียน
สอดคลองกับกรอบหลักสูตรทองถิ่น
1.2.3 แสดงภาพอนาคตที่พึงประสงคของผูเรียน
ครอบคลุมสภาพความตองการของโรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น
1.2.4 มีความชัดเจน สามารถปฏิบตั ิได
1.3 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ระดับคุณภาพ
1 2 3

ขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไข
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รายการ
1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค
1.4.1 มีความสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.4.2 มีความสอดคลองกับเปาหมาย จุดเนน กรอบ
หลักสูตรระดับทองถิ่น
1.4.3 สอดคลองกับวิสยั ทัศนของโรงเรียน
2. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
2.1 โครงสรางเวลาเรียน
2.1.1 มีการระบุเวลาเรียนของ 8 กลุม สาระการเรียนรู
ที่เปนเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม จําแนกแตละชั้นปชดั เจน
2.1.2 มีการระบุเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ รียนจําแนก
แตละชั้นปชดั เจน
2.1.3 เวลาเรียนรวมของหลักสูตรสถานศึกษา
สอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยางชัดเจน
2.2 โครงสรางหลักสูตรชั้นป
2.2.1 มีการระบุรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุมสาระการ
เรียนรู พรอมทั้งระบุเวลาเรียนและหรือหนวยกิต
2.2.2 มีการระบุวิชาเพิ่มเติมที่สถานศึกษากําหนด
พรอมทั้งระบุเวลาเรียน และหรือหนวยกิต
2.2.3 มีการระบุกิจกรรมพัฒนาผูเ รียน พรอมทัง้ ระบุ
เวลาเรียน
2.2.4 มีรายวิชาพื้นฐานที่ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา
จํานวนเวลาเรียนและหรือหนวยกิตไวอยางถูกตองชัดเจน
2.2.5 มีรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติมสอดคลอง
กับวิสยั จุดเนนของโรงเรียน
3. คําอธิบายรายวิชา
3.1 มีการระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชา และชื่อกลุมสาระการ
เรียนรูไวอยางชัดเจน
3.2 มีการระบุชั้นปที่สอนและจํานวนเวลาเรียนและหรือ
หนวยกิตไวอยางถูกตองชัดเจน
3.3 การเขียนคําอธิบายรายวิชาเขียนเปนความเรียงโดย
ระบุองคความรู ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะหรือเจตคติ
ที่ตองการ
3.4 มีการจัดทําคําอธิบายรายวิชาพื้นฐานครอบคลุม
ตัวชี้วดั สาระการเรียนรูแกนกลาง

ระดับคุณภาพ
1 2 3

ขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไข
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รายการ

ระดับคุณภาพ
1 2 3

ขอเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไข

3.5 มีการระบุตัวชี้วัด ในรายวิชาพื้นฐานและจํานวนรวม
ของตัวชี้วัด
3.6 มีการระบุผลการเรียนรู ในรายวิชาเพิ่มเติมและจํานวน
รวมของผลการเรียนรู
3.7 มีการกําหนดสาระการเรียนรูทองถิ่นสอดแทรกอยูใน
คําอธิบายรายวิชาพื้นฐานหรือรายวิชาเพิ่มเติม
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1 จัดกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
4.2 จัดเวลาทัง้ 3 กิจกรรมสอดคลองกับโครงสรางเวลา
เรียนทีห่ ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
4.3 มีแนวทางการจัดกิจกรรมชัดเจน
4.4 มีแนวทางการประเมินกิจกรรมชัดเจน
5. เกณฑการจบการศึกษา
5.1 มีการระบุเวลาเรียน/หนวยกิต รายวิชาพื้นฐานและ
รายวิชาเพิม่ เติม ตามเกณฑการจบหลักสูตรของโรงเรียนไว
อยางชัดเจน และสอดคลองกับโครงสรางของหลักสูตร
5.2 มีการระบุเกณฑการประเมินการอานคิดวิเคราะหและ
เขียนไวอยางชัดเจน
5.3 มีการระบุเกณฑการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวอยางชัดเจน
5.4 มีการระบุเกณฑการผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวอยาง
ชัดเจน
ตอนที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบองคประกอบหลักสูตรสถานศึกษา จุดเดน จุดที่ตองเพิ่มเติม และพัฒนา
จุดเดนของหลักสูตรสถานศึกษา

จุดที่ตอ งเพิ่มเติม/พัฒนา
1. สวนนํา
ความนํา
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วิสัยทัศนโรงเรียน
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค
2. โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
3. คําอธิบายรายวิชา
4. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
5. เกณฑการจบการศึกษา
ขอเสนอแนะอืน่ ๆ

ลงชื่อ
(
ตําแหนง

ผูตรวจสอบ
)

ลงชื่อ
(
ตําแหนง

ผูรับรองขอมูล
)
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กลุม สาระการเรียนรู
ชั้น

แบบประเมินการจัดทําหนวยการเรียนรู
ชื่อหนวยการจัดการเรียนรู
เวลา
ครูผูสอน

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชื่อทีต่ รงกับความคิดเห็นของทาน
4 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 3 หมายถึง เหมาะสมมาก 2 หมายถึง เหมาะสมนอย 1 หมายถึง ควร
ปรับปรุง
รายการ

ความเหมาะสม
4 3 2 1

1. ชื่อหนวยการเรียนรู กะทัดรัด ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา นาสนใจ
2. มาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยงกันอยางเหมาะสม
3. ความสอดคลองของสาระสําคัญ กับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด
4. ความครอบคลุมของสาระสําคัญกับตัวชี้วัดทั้งหมดของหนวยการเรียนรู
5. ความเหมาะสมของสาระการเรียนรูกับจํานวนชั่วโมง
6. ความครบถวนของสาระการเรียนรูกับตัวชี้วดั ในหนวยการเรียนรู
7. ความครบถวนของทักษะ/กระบวนการที่จัดขึ้น สนองตัวชี้วัดไดเหมาะสม
8. แสดงคุณลักษณะของงานไดสอดคลองกับตัวชี้วดั
9. ความเหมาะสมของผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงานเพื่อการประเมินผลการเรียนรูข องหนวยฯ
10. กิจกรรมการเรียนรูสามารถทําใหผเู รียนมีความรู ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะ
ครบตามตัวชี้วดั ของหนวยฯ และเนนสมรรถนะสําคัญทีห่ ลักสูตรแกนกลางฯ กําหนด
11. ความเหมาะสมของสื่อ อุปกรณ และแหลงการเรียนรู
12. ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู
13. ความเหมาะสมของเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู
14. ความเหมาะสมของเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนรู
15. หนวยการเรียนรูสามารถนําไปจัดการเรียนรูใหกบั ผูเ รียนไดจริง
รวมคะแนน/สรุปผลการประเมิน
หรือคะแนนเฉลี่ย
เกณฑการตัดสินคุณภาพของหนวยการเรียนรูก รณีใชคะแนนรวม
คะแนน 15 – 30 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 31 – 40 หมายถึง เหมาะสมนอย
คะแนน 41 – 50 หมายถึง เหมาะสมดี
คะแนน 51 – 60 หมายถึง เหมาะสมดีมาก
กรณีใชคะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.75 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนนเฉลีย่ 1.76 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย
คะแนนเฉลีย่ 2.51 – 3.25 หมายถึง เหมาะสมดี คะแนนเฉลีย่ 3.26 – 4.00 หมายถึง เหมาะสมดีมาก
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แบบบันทึกการตรวจแผนการจัดการเรียนรู
กลุม สาระ
โรงเรียน
ชื่อผูเ ขียนแผนการจัดการเรียนรู

ชั้น
สพป./สพม.

คําชี้แจง เขียนเครื่องหมาย  ในชองวาง ตามประเด็นทีส่ อดคลองกับความคิดเห็นของทาน
1. ความครบถวนขององคประกอบทีส่ ําคัญของแผนการจัดการเรียนรู
 ครบถวน
 ไมครบถวน
กรณีไมครบถวน ยังขาดองคประกอบใดบาง
 1. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
 2. จุดประสงคการเรียนรู/ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง
 3. เนื้อหา
 4. กิจกรรมการเรียนรู
 5. สื่อการเรียนรู
 6. การวัดประเมินผล
ที่

ขอพิจารณา

1 ความสอดคลองของตัวชี้วดั กับแผนการจัดการเรียนรู
2 ความสอดคลองของมาตรฐานฯ กับแผนการจัดการเรียนรู
3 ความถูกตองเหมาะสมของการเขียนองคประกอบทีส่ ําคัญของ
แผนการจัดการเรียนรู
1. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
2. ระบุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง
3. เนื้อหา
4. กิจกรรมการเรียนรู
5. สื่อการเรียนรู
6. การวัดประเมินผล
4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูในแผน
1. ทําใหผเู รียนบรรลุตามตัวชี้วดั /ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
2. จัดไดเหมาะสมกับคาบเวลาเรียน
3. เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
4. ผูเรียนปฏิบตั ิไดจริง ครูเปนผูแ นะนํา สงเสริม หรือ
กระตุนใหกิจกรรมดําเนินไปตามจุดประสงค
5. เปดโอกาสใหผเู รียนสราง/สรุปองคความรูด วยตนเอง
6. เนนการพัฒนาทักษะในกระบวนการเรียนรู
สอดคลองกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา

ผลการปฏิบัติ
ถูกตองเหมาะสม ควรปรับปรุง
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ที่

ผลการปฏิบัติ
ถูกตองเหมาะสม ควรปรับปรุง

ขอพิจารณา

5 ความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู
1. สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรู
2. เหมาะสมกับวัยของผูเรียน
3. สามารถใชไดผลตามจุดประสงค
6 ความเหมาะสมของการวัดและประเมินผล
1. ประเด็นที่วดั
2. วิธีการวัด
3. วัดไดตรงตัวชี้วดั /ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ

ลงชื่อ
(
ตําแหนง

ผูต รวจแผนการจัดการเรียนรู
)
/

/
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ชื่อผูร ับการนิเทศ
ภาคเรียนที่

แบบนิเทศการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ชั้น
โรงเรียน
วันที่
เดือน
พ.ศ.

รายการ
1. การประเมินผลการเรียนรู ตามมาตรฐานการ
เรียนรูและตัวชี้วัด

บันทึกผลการนิเทศ/ขอเสนอแนะ

2. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

3. การประเมินสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียน

4. การบันทึกกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4.1 แนะแนว
4.2 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด
4.3 ชมรม/ชุมนุม
4.4 กิจกรรมเพื่อสังคม/สาธารณประโยชน
5. การบันทึกผลการพัฒนาผูเ รียน (ปพ.5)

ลงชื่อ
(

ผูนิเทศ
)

ลงชื่อ
(

ผูรับการนิเทศ
)
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โครงการ
วันที่

แบบนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโครงการ
แผนงาน
เดือน
พ.ศ.

ประจําป

ประเด็นในการติดตาม
ผลการติดตาม
1. การดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบตั ิงาน เปาหมายตามโครงการ
เปนไปตามเปาหมายโครงการ
 ดําเนินการแลววันที่
 ครบตามเปาหมาย
 มากกวาเปาหมาย
 ต่ํากวาเปาหมาย
ระบุเหตุผลที่ต่ํากวาเปาหมาย

หมายเหตุ
หลักฐานประกอบ

2. การติดตาม/รายานผลการ
ดําเนินงานโครงการ

 ดําเนินการแลววันที่
 ไมไดดําเนินการ
ระบุเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ

หลักฐานประกอบ

3. ปญหา/อุปสรรค

 ดานงบประมาณ ระบุ
 ดานผูรับผิดชอบโครงการ ระบุ
 ดานระยะเวลา ระบุ
 ดานวัสดุอปุ กรณ ระบุ
 อื่นๆ ระบุ

4. แนวโนมความสําเร็จของโครงการ

 ไมสําเร็จ ระบุ
 สําเร็จ ระบุ
 ไมแนใจ ระบุ
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5. ขอเสนอแนะของผูดําเนินงานโครงการ

6. Best Practice ที่ไดจากการดําเนินงาน

ลงชื่อ
(

ผูนิเทศ ลงชื่อ
)
(

ผูรับผิดชอบโครงการ
)
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โรงเรียน

เครื่องมือนิเทศติดตามการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
อําเภอ

คําชี้แจง ให กาเครื่องหมาย  ลงในช องปฏิบัติ /ไมป ฏิบั ติ ตามข อมู ลที่ ไดพบจากการนิเทศติด ตาม
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)
ที่

รายการ

1

เรียนฟรี เรียนดี 15 ปอยางมีคุณภาพ
1.1 มีการประชุมใหคณะครูรับทราบนโยบาย
1.2 แตงตั้งผูรับผิดชอบ/มีคณะกรรมการสถานศึกษา
และผูปกครองมีสวนรวม
1.3 มีรองรอยขอมูลสารสนเทศในการดําเนินงาน
1.4 แผนงาน โครงการ มุ ง สู ค วามสํ า เร็ จ และ
ดําเนินการตามแผนตามนโยบาย
1.5 ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.1 มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบชั ด เจน ชุ ม ชน/
ผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน
2.2 มีขอมูลแสดงจุดเนนในการพัฒนา
2.3 มีการกําหนดยุ ทธศาสตร มาตรการ แผนงาน
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน
2.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
2.5 มีการนิเทศติดตามประเมินผลโครงการ
คุณภาพสถานศึกษายุคใหมและแหลงเรียนรู
3.1 มีการแต งตั้ งผูรับผิ ดชอบการดํ าเนินการและมี
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
3.2 มีรองรอยขอมูลขาวสารสนเทศในการดําเนินการ
ตามนโยบาย
3.3 มีการกําหนดยุ ทธศาสตร มาตรการ แผนงาน
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน
3.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
3.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ

2

3

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

รองรอย/หลักฐาน
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ที่

รายการ

4

คุณภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 มีการแต งตั้ งผูรับผิ ดชอบการดํ าเนินการและมี
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
4.2 มีรองรอยข อมูล สารสนเทศในการดํ า เนินการ
ตามนโยบาย
4.3 มีการกําหนดยุ ทธศาสตร มาตรการ แผนงาน
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน
4.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
4.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ
คุณภาพครู
5.1 มีการแต งตั้ งผูรับผิ ดชอบการดํ าเนินการและมี
ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
5.2 มีรองรอยข อมูล สารสนเทศในการดํ า เนินการ
ตามนโยบาย
5.3 มีการกําหนดยุ ทธศาสตร มาตรการ แผนงาน
โครงการ การดําเนินการมุงสูความสําเร็จตามนโยบาย
ที่ชัดเจน
5.4 มีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ
5.5 มีการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการ

5

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

รองรอย/หลักฐาน
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งาน
ชื่อผูร ับการนิเทศ
วันที่
เดือน

แบบนิเทศการพัฒนางานในหนาทีข่ องบุคลากร
แผนงาน
ชั้น
โรงเรียน
พ.ศ.

ที่

รายการ

ระดับการปฏิบัติ
4 3 2 1 0

ขอคิดเห็น/
บันทึกเพิ่มเติม

1 การจั ด ทํ า กรอบ/มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านที่
รับผิดชอบ
2 การดําเนินการตามกรอบ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบ
3 ความสอดคล อง/ตรงตามแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา
4 การปฏิบัติอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
5 การทบทวน ตรวจสอบผลการดําเนินงานระหวา ง
ปฏิบัติงาน
6 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ/ผูรวมงาน
7 การรายงานสรุปผลตอผูบังคับบัญชา
8 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
4
3
2
1
0

ลงชื่อ
(

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปฏิบัติระดับดีมาก
ปฏิบัติระดับดี
ปฏิบัติระดับพอใช
ปฏิบัติระดับปรับปรุง
ไมไดปฏิบัติ

ผูนิเทศ
)

ลงชื่อ
(

ผูรับการนิเทศ
)

ที่ปรึกษา
1. นายเสริมศักดิ์ ดิษฐปาน
2. นายสุธร ชอุมวรรณ
3. นายธีระวัฒน วรรณนุช

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

คณะผูจัดทํา
1. นายสุชิน บุญเพ็ญ
2. นายจันทร พลสิงห
3. นางสาวจีรพันธ พิทักษ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผูอํานวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา
ผูอํานวยการโรงเรียนมาบอํามฤตวิทยา
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางบุญสง ศุภศิริรัตน
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรธานี
นางจันทรา ศรีสุข
รองผูอํานวยการโรงเรียนสุราษฎรพิทยา
นางวัลภา นาคประสม
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางจารุพรรษ ชอุมผล
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางพรทิพย สังขชู
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางสาววิชชุลดา กาญจนประดิษฐ ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางสาวอรชพร มีพัฒน
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
นางสาวสิรีรัตน วิเศษรัตน
อัตราจาง

บรรณาธิการกิจ






นายจันทร พลสิงห
นางสาวจีรพันธ พิทักษ
นางจันทรา ศรีสุข
นางจารุพรรษ ชอุมผล
นางสาวสิรีรัตน วิเศษรัตน

ออกแบบปก/พิมพ/รูปเลม
 นางสาวสิรีรัตน วิเศษรัตน






นายสุชิน บุญเพ็ญ
นางบุญสง ศุภศิริรัตน
นางพรทิพย สังขชู
นางสาววิชชุลดา กาญจนประดิษฐ

