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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 

  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้ 
2.1 การนิเทศการศึกษา 

2.1.1   ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
2.1.2   หลักการนิเทศการศึกษา 

2.2 การนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.2.1  ความหมาย   ความจําเปน วัตถุประสงคของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.2.2  บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
2.2.3  กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.2.4  แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.2.5  หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2.2.6  กิจกรรมการนเิทศภายในสถานศึกษา 

2.3 ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3.1  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3.2  ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3.3  แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3.4  หนาที่ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
2.3.5  ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา 
2.3.6  ความสําคัญของการบริหาร 
2.3.7  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4 การจัดการศึกษาและการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4.1  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4.2  การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4.3  แผนนิเทศ  ตดิตาม  การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  สังกดั   

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2    
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.6 สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 การนิเทศการศึกษา 
 

การพัฒนาการศึกษาขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ  ครูเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพล 
ตอคุณภาพการศึกษา   ครูที่มีความรูความสามารถและไดรับการอบรมเปนอยางดีจะชวยใหงาน 
การศึกษาบรรลุผลสําเร็จ   ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของครูจึงเปนเครื่องมือสําคัญ  วิธีการ 
ที่จะชวยปรับปรุงประสิทธิภาพของครู  คือ  การนิเทศการศึกษา  (คูมือปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2) 

2.1.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
การที่ผูเรียนจะมีคุณภาพทางการศึกษามากนอยเพียงใด  ขึ้นอยูกับคุณภาพของครู

การนิเทศการศึกษาเปนองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพครูในการจัดการเรียนการสอน
ใหผูเรียนบรรลุเปาหมายของหลักสูตร   นักการศึกษาไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษาดังนี้ 

ชารี  มณีศรี (2538 : 19)  กลาววา  การนิเทศศึกษา  หมายถึง  ความพยายามอยางหนึ่ง
ในหลายๆ  อยางที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษามีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน 

ผดุง   เฉลียวศิลป (2540 : 7)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการ
สรางปฏิสัมพันธระหวางผูนิ เทศและผู รับการนิเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา 
กิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของหลักสูตรสงผลตอการพัฒนา 
คุณภาพนักเรียนทุกๆ  ดาน 

รินทรทอง  วรรณศิริ (2541 : 17)  กลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันดําเนินงานโดยมุงใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียน 
การสอนในทางที่ดีขึ้นอันสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนใหสูงขึ้น 

ปรีชา  จิตรสิงห,  วิโรจน  ฟกสุวรรณ  และกมล  บุญประเสริฐ (2542 : 1)  ไดให
ความหมายของการนิเทศการศึกษาไววา  เปนกระบวนการจัดการบริหารการศึกษาเปนการชี้แนะ 
ใหความชวยเหลือและความรวมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา   เพื่อเปน 
การปรับปรุงการเรียนการสอน  สงเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ชวยใหครูเกิดความงอกงาม
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ในวิชาชีพชวยใหครูมีขวัญกําลังใจในการทํางาน อันจะสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของครู
และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียนในที่สุด 

กูด (Good. 1973 : 572) ไดใหความหมายการนิเทศการศึกษา  คือ  ความพยายาม 
ทุกวิถีทางของอาจารยผูที่ทําหนาที่นิเทศในการใหคําแนะนําแกครูหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ 
การศึกษาใหรูจักปรับปรุงการเรียนการสอน 

แฮรริส  (Harris. 1975 : 115)  กลาวถึง  ความหมายของการนิเทศการศึกษาวา    
คือ  การกระทําใดๆ  ที่บุคลากรในโรงเรียนเพื่อรักษามาตรฐานหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กระบวนการการนิเทศการศึกษาภายใตระเบียบแบบแผนอํานวยความสะดวกแกการสอนใหพัฒนา
ดีขึ้นโดยมุงใหเกิดประสิทธิผลในดานการสอนเปนสําคัญ 

แทนเนอร  และแทนเนอร  (Taner and Taner. 1987 : 52)  กลาววา  การนิเทศ 
การศึกษา คือ   การประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินหลักสูตรใหคําแนะนํา
ไปอยางมีคุณภาพ 

คลิกแมน  (Glickman. 1990 : 6)  ใหความเห็นเกี่ยวกับการนิเทศวา  เปนแนว 
ความคิดกับการงานและหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับ 
เร่ืองหลักสูตร   การจัดครูเขาสอน   การจัดสื่อการสอน   ส่ิงอํานวยความสะดวกการเตรียมการสอน
และการพัฒนาครูรวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน 

จากความหมายของการนิเทศการศึกษาดังกลาว   สรุปไดวา  การนิเทศการศึกษาเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอน  โดยการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง 
ผูบริหารและครูในโรงเรียนเพื่อใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาสนับสนุนแนะนําซึ่งกันและกัน 
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิ์ภาพการทํางานของครูใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
สูงขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

2.1.2  หลักการนิเทศการศึกษา 
หลักการนิเทศการศึกษาเปนแนวทางในการปฏิบัติใหผูบริหารการศึกษาได 

ดําเนินการเพื่อใหการศึกษาดําเนินไปดวยดีและประสบผลสําเร็จ  ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดให
หลักการสําคัญของการนิเทศการศึกษาไว   ดังนี้ 

ชารี  มณีศรี  (2538 : 27)  ไดกลาวถึงพื้นฐานความสําคัญของการนิเทศการศึกษา 
ไวดังนี้ 

1)  การนิเทศเปนการกระตุนเตือน  การประสานงานและแนะนําใหเกิดความเจริญ
งอกงามแกครูอาจทําไดโดยการฝกอบรมพัฒนาดานวิชาชีพ   ตลอดจนเทคนิควิธีการจัดการเรียน 
การสอน ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2)  การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย   เปดโอกาสใหครูไดคิดและ 
ตัดสินใจ   โดยใชความสามารถของตนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

3)  การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรค  หลีกเล่ียงการบังคับ  และสราง
บรรยากาศใหครูไดเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคหาวิธีการใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4)  การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตร เปนงานที่เกี่ยวของกับการนิเทศ เปนงาน 
ที่เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรและการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 

5)  การนิเทศเปนงานที่ตองรวมมือชวยเหลือผูอ่ืน จึงตองสรางมนุษยสัมพันธให 
เกิดขึ้น   มีการยอมรับนับถือซ่ึงกันและกัน 

6)  การนิเทศมุงเสริมบํารุงขวัญมีการยกยองชมเชยซ่ึงหากขวัญกําลังใจของครูดี 
ก็จะทําใหการสอนดีตามไปดวย 

7)  การนิเทศมีวัตถุประสงคที่จะใหโรงเรียนจัดการศึกษาสอดคลองกับชุมชน  
การนิเทศจะชวยใหมีการวางแผนสอดคลองกับความตองการและปญหาในชุมชน ชวยใหครูได
พัฒนาหลักสูตรให เหมาะสมกับสภาพชุมชนและสงเสริมใหครูไดประโยชนจากแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

อเนก  สองแสง (2540 : 6)  กลาวถึง หลักการนิเทศการศึกษาดังนี้ 
1)  การนิเทศตองมีความถูกตองตามหลักวิชาการมีการกําหนด  กฎ  นโยบาย  

จุดมุงหมาย    แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเปนไปตามสภาพปญหาที่แทจริงมีวิวัฒนาการทั้งเนื้อหาสาระ 
วัสดอุุปกรณ และกลวิธีในการนิเทศตลอดจนมีการนิเทศติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ 

2)  การนิเทศเปนการกระตุนประสาทและแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงามแก 
ผูเรียนและผูสอนมีการฝกอบรมวิชาชีพครูปรับปรุงแผนการสอนฝกทักษะการใชอุปกรณรวมทั้ง
พัฒนา   เจตคติและเทคนิควิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ   

3)  การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตยโดยผูนิเทศตองยอมรับความ 
แตกตางระหวางบุคคลสงเสริมใหผูรับการนิเทศไดแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจรวมกัน  

4)  การนิเทศเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
มีการรวบรวมขอมูลและสรุปผลมาใชในการนิเทศตลอดจนมีการประเมินและติดตามผล        

เบอรตัน และ บรูคเกอร (Burton and Bruecker.  1955 : 71 - 72)  ไดกําหนดหลักการ
นิเทศการศึกษา  ไววา 
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1)  การนิเทศการศึกษาควรดูความถูกตองตามหลักวิชา (Theoretically Sound)  
เปนไปตามความจริง   คานิยม   วัตถุประสงคและนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นและยังจําเปนตองมี 
การวิวัฒนาการทั้งดานเครื่องมือและวิธีการโดยมีวัตถุประสงคและนโยบายที่แนนอน 

2)  การนิเทศการศึกษาควรเปนวิทยาศาสตร (Scientific)  นั่นคือตองมีลําดับระเบียบ
และมีวธีิการในการศึกษาที่ถูกตองเชื่อถือได  

3)  การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย (Democratic)  เปดโอกาสใหทุกคน 
ไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงานเพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 

4)  การนิเทศการศึกษาควรเปนการสรางสรรคใหทุกคนมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถของตนไดอยางเต็มที่ 

นอกจากนี้  มารค และสตูป  (สิทธิชัย  เวศสุวรรณ.  2541 : 13  อางจาก  Mark  and 
Stoop. 1985 : 5) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศไวดังนี้ 

1)  การนิเทศการศึกษาเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษา  เปนบริการที่ทําเปน
ทีมซึ่งครูทุกคนมุงหวังไดรับการชวยเหลือในดานการนิเทศโดยอยูในความรับผิดชอบของครูใหญ 

2)  การนิเทศการศึกษาตองสอดคลองกับความตองการของแตละคน 
3)  การนิเทศการศึกษาชวยใหเปาหมาย และวัตถุประสงคทางการศึกษามีความ 

ชัดเจนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอชุมชน 
4)  การนิเทศการศึกษาชวยใหการบริหารการจัดการกิจกรรมนักเรียนปรับโครงการ

นิเทศและใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวมีการจัดงบประมาณไว 
ในงบประมาณประจําป 

5)  การนิเทศการศึกษาชวยใหการแปลเอกสาร และผลการวิจัยถูกนํามาใชตลอดจน             
การวัดประสิทธิภาพของการศึกษา   ควรใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินและใหความ 
ชวยเหลือ 

จากหลักการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวสรุปไดวา   
หลักการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการที่เปนวิทยาศาสตรมีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเนนความเปนประชาธิปไตยสงเสริมใหบุคลากรไดมีความคิด 
ริเร่ิมสรางสรรคมีเจตคติที่ดีตอกัน  ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครู และพัฒนา 
การศึกษาใหเจริญงอกงามทุกดานอันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
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2.2   การนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

  การนิเทศภายในสถานศึกษาเดิมเรียกวา  การศึกษาภายในสถานศึกษา  ซ่ึงการนิเทศ  
ทางการศึกษาแตเดิมเปนหนาที่ของศึกษานิเทศก   แตในภาวะปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทาง 
การศึกษาในดานตางๆ   มีเพิ่มขึ้นมากมาย ทําใหการนิเทศโดยศึกษานิเทศทําไดไมทั่วถึง  ประกอบ
กับระยะหลังบุคลากรในโรงเรียนมีความรูความสามารถมากขึ้น   จึงไดมีการจัดการนิเทศโดยใช
บุคลากรในโรงเรียนนิเทศกันเอง   โดยอาศัยหลักและวิธีการนิเทศการศึกษามาประยุกตใชเพื่อให
สอดคลองกับสภาพที่เปนอยู  รวมทั้งมีการศึกษาที่พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนใหเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (สงัด   อุทรานันท.  2530 : 
108) 
  2.2.1 ความหมาย   ความจําเปน  วัตถุประสงคของการนิเทศภายในสถานศึกษา  
                  1)  ความหมายการนิเทศภายในโรงเรียน   เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยปรับปรุง 
การเรียนการสอนของครู   มีนักการศึกษาและนักวิชาการทั้งของไทยและตางประเทศไดให 
ความหมายของคําวาการนิเทศภายในสถานศึกษา  ไวแตกตางกันตามแนวคิดและความเช่ือของ 
แตละคนไว ดังนี้ 

ประภาพรรณ  เส็งวงศ  (2534 : 5)  กลาววา   การนิเทศภายในโรงเรียน  หมายถึง 
การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียนในการแกไขปรับปรุง  และพัฒนา 
การทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ 

กอบกุล  ไชยพันธ  (2537 : 16)  กลาววา  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนวิธี 
การจดัดําเนินการ 

พัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียน  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียน 
การสอนใหสูงขึ้นดวยกระบวนการปฏิบัติงานที่รวมมือชวยเหลือซ่ึงกันของบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียน   ทั้งนี้โดยการนําของผูบริหารโรงเรียน 

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  (2539 : 1)  ไดกลาววา  การนิเทศภายใน
โรงเรียน  หมายถึง  กระบวนการที่ผูนิเทศในโรงเรียนดําเนินการโดยใชภาวะผูนําเพื่อใหเกิด 
ความรวมมือกันรวมใจ   การประสานงาน  และการใชศักยภาพในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่  อันจะ
สงผลไปถึงการพัฒนางานของโรงเรียนนั้นๆ โดยสวนรวม 
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หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  (2540 : 132)  ไดกลาววา   การนิเทศ 
ภายในโรงเรียน  หมายถึง   กิจกรรรมกระบวนการที่ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกัน 
จัดขึ้น  เพื่อพัฒนางานของครูในทุกๆ ดาน รวมทั้งใหครูเกิดความกาวหนาในวิชาชีพและสัมฤทธิ์ผล
สูงสุดในการเรียนของนักเรียน 

นิเวศน   คิดยาว  (2542 : 8) ไดกลาววา   การนิเทศภายในโรงเรียน   หมายถึง  
กิจกรรมกระบวนการที่ผูบริหารกับครูในโรงเรียนรวมกันแกไขพัฒนาการทํางานของครูใหมี 
ประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาว  สรุปไดวา การนิเทศ 
ภายในโรงเรียนเปนการดําเนินการจัดกิจกรรมระหวางผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนในการ 
แนะนําชวยเหลือ  สงเสริมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษา  อันสงผลตอความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน 
                 2)  ความจําเปนในการนิเทศภายใน                    

จากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบันทําใหตองพัฒนาการเรียน 
การสอนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงจําเปนที่ครูตองไดรับการแนะนําชวยเหลือ
ดวยระบบการนิเทศการศึกษาความจําเปนดังกลาวมีนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความจําเปน
ของการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนไวตาง ๆ กัน  ดังนี้ 

สงัด   อุทรานันท  (2530 : 116 - 117)  ไดกลาวถึง  ความจําเปนของการจัด 
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนดวยเหตุผล   ดังตอไปนี้   

(1) ศึกษานิเทศกโดยตําแหนงมีจํานวนจํากัดไมสามารถสนองความตองการ
นิเทศการศึกษาของโรงเรียนตางๆ ไดทั่วถึง  

(2) สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน จึงเปน
การยากที่จะนิเทศซึ่งผูที่อยูภายนอกจะรูสภาพ ปญหาและความตองการที่แทจริงของโรงเรียนให
สนองความตองการจึงเปนไปไดยาก 

(3) ปจจุบันบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรูความสามารถเพียงพอ จึงควร
ใชทรัพยากรนี้ใหเกิดประโยชนที่สุดและยังเปนการยอมรับซึ่งกันและกันอีกดวย 

(4) เปนการสอดคลองกับปรัชญา  หลักการ  และวิธีการนิเทศปจจุบันเกิดขึ้น 
โดยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน  และคณะ (2530 : 23) ไดกลาวถึง  ความจําเปนที่ 
โรงเรียนตองมีการนิเทศภายในเนื่องจาก 

(1)  ปรัชญาการศึกษา  วัตถุประสงคของการศึกษา  หลักสูตร  วิธีสอน   และ 
การวัดผลมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

(2)  ครูอาจมีความรูความชํานาญที่ยิ่งหยอนกวากัน  งานการนิเทศภายในจะชวย
ซอมแซมเสริมใหดขีึ้นและการนิเทศภายในจะทําใหวัตถุประสงคมีผลสูการปฏิบัติ 

(3)  เปนการแกขอบกพรองอ่ืน   เชน   การขาดมนุษยสัมพันธการปฏิบัติงาน 
ไมถูกตอง   ขาดความคิดสรางสรรคในการแกปญหาและการตัดสินใจ  

(4)  วิทยากรและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  จําเปนตองมีการนิเทศเพื่อให
นําความรู และวิธีการใหมๆ มาใช 

(5)  การศึกษาก็เชนเดียวกับวิทยาการแขนงอื่นที่จําเปนตองมีการพัฒนาคนควา
ใหเจริญยิ่งขึ้นและการนิเทศภายในถือเปนตัวอยางในเรื่องนี้ไดดี  
 วไลรัตน  บุญสวัสดิ์ (2530 : 93 - 94) กลาวถึงความจําเปนของการนิเทศภายใน
โรงเรียนไวเชนกันวา 

(1)  การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
(2)  ครูควรไดรับการนิเทศเพื่อพัฒนาความเจริญทางดานการเรียนการสอน และ

ทางวิชาการ 
(3)  โรงเรยีนตองมีการนิเทศเพราะโครงการที่ประกอบดวยขอมูลจากการนิเทศ

ชวยในการจําแนกคุณภาพครูและความตองการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน   นอกจากนี้ 
หลักฐานและขอมูลตางๆ   ยังสามารถชวยในการตัดสินปญหาบางอยางของโรงเรียนได 

(4)  การนิเทศสามารถกระตุนและแนะนําความคิดใหมๆ  ใหเกิดขึ้นกับครูใน
โรงเรียนโดยเฉพาะในกรณีที่นําเอาเทคนิคและวิธีการใหมๆ  ตลอดจนการวิจัยมาใชจะเปนการชวย
ในการเก็บขอมูลในการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือ 

(5)  โรงเรียนมีความจําเปนที่ตองอบรมครูโดยกระทําตอเนื่องเพราะไมมี 
หลักประกันไดวา   ครูที่ผานสถาบันฝกหัดครูแลวจะมีคุณภาพดีตลอดไปโดยไมจําเปนตองมี 
การนิเทศเพราะความกาวหนาทางดานวิชาการเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ 

(6)  เพื่อเปนการชวยครูไดเขาใจปรัชญาและวัตถุประสงคการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่ชัดเจนและสามารถดําเนินการสอนใหบรรลุเปาหมายได 

(7)  เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของคณะครูและกอใหเกิดความ 
รูสึกปลอดภัย   รักและภูมิใจในงานที่ปฏิบัติอยู 
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อาคม  จันทสุนทร  (2533 : 36)  ไดกลาววา  การนิเทศภายในมีความจําเปน
เพราะทําใหเกิดผลดีตอการบริหารโรงเรียนหลายประการ คือ 

(1)  เปนการชวยสงเสริมกําลังของศึกษานิเทศกและผูบริหารการศึกษา  ซ่ึงมี 
ไมเพียงพอที่จะนิเทศการศึกษาไดอยางทั่วถึง 

(2)  การนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียนนั้น  ผูนิเทศอยูใกลชิดกับปญหาที่มี
อยูในโรงเรียนยอมรูปญหาไดดีและสามารถแกปญหาไดตรงจุดกวาที่จะใหคนภายนอกมานิเทศ 

(3)  ผูบริหารโรงเรียนมีความคุนเคยกับครูดีอยูแลว  ทําใหบรรยากาศการนิเทศ
เปนกันเอง   ไมตองเสียเวลาสรางความคุนเคยเหมือนกับศึกษานิเทศกหรือผูบริหารการศึกษา 
ภายนอก 

(4)  ผูนิเทศภายในโรงเรียนสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศ
ไดตลอดเวลาเพราะอยูใกลชิดกันและสามารถทําใหงานดําเนินไปถึงวัตถุประสงคโดยไมขาด 
ความตอเนื่อง 

จุรีย   จันทรเจริญ  (2539 : 17)  ไดกลาววา   การนิเทศภายในโรงเรียนเปน 
กิจกรรมที่มีความจําเปนตอคุณภาพการศึกษาเพราะชวยใหบุคลากรในโรงเรียนไดดําเนินการจัด 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอนักเรียน 

จากที่นักการศึกษาไดกลาวไว  จึงพอสรุปไดวา  การนิเทศภายในโรงเรียนที่
ดําเนินการโดยศึกษานิเทศกซ่ึงมีจํานวนนอยจึงทําไดไมทั่วถึงดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียนจึงมี
ความจําเปนสําหรับบุคลากรภายในโรงเรียนเปนอยางมาก   เพราะเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภายในสังคม การนิเทศการเรียนการสอนสามารถกอใหเกิดความคิดใหมๆ แกครูในการที่จะ
พัฒนาการเรียนการสอน  การแสวงหาความรูและปรับปรุงตนเองใหมีคุณภาพอยูเสมอ 
 3) วัตถุประสงคของการนิเทศภายในโรงเรียน 

วัตถุประสงคภายในโรงเรียน  มีความหมายเดียวกับ วัตถุประสงคของการนิเทศ
การศึกษา  คือ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสอนของครใูหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน
ของนักเรียนสูงขึ้น   อยางไรก็ตามมีผูกลาวถึงวัตถุประสงคของการนิเทศภายในโรงเรียนไวอยาง 
ชัดเจนดังนี้ 

กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 306)  กลาววา  การนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
จะตองกระทําอยางเปนขั้นตอนและกระบวนการ   เมื่อนิเทศแลวตองไดผลตามวัตถุประสงคของ
การนิเทศ ซ่ึงถือวาเปนหัวใจที่สําคัญของการนิเทศ  4  ประการ  คือ 

(1)   พัฒนาคนการนิเทศการศึกษาเปนการใหคําปรึกษาแนะนําชวยเหลือเมื่อ
นิเทศแลวบุคลากรในหนวยงานไดรับความรูและมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น  
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(2)  พัฒนางานการนิเทศการศึกษาเปนการสรางวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

(3)  ประสานสัมพันธ   การนิเทศการศึกษาเปนการรวมมือสรางความเขาใจ 
ในการทํางานรวมกัน 

(4)  การสรางขวัญและกําลังใจการนิเทศการศึกษาเปนการสรางความมั่นใจ   
ความสบายใจและมีกําลังใจในการทํางานสอดคลองกับ อัญชลี  กําพลรตัน (2534 : 78)  ไดกลาวถึง 
วัตถุประสงคของการนิเทศภายใน ไวดังนี้ 

ก.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถมีเจตคติที่ดี   
มีความพึงพอใจในหนาที่และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ข.  เพื่อลดและแกปญหาตางๆ  ภายในสถานศึกษาโดยอาศัยความรวมมือ
ของบุคลากรในสถานศึกษานั้นเอง 

ค.  เพื่อใหบุคลากรมีประสานสัมพันธที่ดีในการทํางานและมีสวนรวมใน
การพัฒนา และแกปญหาในสถานศึกษานั้น 

ง.  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวของ 
ชินวงศ   ศรีงาม  (2536 : 7)  กลาววา  การนิเทศภายในมีวัตถุประสงคหลัก  คือ   

พัฒนาครูผูสอนใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไปในทิศทางที่พึงประสงคสามารถจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากร 
ภายในโรงเรียนในอันที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกันชวยกันพัฒนาดานการเรียนการสอนชวยใหนักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด 

นอกจากนี้   สุดาวรรณ  พานิชสุขไพศาล  (2539 : 9)   ไดกลาวถึงวัตถุประสงค
ของการนิเทศภายในโรงเรียนวา   เปนการชวยเหลือและสงเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนใหเขาใจ 
เกี่ยวกับตัวเด็ก   มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู   สรางขวัญและกําลังใจในการประเมินตนเองและ 
ความพึงพอใจในการทํางานซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

ปรีชา  จิตรสิงห,  วิโรจน  ฟกสุวรรณ และ กมล  บุญประเสริฐ (2542 : 7)  ได
กลาวถึงวัตถุประสงคของการนิเทศภายในโรงเรียนดังนี้ 

(1)  เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีใหแกครูในดานความเปนผูนําทางดานวิชาการ 
การมีมนุษยสัมพันธ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและมีอุดมการณที่อบรมนักเรียนใหเปนบุคคล 
ที่มีคุณภาพ 

(2)  เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูเสริมสรางสมรรถภาพทางดานการสอนและพัฒนา 
การเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
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(3)  เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานของครูโดยใชกระบวนการกลุมมีการทํางาน
เปนระบบมีการนิเทศกันเองภายในโรงเรียน  หรือประสานกับศึกษานิเทศกในการใหบริการ 
ชวยเหลือโรงเรียนตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 

(4)  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูอาจทําได  โดยสรางความมั่นใจ 
ความสบายใจในการทํางานและสรางความกาวหนาในตําแหนงวิชาชีพ 

จากวัตถุประสงคดังกลาวขางตน   พอสรุปไดวา   การนิเทศภายในโรงเรียนมี 
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนใหปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งดานการสอน   
บุคลิกภาพ   สรางขวัญกําลังใจและความพึงพอใจในการทํางานซึ่งจะสงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงขึ้นได 

2.2.2  บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
          ผูบริหารเปนผูที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการนิเทศการศึกษาและเปนผูมีสวน 

ในการผลักดันใหการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนบรรลุผลตอการปรับปรุงการเรียนการสอน  ตามที่  
สงัด   อุทรานันท  (2530 : 41 - 42)  ไดกลาวมาถึง   บทบาท หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษากับ 
การนิเทศการศึกษา   ดังนี้ 

1)  รวมวางแผนนิเทศการศึกษาในโรงเรียนกับผูนิเทศและผูรับการนิเทศ และอยูใน
ฐานะประธานกรรมการ 

2)  เปนผูใหการสนับสนุนการดําเนินงานการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน โดย
ใหบริการและสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  

3)  สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานภายในโรงเรียน   โดยการเยี่ยมเยียน 
ดูการทํางานสอบถาม   เพื่อเเสดงความสนใจตอคณะทํางานดวยรวมถึงการพิจารณาความดี 
ความชอบ 

กมล  บุญประเสริฐ  (2542 : 3)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่มีตอการนิเทศ 
การศึกษาภายในโรงเรียนวา     

1)  สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
2)  รวมประชุมวางแผนการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนกับผูนิเทศและครูโดยอยูใน

ฐานะประธานของคณะทํางาน 
3)  พิจารณาอนุมัติโครงการนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดคลองกับนโยบายและ 

แผนงานของโรงเรียน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 20 

4)  เปนผูใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ  งบประมาณ  สรางขวัญและกําลังใจ 
แกผูดําเนินโครงการ 

(1)  ใหคําแนะนําใหคําปรึกษา และเปนวิทยากรที่ดีแกครูและผูนิเทศภายใน 
โรงเรียน   
 (2)  ชวยเหลือและสงเสริมใหครูมีความรูและมีความงอกงามในวิชาชีพ 

(3)  ใชเทคนิคในการบริหารมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายในโรงเรยีน 
(4)  นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 
กลาวไดวา  ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนหัวหนาสถานศึกษายอมเปนหัวใจสําคัญ

ของการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเพราะผูบริหารมีบทบาททั้งผูใหการนิเทศการศึกษา   สงเสริม  
สนับสนุน   แนะนํา   ตลอดจนการนิเทศ   ติดตามอันจะสงผลตอบรรยากาศและผลสัมฤทธ์ิของ
โครงการนิเทศการศึกษาใหเกิดขึ้นในโรงเรียนไดเปนอยางดี 

2.2.3   กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
การนิเทศภายในโรงเรียนเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหารที่จะชวยผลักดันให

บุคลากรในโรงเรียนเกิดการพัฒนาตนเอง   เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
การนิเทศภายในจะบรรลุผลไดนั้นตองอาศัยกระบวนการ   ขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
ตอเนื่องกัน 

มีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนของกระบวนการนิเทศแตกตางกันไปตาม
ทัศนะของแตละคนเชน 

สงัด   อุทรานันท  (2530 : 125 - 131) ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
วามี  5  ขั้นตอน  ดังนี้  

ขั้นที่ 1  การวางแผนการนิเทศ (P - Planning)  เร่ิมจากการรับทราบสภาพปญหา
ความตองการรวมกันของบุคลากรภายในโรงเรียนจากนั้นนําปญหามาวิเคราะหหาสาเหตุ  กาํหนด
วัตถุประสงค   กําหนดทางเลือกในการแกปญหามอบหมายงานใหบุคลากรฝายตางๆ  รับผิดชอบ 

ขั้นที่ 2  การใหความรูในเรื่องที่ตองดําเนินการ (I - Informing) ขั้นตอนนี้ผูนิเทศตอง
ใหความรูความเขาใจแกบุคลากรในโรงเรียนอาจดําเนินการ  โดยบุคลากรในโรงเรียนหรือเชิญ
วิทยากรจากหนวยงานภายนอกมาใหความรูหรืออบรมก็ได 

ขั้นที่ 3  การปฏิบัติงาน (D - Doing) ในขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ มีการแบงเปน  
3  ขั้นตอนยอย  ไดแก  

1)  ผูรับการนิเทศไดลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับความรูมาแลว 
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2)  ผูนิเทศปฏิบัติหนาที่ของตนโดยการชวยเหลือ  แนะนํา  ควบคุมเพื่อใหมี
คุณภาพและสําเร็จตามที่กําหนด 

3)  ผูบริหารหรือผูสนับสนุนการนิเทศจะคอยสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกเรื่องทรัพยากรและวัสดุอุปกรณตาง ๆ  

ขั้นที่ 4   การสรางขวัญและกําลังใจ (R - Reinforching)  ผูบริหารหรือผูนิเทศ 
สรางขวัญหรือกําลังใจแกผูเขารับการนิเทศ   อาจเสริมแรงโดยการเยี่ยมชมยกยองเชิดชูเกียรติ 
ในผลงาน 

ขั้นที่ 5  การประเมินผลการนิเทศ  (E - Evaluating)  เปนขั้นตอนการตัดสินผล 
การปฏิบัติงาน   ตั้งแตผลผลิต   กระบวนการและปจจัยนําเขา  โดยใหความสําคัญในผลผลิตใน 
ขั้นตอนนี้หากปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จสามารถจัดทํามาตรการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเกิด 
ผลสําเร็จก็สามารถจัดทํามาตรการหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อปองกันปญหาที่เกิดขึ้น   หาก
งานที่ทําไมสําเร็จควรหาทางปรับปรุงแกไขตอไป 

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2531 : 24)  ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาการนิเทศงานวิชาการ ภายในโรงเรียนมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา   โดย
กําหนดใหผูใหการนิเทศปฏิบัติดังนี้    

ขั้นที่ 1  การสํารวจความตองการความจําเปน 
ขั้นที่ 2  การวางแผนการนิเทศ 
ขั้นที 3  การดําเนินการนิเทศ 
ขั้นที่ 4  การประเมินผลการนิเทศ   
ขั้นที่ 5  การปรับปรุงแกไข 
มีรายละเอียดดังนี้ 
ขั้นที่ 1  การสํารวจความตองการความจําเปน 

              การสํารวจความตองการจําเปน   เปนการสํารวจปญหาหรือขอบกพรอง 
ที่ทําใหงานไมบรรลุผลมาใชประกอบการทําโครงการโดยสํารวจความตองการของครู    การ
จัดลําดับความสําคัญของปญหาการวิเคราะหสาเหตุของปญหาจัดลําดับกําหนดทางเลือกการ
แกปญหาและการกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสมกับแผนงานโครงการของโรงเรียนตอไป 

ขั้นที่ 2   การวางแผนการนิเทศ 
              การวางแผนการนิเทศ   เปนการดําเนินการตอจากขั้นตอนที่ 1 โดยนํา 
ทางเลือกในการแกปญหามากําหนดเปนกิจกรรมโดยเขียนเปนโครงการนิเทศซึ่งจะตองระบุ 
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการกําหนดบุคคลผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
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ขั้นที่ 3  การดําเนินการนิเทศ 
               การดําเนินงานการนิเทศเปนการปฏิบัติงานโดยการนําโครงการนิเทศ  ที่
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลวนําไปสูการปฏิบัติโดยคํานึงถึงหลักการนิเทศ  ทักษะ  ส่ือเครื่องมือ 
การนิเทศการเตรียมความพรอมสรางความเขาใจ  รวมทั้งชวยเหลือสนับสนุนจากผูบริหาร 

ขั้นที่ 4  การประเมินผลการนิเทศ 
              การประเมินกระบวนการดําเนินงานและผลผลิต   เปนการตรวจสอบผล 
การดําเนินงานตามโครงการนิเทศโดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค  และนําผลการประเมิน
มาเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

ขั้นที่ 5  การปรับปรุงแกไข 
  การปรับปรุงแกไขเปนเรื่องสําคัญตองรีบดําเนินการทันทีที่หมวดวิชาไดรับ
ผลการประเมินหากพบวาสิ่งใดที่บกพรองหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายก็จะตอง 
ปรับปรุงแกไขในแตละขั้นตอนของการดําเนินงานการปรับปรุงแกไขจึงสามารถทําไดตลอด 
การดําเนินงานจนกระทั่งเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานแลว  หากพบวายังมีขอบกพรองหรือไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย   จําเปนจะตองพิจารณาปรับปรุงแกไขตั้งแตตนของการวางแผน 
การนิเทศหรืออาจจะตองรวมกันวางแผนการนิเทศใหมอีกดวย 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  (2545 : 54 - 59) ไดกําหนด
กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูไว  5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา 
ขั้นที่ 2  การวิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดพัฒนา 
ขั้นที่ 3  การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 
ขั้นที่ 4  การลงมือปฏิบัติ 
ขั้นที่ 5  การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแกไข 
นิกร  เพ็ญเวียง  (2538 : 48 - 49) ไดกําหนดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว  

5  ขั้นตอน  คือ  
  1)  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการ  หมายถึง   การดําเนินการ 
รวมกันระหวางผูนิเทศกับครูผูสอนเปนการหาตัวปญหาในเรื่องการเรียนการสอนที่ประสบอยูซ่ึงหา
ไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาจากแบบสอบถามของครูผูสอนหรือการระดม
สมองของผูนิเทศ และครูผูสอนเพื่อใหไดตัวปญหาที่แทจริง 
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   2)  การวางแผนและกําหนดทางเลือก  หมายถึง   การดําเนินการรวมกันในการ
พิจารณาหาวิธีการแกไขปญหาที่ไดจากขั้นตอนหนึ่ง  คือ  กําหนดงาน   กําหนดคนใหเหมาะสม
สัมพันธกันโดยกําหนดการปฏิบัติงานในรูปแบบของแผนงานหรือโครงงานที่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
  3)  การสรางสื่อและเครื่องมือ  หมายถึง  การจัดหา  จัดสรางสื่อเครื่องมอืในการ
นิเทศภายในที่สอดคลองกับยุทธวิธีที่กําหนดไว 
  4)  การปฏิบัติการนิเทศภายใน  หมายถึง  การดําเนินการนิเทศภายในตามยุทธวิธี 
ที่กําหนดไว  ซ่ึงไดแก  การประชุม  การพาครูไปศึกษานอกสถานที่   การใหศึกษาจากตํารา 
  5)  การประเมินผลและรายงานผล  หมายถึง  การตรวจสอบหรือประเมินวา 
การดําเนินการที่ผานมาสําเร็จตามเปาหมายที่วางไวหรือไม   มีสวนใดที่ตองแกไขปรับปรุงให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  การประเมินผลมักดําเนินการในสามระยะ  คือ  กอนดําเนินการ  
ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการ   สวนการรายงานผลนั้นกระทําเพื่อใหหนวยงานเหนือ 
รับทราบตอไป 
  แฮรริส  (ไพโรจน   กล่ินกุหลาบ.  2542 : 45 – 46 ;  อางจาก Harris.  1963 : 14 -15)  
ไดกลาวถึงการนิเทศการศึกษาประกอบดวยกระบวนการ  5  ประการ  เรียกดวยอักษรยอวา 
“POLCA”    ดังนี้ 

1)  การวางแผนการนิเทศ  (Planning)  หมายถึง  การวางแผนการปฏิบัติงาน  
โดยคิดวาจะทําอะไร   อยางไร   การกําหนดวัตถุประสงค  การพัฒนาวิธีการดําเนินงาน   การ
กําหนดงานและผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดทําโครงการ      

2)  การจัดองคกรการนิเทศ  (Organizing)  หมายถึง  การจัดโครงสรางขององคกร
เพื่อการดําเนินงานการนิเทศ   การกําหนดกฎเกณฑในการทํางาน   การจัดหาทรัพยากรวัสดุอุปกรณ 
เพื่อสนับสนุนการนิเทศ   การกําหนดภารกิจบทบาทหนาที่ตลอดจนการประสานงาน 

3)  การนําการนิเทศสูการปฏิบัติ  (Leading)   หมายถึง  การดําเนินการวินิจฉัย   
ส่ังการคัดเลือกบุคลากรการกระตุนใหเกิดการทํางาน  การใหคําปรึกษาชวยเหลือ   การใหขวัญ 
กําลังใจ  การใหคําแนะนํา  การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ 

4)  การควบคุมการนิเทศ  (Controlling)  หมายถึง  การติดตามควบคุมงานนิเทศ 
โดยการมอบหมายงานการติดตามชวยเหลือแกไขปรับปรุงใหงานนิเทศบรรลุวัตถุประสงคตลอดจน
การกําหนดระเบียบการปฏิบัติงาน 

5)  การประเมินผลการนิเทศ (Assessing)  หมายถึง   การตรวจสอบ  ติดตาม   
การปฏิบัติงาน   การนิเทศโดยการวัดและประเมินผลการนิเทศ 
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จากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานการนิเทศภายในจากนักวิชาการหลายๆ  ทาน 
ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานภายในของกรมสามัญศึกษา  จะเห็นวามีขั้นตอนคลายคลึงกัน 
แตการดําเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ   
เขต 2  ไดกําหนดใหสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดกระบวนการนิเทศ 
ตามแนวทางการนิเทศภายในของกรมสามัญและสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  
เปนหลักในการดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนตอไปนี้  คือ  การสํารวจความตองการความจําเปนของ
โรงเรียน  การวางแผนการนิเทศ   การดําเนินการนิเทศ   การประเมินผลการนิเทศ  และการปรับปรงุ
แกไข   ผูวิจัยไดนําหลักการ และแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายทานมาเพิ่มเติม 
เพื่อใหมีความสมบูรณในเนื้อหา และสะดวกในการนําไปปฏิบัติ   มีรายละเอียดของขั้นตอน 
ในการดําเนินงานนิเทศภายในทั้ง 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

การสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน 
การสํารวจความตองการจําเปน  หมายถึง  การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาหรือส่ิงที่

ยังบกพรองที่ทําใหงานไมบรรลุเปาหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2530 : 13 - 14) ไดเสนอ 

วิธีการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการในการนิเทศวา ควรประกอบดวย 7 ขั้น คือ   
1)  การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาและความตองการ 

โดยการศึกษาขอมูลจากผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา และกําหนดเกณฑที่พึงประสงคหรือ
มาตรฐานของงานใหครบถวน 

2)  เปรียบเทียบสภาพปจจุบันกับความคาดหวัง  เพื่อเปนขอมูลในการกําหนด
ประเด็นปญหา 

3)  กําหนดประเด็นปญหาและองคประกอบของปญหาใหชัดเจน 
4)  จัดลําดับความสําคัญของปญหาใหสอดคลองกับเวลา งบประมาณ และกําลังคน

โดยพิจารณาจากปญหาที่เปนจริงความจําเปนเรงดวน   ความรุนแรงของปญหาและผลกระทบ 
ตอเรื่องอื่นๆ  

5)  การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
6)  การกําหนดวิธีการแกปญหาและสามัญศึกษากําหนดทางเลือกในการปฏิบัติงาน 
7)  การประมวลทางเลือก  เพื่อนําไปใชในการวางแผนแกปญหาตอไป 
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หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2539 : 24 – 26)  ไดเสนอวิธีการสํารวจ 
ความตองการความจําเปน ดังนี้ 

1)  การกําหนดเปาหมาย  โดยคํานึงถึงนโยบายโรงเรียนเกณฑมาตรฐานงานของ
กรมสามัญศึกษา และจากปญหาการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา 

2)  วิเคราะหองคประกอบของปญหาโดยใชแผนภูมิกางปลา 
3)  จัดลําดับความสําคัญของปญหา 
4)  วิเคราะหทางเลือกในการแกปญหาเปนการรวมพิจารณาสาเหตุของปญหา 

เพื่อกําหนดกิจกรรมที่สอดคลองมาดําเนินการ 
5)  จัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมโดยคํานึงถึงความเปนไปได และทรัพยากร 

ที่มีอยู 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2533 : 16) ไดกลาวถึงวิธี

การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการดังนี้ 
1) ศึกษาขอมูลตอไปนี้ 

(1)  ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา 
(2)  นโยบายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
(3)  แผนงาน และโครงการประจําปงบประมาณ 
(4)  สภาพการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
(5)  แฟมขอมูลดานวิชาการทุกหนวยงาน 
(6)  มาตรการและเกณฑขั้นต่ําของการนิเทศ 
(7)  ตัวบงชี้คุณภาพทางการศึกษา 

2) ประมวลผลการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการเพื่อกําหนด  
แผนการนิเทศ 

3) จัดทําแฟมขอมูลระดับเขตพื้นที่และเขตปฏิบัติการเพื่อกําหนดแผนการนิเทศ 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 : 8) ไดกลาวถึงวิธี

การศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการในการนิเทศการใชวิธีการ 4  ขั้นตอน  คือ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นสํารวจเรื่องราวเกี่ยวกับปญหา 
 ขั้นที่ 2  ตรวจสอบขอมูลในแตละเรื่องใหชัดเจน 
 ขั้นที่ 3  เปรียบเทียบขอมูลของปญหาโดยเทียบเกณฑมาตรฐานหรือจุดหมายที่
กําหนดเพื่อจะไดกําหนดเปาหมายในการแกไขปญหาไดถูกตอง 
 ขั้นที่ 4  จัดลําดับความสําคัญของปญหาแตละชนิด  เพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการ
แกไขปรับปรุงในขั้นตอไป 
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จากที่กลาวมาทั้งหมด  สรุปไดวาการสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน 
เปนขั้นตอนการนิเทศภายในโรงเรียนโดยการหาขอมูลความตองการเพื่อใหไดมาซึ่งปญหา และ
ความจําเปนที่ตองมีการนิเทศดวยวิธีการตางๆ  เชน  การสังเกต  สัมภาษณ  แบบสอบถาม  
การประชุม  แลวนําขอมูลมาวิเคราะห  พิจารณาตัดสินใจอยางมีเหตุผลเพื่อจัดทําแผนการนิเทศ 
ภายในสถานศึกษาตอไป 

การวางแผนการนิเทศ 
การวางแผนการนิเทศเปนขั้นตอนการนําผลการศึกษาสภาพปจจุบัน   ปญหาและ

ความตองการ  มากําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานลวงหนาที่เปนระบบขั้นตอนที่จะชวยให 
การนิเทศภายในโรงเรียนเปนรูปธรรม  และมีประสิทธิภาพอยางแทจริงมนีักการศึกษาหลายทานได
กําหนดขั้นตอนการวางแผนไว  ดังนี้ 

อุทัย   บุญประเสริฐ  และชโลมใจ   ภิงคารวัฒน (2528 : 101 - 102)  เสนอแนะวา  
การวางแผนการนิเทศในโรงเรียนมีลําดับขั้นตอน ตอไปนี้ 

1) การประมวลปญหาและความตองการในการพัฒนา 
2) จัดลําดับความสําคัญของปญหา และความตองการของการนิเทศภายในโรงเรียน

ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม  ดังนี้    
(1)  การวิเคราะหปญหาคนหาสาเหตุสรางทางเลือกในการขจัดสาเหตุของ

ปญหาแลวเลือกทางเลือกในการดําเนินการ 
(2)  จัดลําดับความตองการในการพัฒนาและการวิเคราะหเพื่อกําหนดขั้นตอน

ในการดําเนินงาน 
3) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยกําหนดเปนแผนงานโครงการ 
4) การจัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

(1)  กําหนดการปฏิบัติ  และออกคําสั่ง 
(2)  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน 
(3)  จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศเฉพาะเรื่อง 
(4)  จัดทําแผนการติดตาม   ควบคุม  กํากับและการประเมินผล 

5) การกําหนดการนิเทศติดตามผลขณะลงมือปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน 
สมเด็จ หาญกุดคุม  (2537 : 15)  กลาวถึงขั้นตอนการวางแผน  ดังนี้ 

(1) ประสานงานการดําเนินงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(2) นําผลการศึกษาสภาพปจจุบัน   ปญหาและความตองการ  รวมทั้งผล 

การดําเนินงานมากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป 
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(3) วิเคราะหแผนการศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัติ การสงแผนปฏิบัติ 
การนิเทศแจงแกหนวยงานในเขตปฏิบัติการ 

สุวัณนา  ทัดเทียม  (2534 : 30)  ไดกําหนดขั้นตอนการวางแผนการนิเทศ   ดังนี้ 
1)  การเตรียมการวางแผน เปนการดําเนินการโดยผูนิเทศศึกษาขอบขายงานนโยบาย 

และขอมูลสภาพปญหาและความตองการมาจัดทําแผน 
2)  การปฏิบัติการวางแผน ขั้นนี้ผูบริหารจัดประชุมครูนําประเด็นปญหาในแตละป

มาพิจารณาวามีการแกไขและพัฒนาไดเพียงใด   
3)  ประสานแผนเปนการทบทวนเปาหมาย  วัตถุประสงค  แนวปฏิบัติแลวจึง

ดําเนินการประสานคนประสานงานเพื่อใหสามารถดําเนินงานไปได 
4)  เตรียมนําแผนปฏิบัติไปใชมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานทุกฝายและมีปฏิทิน

ปฏิบัติงานไวเปนหลักฐานเพื่อการติดตามผล 
สมานจิต  พงษสนาม (2542 : 41)  ไดสรุปการวางแผนการนิเทศ ในโรงเรียนไวดังนี้ 
1) มีการประชุมผูเกี่ยวของเพื่อจัดทําโครงการ 
2) มีการกําหนดวิธีการเปนขั้นๆ หรือ กิจกรรมที่ตองทํา 
3) การกําหนดชวงเวลาในการปฏิบัติงาน  กําหนดเวลาของแตละกิจกรรม 
4) กําหนดงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  และส่ิงอํานวยความสะดวก 
5) กําหนดแนวทางในการติดตามผล 
กลาวไดวา  การวางแผนการนิเทศในโรงเรียน เปนการกําหนดปฏิบัติการนิเทศ 

ในโรงเรียนไวลวงหนาอยางมีเปาหมาย  โดยคํานึงถึงความสอดคลองของนโยบายโรงเรียน   
มีการกําหนดกิจกรรมในโครงการตลอดจนรายละเอียด  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

การดําเนินการนิเทศ 
การดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การปฏิบัติกิจกรรม 

ที่กําหนดไวในแผนโครงการนิเทศของโรงเรียนในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวนั้นไดมีผูเสนอแนะไวดังนี้ 

เตือนใจ  แกวโอภาส (2529 : 18 - 26)  ไดเสนอแนะไววา  การปฏิบัติการนิเทศ   
ควรมีขั้นตอนดังนี้ 

1)  จัดประชุมผูเกี่ยวของ และคณะทํางานเพื่อทําความเขาใจรายละเอียดและขั้นตอน
ตาง ๆ ของการปฏิบัติงานตามโครงการนิเทศ 

2)  กําหนดงานที่จะปฏิบัติตามโครงการตางๆ ตามลําดับกอนหลัง  
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3)  แบงความรับผิดชอบแกผูเกี่ยวของและกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหแนนอน 
ตลอดจนมีแผนสํารองเมื่อมีปญหาหรืออุปสรรค 

4)  ทําความเขาใจ ส่ือและเครื่องมือนิเทศการศึกษารวมกันเพื่อใหเขาใจอยางละเอียด 
และควรทดลองใชส่ือกอนการปฏิบัติจริง 

5)  กําหนดแนวทางวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  และการปฏิบัติงานตามโครงการ 
รวมกันเพื่อ ใหเขาใจรวมกนั 

6)  ปฏิบัติการนิเทศโครงการตามงานและหนาที่ไดรับมอบหมาย 
7)  พบปะ  ประชุมทบทวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ของแตละคนอยางสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
8)  ประชุมเพื่อนําผลการปฏิบัติงานนิเทศทั้งหมดไปสรุป  วิเคราะห  วิจัย เพื่อพัฒนา

งานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 สรุปไดวาขั้นตอนการปฏิบัติงานนิเทศดังกลาว  สามารถแบงไดเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ขั้นเตรียมการกอนการนิเทศ  ไดแก  การจัดการประชุมใหมีความรับผิดชอบ 
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับกําหนดการ 

2) ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ   ตลอดจนสื่อและเครื่องมือที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนลงมือปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศเปนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการที่ระบไุว 

3) การประเมินผลสรุปรายงาน เปนขั้นตอนที่ชวยใหทราบวางานที่ทําสําเร็จ 
หรือไม  เพียงใด  มีส่ิงใดที่ตองปรับปรุงแกไข   ทําไดโดยประชุมคณะผูทํางานเพื่อสรุปผล 
การปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาเมื่อส้ินสุดโครงการ และในการปฏิบัติงานครั้งตอไป 

นอกจากนี้  ในการดําเนินการนิเทศภายในยังสอดคลองกับหนวยศึกษานิเทศก   
กรมสามัญศึกษา  (2531 : 24 - 26)  ที่ไดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงานออกเปน 3 ขั้นคือ 

1)  ขั้นเตรียมการ   เปนการตรวจสอบความพรอมกอนลงมือปฏิบัติงานมีการจัดเปน
หนวยงานยอย และมีผูประสานงานในหนวยงานยอยตรวจสอบปจจัย และสรางความเขาใจกับ 
ผูปฏิบัติ 

2)  ขั้นปฏิบัติงาน  ผูรับผิดชอบจะดําเนินงานตามขั้นตอนและเวลาที่กําหนดไว 
ผูรับผิดชอบโครงการมีการควบคุมดูแลแนะนํา  และสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันอยาง
ใกลชิด 

3)  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนการสรุปรายงานผลการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอนของโครงการเปนการนําผลรวมของการปฏิบัติงานตามโครงการเสนอตอผูรับผิดชอบ       
ตามสายบังคับบัญชาเพื่อนําไปประเมินผลในภาพรวมของโรงเรียน  
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นริศรา   อุปกรณศิริการ (2542 : 32)  ไดเสนอแนะขั้นตอนการนิเทศภายในไว ดังนี้ 
1) ในการดําเนินการนิเทศ  จะตองเปนไปตามขอตกลงของคณะทํางาน 
2) กอนการดําเนินการนิเทศ   ควรวางแผนรวมกัน  เพื่อสรางความคุนเคย 
3) การนิเทศ  ผูนิเทศและผูรับการนิเทศควรเขาออกจากหองพรอมกัน 
4) การสังเกตการสอนหากพบขอผิดพลาด   ควรพูดกับครูเปนการสวนตัวหลังจาก

การสอนผานไป 
5) ควรใชเทคนิควิธีการนิเทศหลาย ๆ แบบ ตามความเหมาะสม 
6) ควรใหขอมูลยอนกลับ  แกผูไดรับการนิเทศอยางเที่ยงธรรม 
จากการดําเนินการนิเทศภายในดังกลาวมาแลว  จะเห็นไดวามีความสอดคลองทั้ง 

ในเรื่องการเตรียมการนิเทศการปฏิบัติงานการนิเทศ และการรายงานผลการปฏิบัติการนิเทศ 
การศึกษา  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่ผูบริหารและครูทุกคนในโรงเรียนดาํเนินการรวมกันเพื่อใหเกิดผลตาม 
วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการนิเทศ 
การประเมินผลการนิเทศการศึกษาเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการนิเทศภายใน

สถานศึกษาที่เปนระบบ มีขั้นตอนโดยมีจุดมงหมายดังนี้ 
เพื่อตัดสินวาโครงการที่ดําเนินการนั้นเหมาะสมหรือไม 

1) พิจารณาวาโครงการที่ดําเนินการอยูเปนไปตามกําหนดหรือไมมีปญหาอุปสรรค
อะไร 

2) ทําใหผูบริหารสถานศึกษาทราบผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือไม 
                 มีผูกลาวถึงการประเมินผลการนิเทศภายใน ในหลายทัศนะดังนี้ 
 สงัด   อุทรานันท (2530 : 227 - 228) ไดเสนอเทคนิควิธีการประเมินผลการนิเทศ
การศึกษาไวดังนี้ 

1) การประเมินผลการนิเทศการศึกษา  โดยใชเครื่องมือเปนการประเมิน  โดย 
ผูดําเนินการนําเครื่องมือไปใชใหเหมาะสมไปประเมินกับบุคลที่เกี่ยวของแลวรวบรวมขอมูลใหตรง
กับความเปนจริงมากที่สุด 

2) ประเมินผลโดยการประชุม  หัวขอในการประชุมตองครอบคลุมเรื่องตอไปนี้ 
(1)  ลักษณะหรือสภาพปจจุบันของการปฏิบัติงาน 
(2)  ลักษณะหรือสภาพการณที่เปนปญหาหรืออุปสรรค 
(3) ลักษณะความตองการของผูปฏิบัติงาน 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 30 

(4)  แนวทางในการแกปญหาการปฏิบัติงาน 
(5)  การวางแผนปฏิบัติงานในเรื่องชวงเวลา 

หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2531 : 24 - 26)  อธิบายวา  การประเมิน 
โครงการจัดทําขึ้นก็เพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญ  คือ  ประเมินโครงการไปปรับปรุงการบริหาร 
โครงการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด และนําผลการประเมินนั้นเสนอตอผูบริหารเพื่อชวยใหผูบริหาร
ตัดสินใจ ในเรื่องที่เกี่ยวของไดอยางถูกตอง การประเมินโครงการแบงออกเปน 3  ลักษณะ  คือ 
ประเมินผลกอนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหวางการดําเนินการ และการประเมินผลหลังการ
ดําเนินการ  ซ่ึงแตละลักษณะมีสาระโดยสังเขป   ดังนี้ 

1) การประเมินผลกอนเริ่มโครงการ  หมายถึง  การประเมินนโยบายของกรม 
สามัญศึกษา   การประเมินความตองการความจําเปนของครูการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นจาก 
การเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินทรัพยากรสิ่งนําเขาหรือทางเลือกในการจัดทําโครงการ 

2) การประเมินผลระหวางการดําเนินการ  หมายถึง  การประเมินเพื่อปรับปรุงงาน               
การจัดระบบติดตามงานหรือจัดทํารายงานความคืบหนา  เปนการเปรียบเทียบผลของการปฏิบัติจริง 
หรือการเปรียบเทียบผลนําเขารวมกับวิธีการดําเนินงานกับเกณฑที่ตั้งไวในโครงการ  มีความ 
สอดคลองกันหรือตางกันอยางไร 

3) การประเมินผลหลังการดําเนินการ  ไดแก  การประเมินสรุปเพื่อดูวาการ 
ดําเนินงานไดผลตามวัตถุประสงคหรือไม และมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางไรอาจรวมทั้ง             
การติดตามผลของโครงการในระยะยาวดวยก็ไดโดยเปรียบเทียบผลผลิตที่คาดหวังที่เกิดขึ้นจริง 
ขอมูลที่ไดจากการประเมินผลแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลที่ไดกับวัตถุประสงคของ
โครงการปจจัยส่ิงแวดลอม  ปจจัยนําเขาโดยกระบวนการ  โดยทั่วไปแลวการประเมินโครงการ 
ใหขอมูลแกผูตัดสินใจในเรื่องตอไปนี้              

(1) ประสิทธิภาพของโครงการ 
(2) คาใชจายของโครงการ 
(3) ผลกระทบของโครงการ 
(4) การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการลงทุนกับงานลักษณะที่เทียบกันได 
(5) ขอเสนอแนะเพื่อการยุติการดําเนินการชาหรือปรับปรุงโครงการ 

กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 318 - 322) ไดกลาวถึงวิธีการประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนไววา  งานนิเทศที่จําเปนจะตองทําการประเมินนั้นมีอยูหลายๆ  ดาน   เชน   ตัวครูตัว 
นักเรียนสภาพแวดลอมโรงเรียนและแมแตผูใหการนิเทศเองก็จําเปนตองทําการประเมินเพื่อเปน 
ขอมูลและเปนแนวทางการวินิจฉัยการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนตอไป 
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1) การประเมินผลตัวนักเรียน  การพิจารณาถึงประสิทธิภาพของการจัดการนิเทศ
การศึกษาอาจกระทําไดโดยวัดผลบางลักษณะเกี่ยวกับตัวนักเรียน  เชน  การประเมินผลความ 
กาวหนาของนักเรียนทั้งทางรางกาย   อารมณ   สังคมและสติปญญา วามีมากนอยเพียงใด  ตลอดจน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยผลของการประเมินตัวนักเรียนนี้อาจชวยบอกถึงความสําเร็จของ 
การนิเทศการศึกษาได 

2) การประเมินผลตัวครู  ครูเปนองคประกอบที่สําคัญตอการเรียนการสอน   ดังนั้น
การประเมินผลในตัวครูจึงเปนสิ่งจําเปนการประเมินครูของผูใหการนิเทศ   ไมใชเพื่อวัตถุประสงค
เกี่ยวกับการบริหารแต เปนการปรับปรุงตัวครูและโดยผานทางตัวครู เพื่อนําไปยกระดับ   
กระบวนการเรียนการสอนในการประเมินตัวครูควรวัดความมีประสิทธิผล   ส่ิงดังกลาวเปนเรื่อง
ซับซอนมากเพราะเต็มไปดวยความยากลําบากตางๆ นานา   เชน  ความคิดรวบยอดที่กวางเกี่ยวกับ
คําวา “การสอน”  และ “ประสิทธิภาพ” งานตางๆ  มากมายที่ครูตองทํา และหลักเกณฑตางๆ 

3) การประเมินตัวผูใหการนิเทศ  อาจกระทําไดใน  2  ลักษณะ  คือ  ผูใหการนิเทศ 
4) เปนผูประเมินตนเองหรือใหหมูคณะชวยประเมินให 
5) การประเมินผลหลักสูตรและสิ่งแวดลอม  หลักสูตรเปนหัวใจของกระบวนการ

เรียนการสอนประสิทธิภาพของโรงเรียนเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด  หลักสูตรมีบทบาทที่สําคัญ 
การพิจารณาวาหลักสูตรนั้นดีหรือไมเพียงใด  อาจพิจารณาจากหลักการพิจารณาหลักสูตรที่ดีได
สวนการประเมินสภาพแวดลอม  หมายถึง  การประเมินเกี่ยวกับเรื่องที่อยูภายในบริเวณโรงเรียน 

จากที่กลาวมา ช้ีใหเห็นวาการประเมินผลการนิเทศเปนการตรวจสอบความกาวหนา
ของโครงการ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  
โดยมีการประเมินผลเปน  3 ระยะคือ ประเมินผลกอนการเริ่มโครงการประเมินผลระหวางดาํเนิน
โครงการ และประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการเพื่อตองการทราบวาผลการปฏิบัติงานเปนไปตาม 
จุดมุงหมายที่ปฏิบัติไวหรือไมในการประเมินผลจะตองทําอยางสม่ําเสมอและใชเครื่องมือให 
เหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลตรงตามความเปนจริง 

การปรับปรุงแกไข 
การปรับปรุงแกไขนับวาเปนสวนสําคัญของการนิเทศการศึกษา  เปนขั้นตอน 

การปฏิบัติงานที่มีความสมบูรณครบวงจร   เปนการนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงแกไข 
นริศรา   อุปกรณศิริการ (2542 : 37) ไดกลาวไววา  การปรับปรุงแกไขเปนการนําผล

การประเมินระหวางการปฏิบัติงาน  การนิเทศภายในโรงเรียนที่เปนปญหามาพิจารณาหาสาเหตุ 
ของปญหา ศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานที่เปนปญหาเพื่อปรับปรุงแกไขระหวางการดําเนินงาน 
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หรือการเริ่มโครงการใหมคร้ังตอไปโดยวิธีการสัมมนารวมกันระหวางคณะกรรมการนิเทศ 
การศึกษากับคณะครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียน  

ดังนั้นการปรับปรุงแกไขเปนการพัฒนางานโดยการนําเอาผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะหเพื่อหาสิ่งบกพรองหรือสวนที่ยังไมบรรลุวัตถุประสงคมาพิจารณาหาแนว
ทางแกไขพัฒนาตอไป  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองรีบดําเนินการทันทีที่ทราบผล   หากพบวา
ยั ง มี 
ขอบกพรองหรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค  และเปาหมายตองวางแผนการนิเทศภายในใหม   
และหากการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายก็ถือวาการนิเทศภายในประสบผลสําเร็จ   และสามารถ 
วางแผนการทํางานเพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป  
 2.2.4   แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา  

กรมสามัญศกึษา (2534 : 14 ข) ไดกลาวถึงแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้ 
1) จัดโครงสรางการนิเทศภายในระดับการศึกษา   ฝาย   หมวดงาน   พรอมทั้ง 

วางตัวบุคลากรตางๆ  ในสถานที่จะชวยนิเทศไดทั้งระดับฝาย  หมวดงาน  ตามแผนที่กําหนดไว 
ทั้งนี้จะเปนคณะกรรมการหรือไมก็ได  เพื่อแสดงระบบการนิเทศบุคลากรผูรับผิดชอบและบุคลากร
ที่เกี่ยวของในแตละจุดงานแสดงความสัมพันธระหวางบุคลากร และความสัมพันธระหวางบุคลากร                 
กับระบบงาน และระบบกับระบบ 

2) จัดระบบบริการใหเอื้ออํานวยตอการนิเทศ  ดังนี้ 
  (1)  กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรในโรงเรียนระดับตางๆ  ใหชัดเจน 
เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน  ดานใด  ขอบเขตใด  เทาใด 
 (2)  กําหนดวงจรการบริหารใหชัดเจนและมองเห็นกระบวนการนิเทศภายใน 
ที่เกิดขึ้นภายในวงจรนี้ 
 (3)  กําหนดงบประมาณสนับสนุนการนิเทศภายในตามความตองการจําเปน 

3) ในการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา   มีแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ 
ในการนิเทศ  เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางเต็มประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 (1)  แผนการนิเทศทั้งที่เปนการกระตุน  แนะนํา  กํากับ  ติดตาม  ดวยวิธีการ 
และขั้นตอนตอไปนี้ 

ก. สํารวจสภาพปญหาการปฏิบัติงานในสถานศึกษาวามีเรื่องใดบาง 
ในการดําเนินการนิเทตั้งวัตถุประสงคของการนิเทศ 

ข. กําหนดกิจกรรม งบประมาณและเครื่องมือในการนิเทศตลอดจน 
การประเมินผลการนิเทศ 
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ค. เตรียมเครื่องมือในการนิเทศและเครื่องมือการประเมินผลการนิเทศ 
ง. ดําเนินการนิเทศตามแผนที่กําหนดไว  โดยใชกิจกรรมการนิเทศตางๆ 
จ. ประเมินผลการนิเทศตามแผนที่กําหนดไว  ทั้งนี้ ควรจะมีรายงานดวย 

จากแนวทางดังกลาว สรุปไดวา  แนวทางในการนิเทศภายในแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางบุคคล   ในการที่จะดําเนินการนิเทศเปนไปอยางมีระบบ 
 2.2.5   หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา 

กรมสามัญศึกษา (2534 : 1 - 2  ก)  ไดกลาวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้  
1)  หลักภาวะผูนําในการนิเทศ ผูนิเทศตองใชวิธีการของภาวะผูนําเพื่อใหบุคลากร 

ในความรับผิดชอบของตนปฏิบัติงานในหนาที่ใหบรรลุ เปาหมายของโรงเรียนอยางเต็ม 
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ทั้งนี้จะนิเทศในรูปคณะกรรมการหรือเปนรายบุคคลก็ได 

2)  หลักการเชิงระบบในการนิเทศผูนิเทศตองใชวิธีการเชิงระบบในการดําเนิน 
การนิเทศ  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผนการนิเทศการดําเนินการนิเทศการประเมินผลการนิเทศแลว
ปรับปรุงแกไข   ทั้งนี้ตองเปนไปเพื่อแกไขปญหาพัฒนาหรือปรับปรุงงานของโรงเรียน 

3)  หลักการเชิงมนุษยนิยมผูนิเทศจะตองใชวิธีการประสานสัมพันธและสรางขวัญ
กําลังใจทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันระหวางบุคลากรของโรงเรียน และผูเกี่ยวของทําใหสภาพ
การทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเปนไปอยางมีความสุขไดรับยกยองเชิดชูใหปรากฏ 

4)  หลักการมีสวนรวม   ผูนิเทศตองใชวิธีการสรางความมีสวนรวมระหวาง
บุคลากรในโรงเรียนตอการนิเทศใหรวมแรงรวมใจกันในการแกปญหาและพัฒนางาน   ตั้งแต 
การวางแผนการนิเทศไปจนถึงการปรับปรุงแกไข 

5)  ยึดหลักการนิเทศภายในประสานกับการนิเทศภายนอก แมการนิเทศภายใน         
จะทําใหการปฏิบัติงานในโรงเรียนเขาใจเปาหมายของโรงเรียนเพื่อที่จะปฏิบัติงานไดถูกทิศทาง
แลวก็ยังมีบางงานที่มีขอบขายเฉพาะเจาะจงเกินกําลังบุคลากรในโรงเรียน  เชน  การประสานงาน
นโยบายกรมเจาสังกัดกับภาระหนาที่ของโรงเรียน  การนิเทศเฉพาะทางที่ลึกซ้ึง  การยกยองเชิดชู
ความดีเดนของโรงเรียนใหแพรไปในวงกวาง  งานเหลานี้ตองใชผูนิเทศจากภายนอก 
 สันติ  ทองประเสริฐ  (2544 : 13) ไดเสนอแนะการนิเทศภายในควรเปนดังนี้ 

1)  การนิเทศควรเปนประชาธิปไตย 
2)  การนิเทศเปนการทํางานที่ตองรวมกันเพื่อหาทางแกไขปญหา และอุปสรรค 
3)  การนิเทศตองเปนไปอยางสรางสรรค   ยึดมนุษยสัมพันธ และมีเปาหมายใน 

การพัฒนา 
4)  การนิเทศตองมีเปาหมาย  นั่นคือคุณภาพการศึกษาของนักเรียน 
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กลาวไดวา  การนิเทศภายในจะประสบผลสําเร็จไดนั้นจะตองมีการดําเนินงานที่เปน 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  เปนการสรางสรรคมีความเปนประชาธิปไตย   การมีสวนรวมซึ่งเปน
การสรางความสัมพันธอันดีระหวางหมูคณะ ขณะเดียวกันก็มุงสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค     
การยั่วยุ และสงเสริมความคิดอยางเสรีใหแกครูในการตัดสินใจเลือก วิธีแกปญหาของตนเอง 
ใหสามารถนําตนเองได  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูและพัฒนาการศึกษาใหเจริญ 
งอกงามทุกดาน และเพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 

2.2.6 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
                 กิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จตองอาศัยกิจกรรมที่
บุคลากรในสถานศึกษารวมมือกันจัดขึ้น   มีนักศึกษาไดกลาวถึงความหมายของกิจกรรมการนิเทศ 
ไวดังนี้   หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา (2542 : 133)  ไดกลาววา  กิจกรรมการนิเทศ    
หมายถึง  แนวปฏิบัติที่จัดใหมีขึ้นในลักษณะตางๆ  ในแตละงานของการนิเทศการศึกษาเพื่อชวยให
งานนิเทศการศึกษาดําเนินไปดวยดีบรรลุวัตถุประสงค 
  นอกจากนั้น  ไพโรจน   กล่ินกุหลาบ  (2542 : 78)   ไดกลาวถึง   กิจกรรมการนิเทศ
ไวอยางสอดคลองกันวา   กิจกรรมการนิเทศ  หมายถึงวา  การกระทําหรือการปฏิบัติของบุคลากร           
ที่เกี่ยวของกับการนิเทศเพื่อกอใหเกิดความรู   ความสามารถแกผูปฏิบัติงานการนิเทศที่จัดขึ้น 
ในขณะนั้น 
  ดังนั้น  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนจึงเปนกิจกรรมที่ผูบริหารและครูหรือ
บุคลากรการศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู กิจกรรมที่นิยมใชมีหลาย 
รูปแบบไดมีนักการศึกษาหลายทานเสนอกิจกรรมการนิเทศ  ใหสถานศึกษาไดเลือกใชตาม 
ความเหมาะสมกับเนื้อหาเวลาและสถานที่  ดงันี้ 
 สงัด   อุทรานันท   (2530 : 91)  ไดเสนอกิจกรรมการนิเทศการศึกษา  โดยจัดแบง 
เปน  3  กลุม  ไดแก 

1) กิจกรรมที่ผูนิเทศเปนผูปฏิบัติ   เชน   การบรรยาย   การสาธิต   การสังเกต 
การสอนในชั้นการสัมภาษณ   การบันทึกขอมูล   การจัดทําเครื่องมือและขอทดสอบการเขียน 
การวิเคราะหขอมูล และการคิดคํานวณ 

2) กิจกรรมที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศทํารวมกัน  ไดแก  การประชุมชี้แจง  และ 
การอภิปราย 

3) กิจกรรมสําหรับผูรับการนิเทศประกอบดวย  การฟง   การดู   การอาน  อีกทั้ง
การเยี่ยมเยือน   การไปทัศนศึกษา  บทบาทสมมุติ  การปฏบิัติตามคําแนะนํา 
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 นอกจากนี้  นิพนธ  ไทยพานิช  (2530 : 126 - 127)  ไดกําหนดกิจกรรมการนิเทศ 
ภายใน  ไดแก 

1) การจัดตารางสอน 
2) การวางแผนการสอน  กําหนดการสอน 
3) การแบงชั้น  แบงกลุมนักเรียน 
4) การนิเทศการสอนในชั้นเรียน 

 วัฒนา   สุวิทยพันธ  (2537 : 14)  ไดเสนอกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ที่สามารถเลือกใชไดอยางเหมาะสม  ดังนี้ 

1) การระดมพลังสมอง 
2) การปรึกษาระยะสั้น 
3) รูปแบบคณะกรรมการ 
4) การอภิปราย 
5) การจัดนิทรรศการ 
6) การจัดทัศนศึกษา 
7) ภาพยนตร  โทรทัศน 
8) กลุมบําบัด 
9) การสัมภาษณมีรูปแบบ 
10) การสัมภาษณเฉพาะจุด 
11) การสัมภาษณทางออม 
12) การเยี่ยมชั้นเรียน 
13) การบรรยาย 
14) การประชุม 
15) การอภิปรายกลุม 
16) การสาธิตการสอน 
17) การทดลองปฏิบัติจริง 
18) ประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญ 
19) การแสดงบทบาทสมมติ 
20) สังคมมิติ 
21) การบันทึกเสียง 
22) การทดสอบ 
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23) การเขียน 
24) การอาน 
25) การสังเกตการสอน 
26) การนิเทศแบบคลินิก 
สําหรับหนวยศึกษานิเทศก   กรมสามัญศึกษา  (2540 : 133)  ไดเสนอชนิดของ 

กิจกรรมการนิเทศ  ดังนี้ 
1) การระดมสมอง 
2) การดําเนินงานในรูปคณะกิจกรรม 
3) การประชุมปฏิบัติการ 
4) การประชุมปรึกษาหารือและแนะนํา 
5) การเชิญวิทยากรมาใหความรู 
6) การอภิปราย 
7) การเสนอขาวสารและบทความ 
8) การจัดทัศนศึกษา 
9) การฝกอบรม 
10) การสัมมนา 
11) การสาธิต 
12) การสังเกตการสอน 
13) การจัดนิทรรศการ 
14) การสมาคม  สันทนาการ 
15) การใชเอกสารใหความรู 
กมล   บุญประเสริฐ  (2542 : 20) ไดกําหนดกิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนได  ดังนี้ 
1) การใหความรู 
2) การทําใหดูหรือการสาธิต 
3) การพาไปดูงาน 
4) การประสานงาน 
5) การบริการทางดานวิชาการ 
6) การประเมินผล  และวิจัย 
7) การจัดกิจกรรมกระตุนใหผูปฏิบัติงานเขมแข็ง 
8) การใหไปฝกงาน 
9) การทําใหเกิดความเขาใจกัน 
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 สรุปไดวากิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษานั้นมีมากมายหลายรูปแบบ  ผูนิเทศ
ตองเขาใจลักษณะของกิจกรรมสามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพปญหาความตองการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 การปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษาเพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ  
สงผลตอคุณภาพผูเรียนในที่สุด 
 ในการดําเนินงานการจัดการศึกษาใหเปนที่ยอมรับของชุมชน และสาธารณชน 
ทั่วไป  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดมีการดําเนินงานโดยคํานึงถึงเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

1) การรับนักเรียน รวมกันตามหลักการ และแนวปฏิบัติของเขตพื้นที่การศึกษา 
2) ดานบุคลากร 

(1) จัดหมุนเวียนครูอาจารยที่มีความชํานาญในบางวิชาไปชวยสอนในโรงเรียน
ที่ขาดแคลน 

(2) พัฒนาบุคลากรทุกฝายรวมกันโดยจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความรู  จัด 
กิจกรรมประชุมสัมมนา  ผูบริหารโรงเรียน และครูรวมกัน 

3) ดานวิชาการ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติการ  แผนการนิเทศวิชาการ  ทําเอกสารวิชาการรวมกัน 
(2) จัดกิจกรรม  จัดสอนเสริม และปรับระดับพื้นฐานนักเรียนรวมกัน 
(3) วัดผล ประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอน

รวมกัน 
4) ดานทรัพยากร  อุปกรณ  ครุภัณฑ   

(1) จัดใหมีการยืมอุปกรณการสอนระหวางสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(2) ชวยเหลือวัสดุครุภัณฑ 
(3) ชวยเหลือดานสาธารณูปโภค 
(4) ใหความรวมมือชวยเหลือ ในการระดมทรัพยากรเพื่อสงเสริมกิจกรรม

ระหวางโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
5) ดานใหความรวมมือกับชุมชน  ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ในรูปของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
6) การกํากับ  ดูแล   ติดตามผลและประเมินผลมีการประชุมผูบริหารสถานศึกษา             

ในเขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน   ปญหาและแนวทางแกปญหา  รายงานตอ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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 นอกจากนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน 
การศึกษา โดยจัดใหมีระบบประกันคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 
2542   และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545   มีการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาเพื่อเปนแนวทางใหทุกโรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใชเปนหลักในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษารวมกันโดยมีโครงการตาง ๆ  ดังนี้ 

1) โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการสงเสริม  แสวงหาความสามารถของนักเรียนผูที่มีความสามารถพิเศษ

ทางดนตรี   กีฬา  วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ศิลปศึกษา และภาษาไทย 
3) โครงการสนับสนุนดานการบริหาร และพัฒนาบคุลากรการพัฒนาคุณภาพทาง 

วิชาการโดยกระบวนการนิเทศภายใน 
4) โครงการสรางมาตรฐานการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
5) โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลาวโดยสรุป  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  วางแผน 

ในการวัดและประเมินผลรวมกันแตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษา   สมุทรปราการเขต 2  จะบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพทัดเทียมกันไดนั้นจําเปนตองอาศยั
ความรวมมือของทุกฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งจะตองดําเนินกิจกรรมทางการศึกษารวมกันอยางเปน
ระบบและมีโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดใหมีระบบการนิเทศติดตามประเมินผลและนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาอยางตอเนื่อง   ทั้งนี้เพื่อผลแหงคุณภาพการศึกษาของภายใตการควบคมุ   ดูแล  สงเสริม 
และสนับสนุนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

2.3   ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2.3.1  ความหมายของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายความวา  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบ การบริหาร 
สถานศึกษาแตละแหง  ทั้งของรัฐและเอกชน  (กระทรวงศึกษาธิการ : พระราชบัญญัติการศึกษา 
แหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545) 
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2.3.2 ความหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(กระทรวงศึกษาธิการ : พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม   
(ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545) 

2.3.3 แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน   
รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อการบริหารประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการ 
ภาครัฐมากขึ้น   เพื่อเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว   สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พุทธศักราช 2542 ขึ้น   
เพื่อใหทุกกระทรวง  ทบวง  กรม และสวนราชการถือปฏิบัติ  การบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแกประชาชน และเปนสถานศึกษาของรัฐ  จึงตองนําหลักการวาดวย
การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล”  มาบูรณาการ 
ในการบริหาร และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล 
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1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ 1.  การวางแผนอัตรากําลังและ 1.  การดําเนินงานธุรการ 
2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 2.  การจัดสรรงบประมาณ      กําหนดตําแหนง 2.  งานเลขานุการคณะกรรมการ 
3.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 3.  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 2.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง      สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ผลการเรียน      และรายงานผลการใชเงินและผล 3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพ 3.  งานพัฒนาระบบและเครือขาย 
4.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      การดําเนินงาน      ในการปฏิบัติราชการ      ขอมูลสารสนเทศ 
5.  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุน 4.  วินัยและการรักษาวินัย 4.  การประสานงานและพัฒนา 
6.  การพัฒนาแหลงเรียนรู      เพ่ือการศึกษา 5.  การออกจากราชการ      เครือขายการศึกษา 
7.  การนิเทศการศึกษา 5.  การบริหารการเงิน  5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 
8.  การแนะแนวการศึกษา 6.  การบริหารบัญชี       องคกร 
9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย  6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ภายในสถานศึกษา   7.  การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการ   8.  การดูแลอาคารสถานที่และ 
      แกชุมชน        สภาพแวดลอม 
11. การประสานความรวมมือในการ   9.  การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
      พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น   10. การรับนักเรียน 
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน   11. การสงเสริมและประสานงาน 
      วิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร        การศึกษาในระบบ นอกระบบและ 
      หนวยงาน และสถาบันอื่น        ตามอัธยาศัย 
      ที่จัดการศึกษา   12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
   14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
   15. การสงเสริมสนับสนุนและ 
        ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
        ชุมชน องคกร หนวยงานและ 
        สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
   16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 
         การศึกษาและหนวยงานอื่น 
   17. การจัดระบบการควบคุมใน 
        หนวยงาน 
   18. งานบริการสาธารณะ 
   19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 

 
ภาพ  2   การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล 
(ที่มา :  กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 55) 

ขอบขาย กิจการและการบริหารสถานศึกษา 

การบริการวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
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2.3.4   หนาที่ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารสถานศึกษานับเปนภารกิจของผูบริหารการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะ
จัดการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของคนในสังคม  และปฏิบัติหนาที่ 
ใหเหมาะสมกับความสําคัญนั้นจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา  รูระเบียบ 
กฎหมาย  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีความเขาใจถึงวัตถุประสงค 
ขอบขาย   ความสําคัญของการบริหารงานโรงเรียนตลอดจนศึกษาปญหาวิธีการแกปญหา   เพื่อ
สามารถดําเนินการบริหารโรงเรียนไดบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการบริหารงานสถานศึกษา  
มีวัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายหลักของการ  จัดการศึกษา 
คือ  นักเรียนมีความรูความสามารถตามที่หลักสูตรกําหนดไวมีคุณสมบัติอันพึงประสงคอันจะ
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

2.3.5   ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา  
 ตามหลักการบริหารการศึกษานั้น ไดแบงการบริหารโรงเรียนไว  4 งาน   คือ  
งานวิชาการ งานบุคลากร   งานงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป   อาจแบงได  2  ประเภท  คือ 

1) งานหลัก เปนงานที่เปนไปเพื่อใหนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
โดยตรงไดแก งานวิชาการ 

2) งานสนับสนุน เปนงานที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานวิชาการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ไดแก  งานบุคลากร    

2.3.6   ความสําคัญของการบริหาร 
  ความสําคัญของการบริหารนั้นเหตุผลตางๆ   เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับแนวความคิด
ของการรวมตัวเปนกลุมและมีการรวมกันทํางานในลักษณะที่เปนองคการตามที่กลาวมา   กลาวคือ   
องคการตางๆ  ที่มนุษยสรางขึ้นมาเปนเครื่องมือใหสามารถทําการผลิตไดดีขึ้นนั้นจุดสําคัญ 
ก็คือ ประสิทธิภาพ และผลงานตางๆ   ที่จะทําไดดีขึ้นนั้นจะอยูที่การสามารถเขามารวมกันทํางาน
โดยที่ภายในองคการจะตองมีการแบงงานกันทําและคนที่จะเขาทําหนาที่ในสวนตางๆ  ที่ตน 
มีความถนัดหรือมีความชํานาญเปนพิเศษ  ตลอดจนชวยกันแบงภาระรับผิดชอบตามความยากงาย
ดวยจึงจะสามารถเกิดสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุกๆ  จุดขององคการได  

เงื่อนไขตางๆ  ขางตนนี้เปนสิ่งจําเปนที่ตองมีอยูองคการจึงมีความหมาย และ 
มีประโยชนจริงแตอยางไรก็ตามในการนําเอาทรัพยากรทั้งที่เปนตัวคน  เครื่องจักร และเงินทุน  
มารวมเขาดวยกันเพื่อทําการผลิตนั้น   ถาปราศจากผูบริหารหรือผูนําแลวไซรการรวมเอาทรัพยากร
ดังกลาวมารวมกันผลิตโดยลําพังยอมจะเปนไปไมได หรือไดผลสําเร็จนอย    ทั้งนี้เพราะเนื่องจาก 
จะขาดระเบียบ และประสานกนัเองไดยาก  สาเหตุที่จะทําใหเปนเชนนี้เพราะปญหาเรื่องคนนั่นเอง 
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กลาวคือคนซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด   (และ/หรือซ่ึงอาจเปนเจาของทรัพยากรประเภทอื่นๆ   เชน
เปนเจาของทุน)   ตางคนตางก็มีเปาหมายหรือความตองการสวนตัวของตนเองแตกตางกัน  ที่จะทํา
อะไรตามความนึกคิดของตน    ไดเสมอนั้น ถาหากขาดผูนําหรือผูบริหารแลว โอกาสที่จะกาวกาย
สับสนในระหวางกันก็จะเกิดขึ้น  ไดเสมอการทํางานซ้ําซอน และสิ้นเปลือง (Duplication  and  
Waste)   ก็จะทําใหองคการตองสูญเสียทรัพยากร และทําใหดอยประสิทธิภาพในทางตางๆ   และ 
จะทํางานไดผลนอยกวาที่ควรอยางมากมาย   ในที่สุดการรวมกลุมกันทํางานในลักษณะองคการ 
ก็จะขาดประสิทธิภาพไดในที่สุด   ดวยสาเหตุที่คนทุกคนโดยธรรมชาติลวนแตมีความนึกคิด 
ของตน  (Self  Concept)   และมีความเขาใจของตนเองที่แตกตางกันที่อาจจะขาดเหตุผลไดเสมอ 
และอาจมีผลในการบั่นทอนประสิทธิภาพงานขององคการดวยการทํางานนอกลูนอกทางจากที่ควร
จะเปน แลวเชนนี้ความจําเปนที่จะตองมีผูบริหารหรือวิธีที่จะทํางานรวมกัน   ตลอดจนการคอยเปน
ผูชี้แนะและกํากับการทํางานซึ่งเปนสิ่งจําเปนยิ่งที่จะตองมีอยูเสมอและขณะเดียวกันก็เปนหลัก 
ขอเท็จจริงอีกอยางหนึ่งวาการทํางานเปนกลุมของมนุษย   ไมวา จะเปนกลุมในลักษณะใดก็ตาม 
ทุกกรณีตางก็จําเปนที่จะตองมีผูนําเปนธรรมชาติอยูแลวเชนกัน 

องคการจะมีประสิทธิภาพเพียงใด และจะดําเนินไปโดยไดผลสําเร็จตาม 
วัตถุประสงคมากนอยแคไหน  ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูที่ดํารงตําแหนงฝายบริหาร    
ในอันที่จะจัดกลุมเหลานี้ใหรวมมือกันทํางาน   เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  และ 
ในการนี้เองการบริหาร  จะเปนสิ่งที่ขาดเสียมิไดในการกําหนดขอบเขต  และแนวทางให 
กับการทํางานรวมกันของกลุมใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพงาน  ผูบริหารก็คือจะตองเปนผูนํา 
ที่สามารถรวบรวมพลังของสมาชิกฝายตางๆ   ขององคการและจะตองเปนผูส่ังการชี้แนะ และ 
ออกคําสั่งในงานดานตางๆ  ผูบริหารจะตองรับผิดชอบในการโนมนาวใหสมาชิกทุกคนรวมมือกัน
ทํางานเพื่อผลสําเร็จขององคการ  โดยสวนรวมถาหากปราศจากการบริการแลวกลุมตางๆ  ที่รวมกัน
ขึ้นก็จะไมมีความหมายหากแตจะเปนเพียงการรวมกลุมที่ไมเปนระเบียบและไมสามารถทําอะไรให
สําเร็จเปนชิ้นเปนอันได 

ในทุกองคการผูบริหารจะเปนผูสรางกลไกใหทรัพยากรตางๆ   สามารถเขามา 
รวมกันและดําเนินไปไดภายในองคการและบุคคลดังกลาวนี้เองที่จะเปนผูรับผิดชอบในผลสําเร็จ
ของงานทั้งหมดที่ไดดําเนินไปแลวนั้น  (ธงชัย   สันติวงศ.  2539 : 21)  

2.3.7 การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 งานวิชาการเปนงานหลัก  หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ   พุทธศักราช  2542   และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545   
มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะให
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สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ   คลองตัว   รวดเร็ว   สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญ 
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน   ชุมชน   ทองถ่ิน  ไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  

1)  วัตถุประสงค 
(1)   เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ   คลองตัว  รวดเร็ว 

และสอดคลองกับความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและทองถ่ิน 
(2)   เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษา และจัดการศึกษาของสถานศึกษา       

ไดมาตรฐานและมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

(3)   เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู   ตลอดจน 
จัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองความตองการของผูเรียน   ชุมชนและทองถ่ิน  โดย 
ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

(4)   เพื่อใหสถานศึกษาไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ของสถานศึกษาและบุคคล   ครอบครัว   องคกร   หนวยงานและสถาบันอื่นๆ   อยางกวางขวาง  

2)  ขอบขาย/ภารกิจ 
(1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
(3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
(4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
(6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
(7) การนิเทศภายใน 
(8) การแนะแนวการศึกษา 
(9) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 
(11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
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 การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

1)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและแนวทางการปฏิบัติ 
  ศึกษาวิเคราะหเอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  สาระแกนกลาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ   ขอมูลสารสนเทศกับสภาพปญหา ความตองการของสังคม  ชุมชน  
และทองถ่ิน 
  วิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินสถานภาพสถานศึกษา   เพื่อกําหนด 
วิสัยทัศน   ภารกิจ   เปาหมาย   คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  จัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ  ที่กําหนดใหมีในหลักสูตรสถานศึกษา  
ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน   เปาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหา
สาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรูเดี่ยวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม   
นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการการใชหลักสูตรใหเหมาะสม   
นิเทศการใชหลักสูตร   ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร 
ตามความเหมาะสม การพัฒนากระบวนการเรียนรูแนวทางการปฏิบัติ 
  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวยการเรียนรู  
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                            สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให 
สอดคลองกับความสนใจ   ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด   การจัดการ   
การเผชิญสถานการณ   การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหา    การเรียนรูจาก 
ประสบการณจริงและปฏิบัติจริง   การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่องการผสมผสาน
ความรูตางๆ  ใหสมดุลกัน  ปลูกฝงคุณธรรม   คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ 
สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรู และการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขายผูปกครอง   ชุมชน  
ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
  จัดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนแกครูในกลุมสาระตางๆ โดยเนนการนิเทศ 
ที่รวมมือชวยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เชน  นิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนรวมกันหรือแบบอื่นๆ   ตามความเหมาะสม   
  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม  
การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนแนวทางปฏิบัติ 
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   กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา 
  สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล และประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลอง 
กับมาตรฐานการศึกษา   สาระการเรียนรู   หนวยการเรียนรู   แผนการจัดการเรียนรู และการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู 
  สงเสริมใหครูดําเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเนน 
การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน 
  จัดใหมีการเทียบโอนความรู   ทักษะ  ประสบการณ  และผลการเรียนจาก 
สถานศึกษาอื่น  สถานประกอบการและอื่นๆ   ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด   พัฒนา 
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลใหไดมาตรฐานการวิจัย   ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ 
สถานศึกษา   
  สงเสริมใหครู ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุม
สาระการเรียนรู  

2)   ประสานงานความรวมมือในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร 
ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการกับสถานศึกษา   บุคคล 
ครอบครัว   องคกรหนวยงานและสถาบันอ่ืน   การพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษา  

แนวทางการปฏิบัติ 
ศึกษา วิเคราะห  ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัด 

การเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการสงเสริมใหครูผลิต พัฒนาส่ือ และนวัตกรรมการเรียน
การสอนจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานดานวิชาการ 

ประสานความรวมมือในการผลิต   จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล    
ครอบครัว   องคกร   หนวยงานและสถาบันอื่น 

3)  การประเมินผลการพัฒนาการใชส่ือ   นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

แนวทางการปฏิบัติ 
สํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน 

สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง 
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จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรูแก  ครู  สถานศึกษาอื่น  บุคคล    
ครอบครัวองคกร  หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง 

จัดตั้งและพัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรูและ
ประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น 
ที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  สงเสริม  พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน 

สงเสริมสนับสนุนใหครู  ใชแหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน  ใน
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยครอบคลุมภูมิปญญาทองถ่ิน 

การนิเทศภายใน 
แนวทางการปฏิบัติ 

จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย

และเหมาะสมกับสถานศึกษา 
ประเมินผลการจดัระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 
ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและ

กระบวนการนิเทศ 
งานวิชาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา (การบริหารสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมาย.  2546 : 15)    
                                                                                    

2.4   การจัดการศึกษาและการนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

2.4.1  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 งานสงเสริมการจัดการศึกษาเปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษา 
ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเนน          
การบูรณาการ การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัยไปสูการศึกษา
ตลอดชีพ  นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใชประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสุขภาพ 
กายและสุขภาพจิตใหสมบูรณ  จัดสวัสดิการ  สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษาที่จะเปน 
การชวยเหลือผูเรียนปกติ   ดอยโอกาส   พิการและมีความสามารถพิเศษอีกทั้งสงเสริมใหบุคคล   
ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนาสถานประกอบการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน
รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูเรียน  (คูมือปฏิบัติงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2546 : 135)   
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2.4.2  การนิเทศภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ   เขต 2   
ในการดําเนินการนิเทศการศึกษาภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2    
นอกจากการสรางความตระหนักในภารกิจ  ใหแกบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุม  อบรม  สัมมนา  
เพื่อสรางความรูความตระหนักในหนาที่  ซ่ึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2  จะตองสรางคุณลักษณะนี้ใหแกบุคลากรในสถานศึกษาของตนแลวยังไดรับ 
การสงเสริมสนับสนุนจากหนวยศึกษานิเทศก   ทั้งในระดับเขตการศึกษา และระดับจังหวัด 
ในการใหคําปรึกษาแนะนํา   การพัฒนาผลงานทางวิชาการรวมกับครูในการเผยแพรเอกสารทาง
วิชาการ  รวมทั้งการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา  (สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ.  2542 : 13)  ในการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา   มีการวางแผนและพัฒนารวมกันระหวางผูบริหาร   ผูชวยผูบริหารและฝายแผนงานของ
ทุกโรงเรียนในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนางานสูการปฏิรูป
การศึกษาใหแตละโรงเรียนไดยึดถือปฏิบัติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการนิเทศภายในไดดําเนินการ 
ตามแนวทาง    การนิเทศภายในของกรมสามัญศึกษา   โดยกําหนดใหผูนิเทศปฏิบัติตามขั้นตอน 
ดังนี้คือ  การสํารวจความตองการความจําเปนของโรงเรียนการวางแผนการนิเทศ   การดําเนินการ
นิเทศ  การประเมินผลการนิเทศและการปรับปรุงแกไข  นอกจากนี้การจัดการนิเทศมีการดําเนินการ
ในรูปของคณะกรรมการประกอบดวย    ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร หรือ  ผูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนา 
ใน 4  ฝาย  ไดแก   ฝายวิชาการ   ฝายธุรการ  ฝายบริการ  ฝายปกครองและหัวหนาหมวดวิชา เปน
บุคลากรที่ดําเนินการนิเทศภายในของแตละโรงเรียนตามขั้นตอนตอไปนี้  

1) การสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียน 
ในการสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียนไดกําหนดใหผูนิเทศ   ศึกษา 

ขอมูลความตองการของโรงเรียน  รวมทั้งนโยบายของตนสังกัดมากําหนดเปนนโยบายและ 
วัตถุประสงค ของสถานศึกษาใหมีการแจงนโยบายแกครูโดยผูบริหารเพื่อใหทราบนโยบาย 
ดานการนิเทศภายในและมีความเขาใจตรงกัน  มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการการนิเทศ
เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่ตองมีการนิเทศภายในและนําขอมูลมาทํา 
การวิเคราะหเพื่อจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 

2)  การวางแผนการนิเทศ 
กําหนดใหมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการการนิเทศภายในสถานศึกษา    

คณะกรรมการการนิเทศประกอบดวย    ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน   ผูชวยฝายวิชาการเปน 
รองประธาน   ผูชวยฝายธุรการ   ผูชวยฝายปกครอง   ผูชวยฝายบริการและผูเกี่ยวของเปนกรรมการ  
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ทําหนาที่ศึกษาสภาพปญหาโดย นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรมาวิเคราะห
วัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 
วัตถุประสงคในการดําเนินงาน     มีรายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย
โดยสรางความรูความเขาใจและกําหนดใหมีโครงการนิเทศภายในที่ชัดเจน         

3)  การดําเนินการนิเทศ 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการนิเทศการศึกษาภายในศึกษารายละเอียดของแผน 

การนิเทศภายในเรงรัดปฏิบัติ  กิจกรรมในโครงการนิเทศตองมีการกําหนดระยะเวลาและขั้นตอน 
ที่ชัดเจนประชุมผูเกี่ยวของเพื่อกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนเพื่อสรางความพรอมในการ
ดําเนินการนิเทศ   แบงความรับผิดชอบใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะสรางขวัญกําลังใจใหมี
บ ร ร ย า ก า ศ 
ที่เปนกัลยาณมิตรมีความเปนประชาธิปไตยมีการกํากับ  ติดตามใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม 
วัตถุประสงคโดยเปดโอกาสใหแตละโรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย   เชน  การเยี่ยมชั้นเรียน  
สังเกตการสอน   การสาธิตการสัมมนา   การฝกอบรม   การทัศนศึกษา   การประชุมปรึกษาหารือ       
การเชิญวิทยากรมาใหความรู   การอภิปราย   การเสนอขาวสารและบทความโรงเรียนเลือกนําไปใช
ตามความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของตน 

4)  การประเมินผลการนิเทศ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดกําหนดใหแตละโรงเรียนทําการจัดใหมี 

การประเมินผลการนิเทศภายใน  ในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการตรวจสอบปญหาและอุปสรรค
โดยใหบุคลากรในสถานศึกษาไดมีสวนรวมตามขั้นตอนที่ระบุไวในแผนการนิเทศภายใน  ติดตาม
ความกาวหนาในแตละโครงการและกิจกรรมเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการนิเทศ
ภายในใหมีประสิทธิภาพตอไป  

5)  การปรับปรุงแกไข 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   กําหนดใหมีการเปรียบเทียบผลการประเมินที่ 

บกพรองหรือไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวเปนขอมูลไปปรับปรุงแกไขโดยคณะกรรมการ 
การนิเทศและผูเกี่ยวของประชุมสัมมนาเพื่อพิจารณาสาเหตุของปญหาศึกษาขั้นตอนเพื่อพัฒนาการ
ดําเนินงานที่เปนปญหา   เพื่อการปรับปรุงแกไข และพิจารณาตอไปโดยคณะกรรมการการนิเทศ 
และผูเกี่ยวของประชุมสัมมนากันเพื่อรวมพิจารณาสาเหตุของปญหาเพื่อการปรับปรุงการนิเทศ 
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตอไป 

จากแนวทางการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จะเห็นไดวามีการกําหนดใหผูนิเทศในสถานศึกษาดําเนินการ  ตามขั้นตอนโดยเริ่ม
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จากการศึกษาสภาพความตองการจําเปนเพื่อนําไปสูการวางแผนการนิเทศ เมื่อมีการนิเทศจึงลงมือ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไวแลวจึงประเมินผลเพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมจึงเปน
หนาที่ที่ผูนิเทศและบุคลากรทุกฝาย  โดยเฉพาะผูบริหารและครูจะตองรวมมือกันอันจะทําให 
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนบังเกิดผลมากที่สุด 

2.4.3  แผนนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ   เขต 2 

1)  หลักการและเหตุผล 
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และที่แกไข 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช  2545  มุงหวังการยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐาน 
จึงกําหนดใหมีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ  คือ  ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ปฏิรูปครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  
โดยกําหนดโครงสรางใหมในระดับกระทรวง   คือ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษาในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนด
นโยบายและแนวดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2546  โดยมุงเนน 3  ดาน  
คือ  การปฏิรูปหลักสูตรฯ (มาตรา 27)  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  (มาตรา 22 , 23  และ 24)  
และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรา  48)  เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของผูเรียน   
ทําใหผูเรียนมีความรูทักษะกระบวนการ  และคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม   ตามจุดหมายของ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2  รวมจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน นักเรียนและบุคลากร
ที่เกี่ยวของใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ   สงผลตอการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตาม 
ความเหมาะสมและความพรอมของทองถ่ิน 

การนิเทศ   ติดตาม   กํากับ   เปนกระบวนการที่สงเสริมสนับสนุนให
กระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหการ
พั ฒ น า 
คุณภาพการศึกษาสัมฤทธ์ิผลมากขึ้น   แตสภาพปจจุบันผูบริหารทุกระดับยังใหความสําคัญ 
ในการนิเทศ   ติดตาม   กํากับ   คอนขางนอย และไมทั่วถึงและตอเนื่อง  สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดปรับปรุง    การนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดคุณภาพการศึกษา  โดยเนน 
การประสานการดําเนินการการนิเทศ การศึกษา ทั้งฝายบริหารและศึกษานิเทศกจะตองรวมมือกัน
ดําเนินการนิเทศ  ติดตาม   กํากับใหทั่วถึงทุกโรงเรียน  จึงไดกําหนดการนิเทศ 100 %   เพื่อให 
คณะผูนิเทศ  ติดตาม  กํากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัดเปนไปอยางทั่วถึง 
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เพื่อเปนการสนองนโยบายดังกลาว  โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2   จึงได
จัดทําแผนนิเทศ ติดตาม   กํากับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา   จัดกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียน
ใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น 

2)  วัตถุประสงคของการนิเทศ ติดตาม กํากับ 
(1) เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ   เพิ่มพูนประสิทธิภาพการนิเทศ 

ภายในใหเขมแข็ง และสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
(2)  เพื่อนิเทศ ติดตาม พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 

และการจัดกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู 
ที่สําคัญของนักเรียน 

(3)  เพื่อสงเสริมสนับสนุน   พัฒนาระบบประกันคุณภาพในดานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด 

(4)  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในดานผูบริหาร   ครูผูสอน 
สูความเปนมืออาชีพ 

(5)  เพื่อระดมสรรพกําลังในการนิเทศ   ติดตาม   กํากับใหเกิดการนิเทศ  100% 
และนําเสนอผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 

3)  เปาหมายในการนิเทศ ติดตาม กํากับ 
(1)  โรงเรียนในสังกัด ไดรับการนิเทศอยางนอย 1-2 คร้ัง/ภาคเรียน 
(2)  โรงเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานําไปสูการปฏิรูป

การเรียนรูและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(3)  โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน  ทั้งมาตรฐานหลักสูตรและ

มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
(4)  นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศกัยภาพการเรียนรูตามความถนัดความสนใจ

และสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
4)  ภารกิจในการนิเทศ ติดตาม กํากับ 

(1)  จัดทําแผนนิเทศติดตามกํากับ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน 
ในสังกัดเปนรายป 

(2)  จัดทําสื่อ / เครื่องมือนิเทศ / นวัตกรรมการนิเทศ และเอกสารนิเทศทางไกล 
(3)  กําหนดผูนิเทศและโรงเรียนที่รับผิดชอบ 
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(4)  วิจัย  ทดลอง  โดยจัดทําโครงการนํารอง  โครงการรวมพัฒนา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการนิเทศ 

(5)  ปฏิบัติการนิเทศ 
(6)  ประเมินผลและสรุปผลการนิเทศ 
(7)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการนิเทศ 
ทั้งนี้มีจุดเนนในภารกิจดานการจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดย 

สงเสริมใหใช การนิเทศภายในเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา                                              
5)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการของชุมชน  ภูมิปญญาทองถ่ิน

ตามสัดสวนรอยละ 70 : 30   กระทรวงศึกษาธิการกําหนด การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและสงเสริม
ความสามารถทางการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรูดานภาษาไทย    ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร   สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม (S T E M S)  

ตัวบงชี้การดําเนินงาน 
(1) ผูนิเทศทุกระดับมีความสามารถในการสงเสริม  พัฒนาระบบการนิเทศ   

เพิ่มพูนประสิทธิภาพการนิเทศภายในและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาได
อยางรอยรัด 

(2)  ครูทุกคนสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการ
และความสนใจของผูเรียน และใชแผนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน 

(3)  ครูทุกคนใชผลการจัดการเรียนรูจากการใชแผนการจัดการเรียนรู 
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และพัฒนาเปนระบบอยางตอเนื่อง 

(4)  ผูบริหารสถานศึกษาเนนการบริหารจัดการที่มีสวนรวมของทุกฝายมี 
ความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน และบุคลากรเกิดการเรียนรูจากการบริหารจัดการ 

(5)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองปญหา และความตองการ
ของทองถ่ิน/ชุมชน 

(6)  ชุมชน   องคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและไววางใจ   มี 
ความมั่นใจในการจัดการของสถานศึกษา 

6)  กลยุทธในการดําเนินงาน 
         (1)  สงเสริมพัฒนาระบบการนิเทศ  เพิ่มพูนประสิทธิภาพการนิเทศภายในให 
เขมแข็ง และสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
        (2)  สงเสริม สนับสนุน การจัดทํา / ใชหลักสูตรสถานศึกษา 
        (3)  สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู 
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        (4)  สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        (5)  สงเสริมกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยเพื่อพัฒนางานในสถานศึกษา 
        (6)  สงเสริมการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
        (7)  สนับสนุน เผยแพรและประชาสัมพันธในความสําเร็จของการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ / วิธีการที่หลากหลาย 

7)   โครงการ / งาน / กิจกรรมที่ดําเนินการ 
        (1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
        (2)  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมกับปกติ 
        (3) โครงการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชหลักสูตรและการจัด
นิทรรศการการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
        (4)  โครงการพัฒนาระบบนิเทศ และเสริมสรางประสิทธิภาพการนิเทศ  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ยั่งยืน 
        (5)  โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุมประสบการณและกลุมสาระ
การเรียนรู 
        (6)  โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา 
        (7)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู เรียนดานวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู  
(S T E M S) 
        (8)  โครงการพัฒนาสื่อ   นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอน 
  (9)  โครงการ / งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
        (10)  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
        (11)  โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู 
        (12)  โครงการอบรมพัฒนาขาราชการครูใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 
        (13)  โครงการสงเสริมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  (14)  โครงการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2 

8)  วิธีการ / กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม กํากับ 
        (1)  เยี่ยมช้ันเรียน 
        (2)  การประชุมกลุมยอย 
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        (3)  ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารกลุมสาระการเรียนรู
เอกสารการดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู และคูมือการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
        (4)  ทดสอบสมรรถภาพการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู  เชน  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ   คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม 
ฯลฯ 
       (5)  สังเกตรองรอยการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่สงผล
ตอการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของนักเรียน ตามกลุมสาระการเรียนรู 
       (6)  สอบถามผูบริหาร ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
       (7)  ประชุมชี้แจงเพื่อใหขอมูลปอนกลับผลการนิเทศ ติดตาม กํากับ 
      (8)  ใหคําปรึกษาแนะนํา / เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตาม 
ศักยภาพของโรงเรียน 
      (9)  ประชุมเชิงปฏิบัติ (Work Shop) / ประชุมเชิงวิชาการ  โดยเชิญวิทยากร 
มาใหความรู 
      (10)  เผยแพรผลงานที่เปนนวัตกรรมใหมจากผลงานวิจัย / ผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 
      (11)  นิเทศทางไกล โดยเผยแพรบทความทางวิชาการ / ใชโทรศัพทติดตอ
ประสานงาน 
      (12)  สงเสริมการจัดเครือขายทางวิชาการ โดยใชเทคโนโลยี / คอมพิวเตอร 
      (13)   สงเสริมพัฒนาระบบการนิเทศ  โดยใชเครือขายการนิเทศโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา 
      (14)   สงเสรมิใหผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของ
นักเรียนโดยการประกวด  แขงขันความสามารถของนักเรียนดานวิชาการและคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค 
      (15)  จัด Symposium  แลกเปลี่ยนการเรียนรู 
      (16)  การนิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน  เชน โครงการนํารอง (Pilot Study)  
และโครงการรวมพัฒนา (Joint Project)  เปนตน 

9)  เทคนิคการนิเทศที่ใช 
     (1)  เทคนิค “พาทํา”               รวมคดิ รวมทํา รวมตัดสินใจ 
     (2)  เทคนิค “แบบสอนแนะ”              Coaching Techniques / Peer Coaching 
     (3)  เทคนิค “ประสานใจนิเทศ”             การนิเทศ 100% 
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     (4)  เทคนิค “ถามหาผลงาน”              การติดตาม กํากับและชื่นชมผลงาน 
     (5)  เทคนิค “กัลยาณมิตร”              รวมคิด รวมทํา เพื่อนชวยเพื่อน 
     (6)  เทคนิค “การนิเทศแบบเชิงรุก”               การประกวด   แขงขัน  ติดตาม
นโยบาย 
     (7)  เทคนิค  “การแลกเปลี่ยนเรียนรู”                 พัฒนางาน   แลกเปลี่ยนเรียนรู 
เวทีวิชาการ 
     (8)  เทคนิค  “การนิเทศผานแหลงเรียนรูงาน”                สํารวจพัฒนาแหลงเรียนรู   
ลงมือปฏิบัติ และพัฒนางาน 

10)  ส่ือ / เครื่องมือนิเทศ ติดตาม กํากับ 
      (1) แบบบันทึกการเยี่ยมช้ันเรียน 
      (2)  แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย, ประชุมชี้แจง 
      (3)  แบบตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารกลุมสาระ 
การเรียนรู 
      (4)  แบบวัดความสามารถดานการเรียนรูของนักเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู 
      (5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่มีตอ 
การจัดทํา / ใชหลักสูตรสถานศึกษา 
      (6)  แบบบันทึกขอมูลการนิเทศ ติดตาม กํากับ 
      (7)  เอกสารเสริมความรู / แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 

11)  การประเมินผลการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
       (1)  ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
       (2)  ตรวจสอบ / สังเกตรองรอยการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน และครู 
ผูสอน 
       (3)  วิเคราะหผลการวัดสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียน 
       (4)  ประชุมสัมมนาวิเคราะหผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและศักยภาพ 
การเรียนรูของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

12)    กําหนดการนิเทศ 
ใหคณะกรรมการนิเทศแตละคณะออกปฏิบัติการนิเทศภาคเรียนละ 1 – 2  ครั้ง / 

โรงเรียน   ภาคเรียนที่ 1   คร้ังที่ 1  ระหวางเดือนมิถุนายน 2546 – กรกฎาคม 2546 
คร้ังที่  2  ระหวางเดือนสิงหาคม  2546 – กันยายน 2546 
รายงานผลการนิเทศ  ภาคเรียนที่ 1  ภายในวันที่  10  ตุลาคม  2546 
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ภาคเรียนที่ 2   คร้ังที่ 1  ระหวางเดือนพฤศจิกายน  2546 – ธันวาคม 2546 
คร้ังที่  2  ระหวางเดือนมกราคม  2547 – กุมภาพันธ  2547 
รายงานผลการนิเทศ  ภาคเรียนที่ 2  ภายในวันที่ 10  มีนาคม  2547  (แผนนิเทศ

ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา.  2546 : 21) 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
           ศศิธร   เผดิมรอด  (2535 : บทคัดยอ)  วิจัยเร่ืองการศึกษาการดําเนินการนิเทศภายใน

ที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษาที่ 1  ผลการวิจัย 
พบวา โรงเรียนที่ดําเนินการนิเทศภายใน 3  ขั้นตอนแรก  ไดแก  การจัดโครงสรางการนิเทศภายใน 
โรงเรียน   การวางตัวบุคลากร   การวางแผน  การดําเนินการ   การประเมินผลการปรับปรุงแกไข  
ขั้นตอนที่ 2   การจัดระบบบริหารใหเอื้อตอการนิเทศ  ไดแก   การกําหนดงบประมาณการกําหนด
บทบาทหนาที่ของการบริหาร   ผูชวยผูบริหารและหัวหนาหมวดวิชา   โดยใชกระบวนการนิเทศ 
ซ่ึงประกอบดวยการวางแผนการใหความรูการลงมือปฏิบัติการสรางขวัญและกําลังใจ   การ
ประเมินผลการปรับปรุงแกไข  ขั้นตอนที่  3   ประกอบดวยการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  
ดําเนินงานโดยวางแผนดําเนินการปฏิบัติงานประเมินผลและปญหาในการดําเนินการปฏิบัติงาน
แ ล ะ 
ประเมินผลและปญหาในการดําเนินงานในโรงเรียน  ดําเนินงานโดยการวางแผนการปฏิบัติงานและ
การประเมินผล และปญหาในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียน  พบวา  ผูนิเทศภายในโรงเรียนยังขาดความรูและทักษะในการนิเทศปญหาการจัดระบบ
การบริหารใหเอ้ือตอการนิเทศ  ไดแก  โรงเรียนขาดวิธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการกํากับดูแล
ควบคุมและประเมินผล  สวนปญหาในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  ไดแก   ผูนิเทศปฏิบัติ
ไมตรงตามที่กาํหนดไว 

สุวัณนา   ทัดเทียม  (2538 : 163)  ไดศึกษากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง  พบวา  ผูบริหารที่มีประสบการณตางกัน
มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

เดชา  หามนตรี  (2538 : 92) ไดศึกษาการนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จังหวดัสระบุรี  พบวา  มีการปฏิบัติงานใน 5 ดาน  ประกอบดวย        
การกําหนดและแจงนโยบายการนิเทศมีการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการเตรียมการ         
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กอนการวางแผนการนิเทศการปฏิบัติตามแผนการนิเทศ และการติดตามผลประเมินผลการนิเทศ
โดยมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

กิตติ   ปาประโคน (2538 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานตาม
กระบวนการการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดบุรีรัมย   พบวา   ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานและ
ปญหาการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับปานกลางและผูบริหารท่ีมีประสบการณในการบริหารตางกันมีความเห็นตอการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการนิเทศ  ภายในของผูบริหารแตกตางกัน 

นิตยา   ทองไทย  (2542 : 111 - 121) ไดศึกษาการดําเนินงานการนิเทศการศึกษา 
ภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา  มีการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนใน 4  ขั้นตอน  ประกอบดวย
ขั้นตอนการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการขั้นวางแผนและกําหนดทางเลือกขั้นตอน           
การปฏิบัติการนิเทศ    ขั้นตอนการประเมินผลการนิเทศ   ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ และพัฒนา 
วิธีการนิเทศโดยมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

มยุรี  พรหมภักดี  (2542  : 118 - 126)  ไดศึกษาระดับการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดเลย  ตามความคิดเห็นของผูบริหาร
และผูรับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน 4  ขั้นตอน  คือ   ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการนิเทศ   
มีการแจงนโยบายและจุดมุงหมายของการนิเทศภายใน   การแตงตั้งคณะกรรมการโดยการคัดเลือก
และนาํหลักประชาธิปไตยมาใชในการดําเนินงานการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
โดยวิธีวิเคราะหศึกษาการประเมินความตองการ  ขั้นตอนที่  2  การวางแผนการนิเทศทั้งในระดับ
โรงเรียนและระดับหมวดวิชาเพื่อกําหนดกรอบแผนงานนโยบายและโครงการนิเทศ   ขั้นตอนที่  3   
การปฏิบัติตามแผนการนิเทศ   การประสานงานกับผูเกี่ยวของการสรางขวัญกําลังใจในการ 
ปฏิบัติงาน   การพัฒนาสื่อและวิธีการนิเทศ ขั้นที่  4   การประเมินผลการนิเทศการกํากับติดตาม
ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของงาน   ประการที่สอง  ปญหาในการดําเนินงานการนิเทศภายใน  
พบวา   บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการนิเทศการศึกษาความสนใจในเรื่องการนิเทศ 
การศึกษามีนอย  ครูไมมีเวลาเพียงพอ   และมีงานรับผิดชอบมากปฏิบัติงานไมจริงจังคณะกรรมการ
นิเทศภายในไมไดรับการยอมรับจากครูการดําเนินงานการนิเทศยังขาดเอกสารสื่อและอุปกรณ 

ปณิพล  นานา  (2543 : 109 - 118)  ไดศึกษาการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของ 
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา    กิ่งอําเภอลําทะเมนชัย   จังหวัด
นครราชสีมา  พบวา   ผูบริหารการปฏิบัติงานการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง 
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 จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  ทําใหทราบผลงานวิจัย            
ที่กอใหเกิดความรูความเขาใจ อันเปนประโยชนในการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษาภายใน 
สถานศึกษาไดอยางมาก เชนการจัดกิจกรรมการนิเทศที่หลากหลายการสรางความสัมพันธรวมกัน  
ซ่ึงกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของครู   นอกจากนี้ยังพบวาการดําเนินงานการนิเทศ             
ที่มีประสิทธิภาพผูบริหาร   ผูชวยผูบริหารและครูหัวหนาหมวดวิชา  มีการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศอยางเปนระบบมีขั้นตอนและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง โดยมีสาระการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการครอบคลุมทุกดาน   ตั้งแตการสํารวจความตองการในการนิเทศ   การ
ว า ง แ ผ น 
การนิเทศ    การดําเนินการนิเทศการประเมินผลการนิเทศ    การปรับปรุงแกไข  และจากการคนพบ
งานวิจัยทางการศึกษา    ทําใหทราบวาการนิเทศภายในสถานศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่ง 
ในการบริหารการศึกษา    ผูนิเทศสามารถนําขอมูลไปใชในการพัฒนางานนิเทศภายในเพื่อสราง  
การปฏิบัติงานรวมกัน   อันนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดสําเร็จในที่สุด 

2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
           ทีละฮัน  (ประมวล   องคระการ.  2540 : 53,  อางจาก Tilahun.  1983 : 2168 - A)    

ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียนที่พึงประสงคของการพัฒนาประเทศ
เอธิโอเปย   กลุมตัวอยาง  ไดแก   ครู   ศึกษานิเทศก  นักวิชาการ  พบวา   กลุมตัวอยางที่มีความเห็น
สอดคลองกันวา    กิจกรรมที่ใชในการนิเทศภายในโรงเรียนเรียงลําดับจากมากไปหานอย  ไดดังนี้  
คือ   การฝกอบรมแนะนําการฝกอบรมปฏิบัติการ    การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศกการประชุม       
กลุมยอยของครู    การเยี่ยมชั้นเรียนและการสังเกตการสอนการจัดกิจกรรมนิเทศภายในโรงเรียน      
อยูในระดับปานกลาง และมีความเห็นสอดคลองกันวา   การนิเทศในลักษณะรวมมือปฏิบัติงาน 
การนิเทศการศึกษาจะกอใหเกิดผลดีกวาการนิเทศที่ใชอํานาจ 

เฟรนด  (มงคล   ตันตมุสิก.  2534 : 49,  อางจาก  Friend.  1968 : 2822 - A)  ไดทํา 
การวิจัยพบวา   ทัศนคติอาจารยใหญและครูผูสอนที่มีตอกระบวนการนิเทศ   แตกตางกันอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ   โดยประสบการณเปนตัวแปรที่สงผลตอความแตกตางอยางมีนัยสําคัญและ 
ยังพบอีกวาการประชุมกันในทันทีที่พบขอมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนและทําใหคําชมเชยกับครู 
ที่ประสบผลสําเร็จเปนการนิเทศที่ผูนิเทศควรนํามาใช 

วิลเลียม (Williams.  1994 : 2425 - A)  ไดจัดวิจยัเร่ืองกลยุทธการใชการนิเทศภายใน
โรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน  โดยศึกษาจากผูบริหาร  
ครูประธานสหภาพครูในเขตโรงเรียน   K -12 รัฐแคลิฟอรเนียใต  พบวา 
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1) ผูบริหารและครูขาดความสัมพันธและความเขาใจอันดีตอกัน ในเรื่องการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 

2) ครูผูสอนมีความเห็นวาผูบริหารไมคอยสังเกตการเรียนการสอนและเยี่ยมชม
หองเรียนอยางเปนทางการแตผูบริหารมีความเห็นวา  ไดสังเกตการสอน เเละเยี่ยมชมหองเรียนอยู
เปนประจํา 

ไจลอลล  (Jailall.  1998 : 675 - A)  ศึกษาความแตกตางของการนิเทศที่มีรูปแบบ 
ที่แตกตางกันเพื่อที่จะใหคําแนะนําไปใชในการพัฒนารูปแบบของการนิเทศทีมีประสิทธิภาพ 
ในสหรัฐอเมริกา   ในการศึกษาครั้งนี้  ใชแบบสํารวจ   การสัมภาษณ   การวิเคราะหความแตกตาง
ของการนิเทศการสอน   ผลการศึกษาพบวา  78%   ของกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบตางๆ   เร่ิมตน
ใชในโรงเรียนมาตั้งแต  1 - 6  ปมาแลว 96%  ของหัวหนาสถานศึกษาและครูนิเทศเชื่อวาการนิเทศ
ที่หลากหลายจะชวยให   ครูพัฒนาตนเองและพัฒนาการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลางถึง
ระดับมาก  79%  ของผูบริหารและครูนิเทศเชื่อวาการรวมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนที่มี 
ความหลากหลายกอใหเกิดประสิทธิภาพสูง   ครูที่รวมกันพัฒนาเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
การนิเทศ  และการนิเทศที่มีรูปแบบที่แตกตางกันมีการนําไปใชเพิ่มขึ้น 

แลงมัวร (Langmuir. 1998 : A)  คือ  กระบวนการพัฒนาครู ในเนื้อหาของ
ความสัมพันธในการทํางานรวมกัน เปนกรณีศึกษากับครู  2  คน  คือ  Mary   และ  Sadie  ซ่ึงทํางาน 
รวมกันในกลุมของการนิเทศแบบคลินิกโดยมีจุดมุงหมายหลักที่จะใหครูเขารวมในกระบวน 
การนิเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาทักษะใหมๆ  ในการนิเทศการสอน  การวิจัยครั้งนี้มี 
การวิเคราะหรายละเอียดและตีความหมายความรูที่ครูทั้งสองสรางขึ้นในระหวางการปฏิบัติ 
การนิเทศแบบคลินิก   จากการวิจัยนี้   ช้ีใหเห็นถึงปจจัยตางๆ  ที่มีผลในการพัฒนาครูในดาน 
ความสัมพันธรวมกัน   การพัฒนาแตละครั้งขึ้นอยูกับการใหความรวมมือในการทํางาน  และครู 
ทั้งสองยังพบอีกวา   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดๆ  ตองใชเวลาและตองไวใจในกระบวนการ
สังเกตการสอนซึ่งกันและกัน  การปรึกษาหารือเพื่ออภิปรายสาระเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน 
การสอนจะชวยในการสงเสริมพัฒนาวิชาชีพครู 
 

2.6   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากการศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหทราบวาการนิเทศภายใน
สถานศึกษาไดมีผูศึกษาและกลาวถึงไวหลายประการโดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางการนิเทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐซ่ึงแตเดิมคือโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาและสํานักงาน 
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การประถมศึกษาแหงชาติที่มีแนวทางและความสัมพันธดานการนิเทศภายในที่สอดคลองกัน 
ซ่ึงผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางดังกลาวโดย
กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติการนิเทศภายในตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่  1   การสํารวจความตองการจําเปน 
 ขั้นที่  2   การวางแผนนิเทศ 
 ขั้นที่  3   การดําเนินการนิเทศ 
 ขั้นที่  4   การประเมินผลนเิทศ 
 ขั้นที่  5   การปรับปรุงแกไข 
 

  
 


