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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  
 
   ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสาร  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้ 
 2.1  การนิเทศการศึกษา 
   2.1.1  ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
                   2.1.2  ความหมายของการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
                   2.1.3  หลักการนิเทศการศึกษา 
 2.2  การนิเทศภายในสถานศกึษา 
                   2.2.1  ความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
                   2.2.2  วัตถุประสงคของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
             2.2.3  หนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 
                   2.2.4  กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
                   2.2.5  การดําเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
                          2.2.6  กิจกรรมในการนเิทศภายในสถานศกึษา 
 2.3  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                   2.3.1  แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2.3.2   หนาที่ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
             2.3.2   ความหมายของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
             2.3.3   การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 
       2.4  การจัดการศึกษาและการนิเทศภายในสถานศึกษา 
    2.4.1  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                   2.4.2  การนิเทศภายในของผูบริหาร 
                  2.4.3  แผนนิเทศ  ติดตาม  พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 

    2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
    2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
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    2.6  สรุปกรอบแนวคดิการวิจัย 
 

2.1  การนิเทศการศึกษา 
 
 การจัดการศึกษาในปจจุบันนี้มีการพัฒนารูปแบบ  วิธีการ  ยุทธศาสตร  ไปมากมายแต
ถึงอยางไรก็ตามครูก็ยังเปนกลไกสําคัญ  ที่มีบทบาทตอการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ครูที่มีความรู
ความสามารถ  ไดรับการศึกษาอบรมและนํามาปฏิบัติก็จะทําใหการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค  
ฉะนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพของครูจึงเปนสิ่งจําเปนและสําคัญวิธีการหนึ่งก็คือ การนิเทศ
การศึกษา 
  2.1.1  ความหมายของการนเิทศการศึกษา 

 การนิเทศการศึกษา เปนองคประกอบสําคัญของการพัฒนาครูไปสูคุณภาพผูเรียน เพื่อให
บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตรมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการนิเทศการศึกษา                
ไวดังนี้ 
 สงัด  อุทรานันท  (2530, หนา 11 ก)  กลาววา  การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางาน
รวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อใหมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงในการเรียนของนักเรียน 
 อาคม  จันทรสุนทร  (2547, หนา 26)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การจัด
กิจกรรมที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน หรือทําใหเกิดการเพิ่มพลังในการปฏิบัติงาน
ของครู  รวมทั้งทําใหครูเกิดความกาวหนาในวิชาชีพ  และกอใหเกิดผลในขั้นสุดทายคือ  การศึกษา
ของเด็ก  มีความกาวหนา  มีประสิทธิภาพตามมา 
 ชารี  มณีศรี  (2538,  หนา  19)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  ความพยายามอยางหนึ่ง  
ในหลาย ๆ อยาง  ที่จะชวยสงเสริมใหการศึกษามีคุณภาพทั้งการเรียนการสอน 
 ผดุง  เฉลียวศิลป  (2540, หนา 7)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการ
สรางปฏิสัมพันธระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณของหลักสูตร  สงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนทุกๆ คน 
 ภิญโญ  สาธร  (2526, หนา 232)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  ความพยายาม
ทุกชนิดของเจาหนาที่ฝายการศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่นิเทศการศึกษาโดยการแนะนํา
ครู  หรือผูอ่ืนที่เกี่ยวของกับการศึกษาใหรูจักวิธีการปรับปรุงการสอน หรือ การใหการศึกษา 

 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2533,  หนา  185)  กลาววา การนิเทศการศึกษา คือการประสานงาน  
ชี้แจง   การกระตุน  และการแนะนําทุกแงทุกมุมแกครู 
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   รินทรทอง  วรรณศิริ  (2541, หนา  17)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง กระบวนการ
ที่ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันดําเนินงาน โดยมุงใหครูเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการ
เรียนการสอน  ในทางที่ดีขึ้นอันสงผลสัมฤทธิ์ทางเรียนการสอนของนักเรียนใหสูงขึ้น 

   กูด  (Good,  1973,  p. 374)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  ความพยายามทุกชนิด
ของฝายการศึกษาที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่นิเทศการศึกษา  ในการแนะนําครูหรือผูอ่ืนที่
ทํางานเกี่ยวของกับการศึกษาใหรูจักวิธีปรับปรุงการสอนหรือการใหการศึกษา  การนิเทศการศึกษา
ทําใหเกิดความเจริญงอกงามในดานวิชาชีพทางการศึกษา  ชวยพัฒนาครู  ชวยเลือกและปรับปรุง
วัตถุประสงคของการศึกษา  ชวยเหลือและปรับปรุงเนื้อหาของการสอน  ชวยเหลือปละปรับปรุงวิธี
สอนตลอดจนการประเมินผลการสอน 

   ไวล และโลเวลล  (Wiles  and  Lovell,  1984,  p. 1)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  เปน
พฤติกรรมองคการ  ซ่ึงสัมพันธกับระบบพฤติกรรมการสอนของครู  ในอันที่จะปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาซึ่งเปนผลที่จะเกิดขึ้นในตัวนักเรียน 

   แฮรริส  (Harris, 1975, p. 115)  กลาววา  การนิเทศการศึกษา  หมายถึง  การกระทําใดๆ 
ที่บุคคลในโรงเรียนเพื่อรักษามาตรฐาน  หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการการนิเทศ
ภายใตระเบียบแบบแผนอํานวยความสะดวกแกการสอนใหพัฒนาดีขึ้น  โดยมุงใหเกิดประสิทธิผล
ในดานการสอนเปนสําคัญ 

   แทนเนอร  และแทนเนอร (Taner and Taner, 1987, p. 52)  กลาววา การนิเทศการศึกษา
คือการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  ตลอดจนการการประเมินหลักสูตรใหคําแนะนําไปอยาง
มีคณุภาพ 

   จากความหมายของ  การนิเทศการศึกษาที่กลาวมาทั้งหมด  สรุปไดวา  กระบวนการ
ความพยายามทุกวิธีของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการใหการศึกษา  ในอันที่จะพัฒนาการเรียนการสอน
ของครู  เพื่อใหเกิดผลตอคุณภาพทางการศึกษาสูงสุด  ตามที่พึงประสงค 
 2.1.2  ความหมายของการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 
 การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  หมายถึง  กระบวนการทํางานรวมกัน
ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  ดวยความรวมมือและการประสานงานระหวางบุคคลที่เกี่ยวของ
ทุกฝายเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงและแกปญหากระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน  
การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน สอดคลองกับยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  (Whole-
School  Approach)     
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 2.1.3  หลักการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศการศึกษา  เปนกระบวนการในการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนั้น  จึง
จําเปนตองมีหลักในการนิเทศการศึกษานักการศึกษา  ไดใหหลักการนิเทศการศึกษา  ไวดังนี้ 
 ชารี  มณีศรี  (2538,  หนา  27)  กลาวถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  การนิเทศ  เปนการกระตุนเตือน  การประสานงาน  และแนะนําใหเกิดความเจริญงอกงาม
แกครู  อาจทาํใหโดยการฝกอบรมพัฒนาดานวิชาชีพ  ตลอดจนเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 2.  การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย  เปดโอกาสใหครูไดคิดและตัดสินใจโดย
ใชความสามารถของตนในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 3.  การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม  สรางสรรค  หลีกเล่ียงการบังคับ  และสรางบรรยากาศ
ใหครูไดเกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค  หาวิธีการใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 4.  การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตร  เปนงานที่เกี่ยวของกับการนิเทศ  เปนงานที่เกี่ยวของ
กับการใชหลักสูตร  และการวางแผนพัฒนาหลักสูตร 
 5.  การนิเทศเปนงานที่ตองรวมมือชวยเหลือผูอ่ืนซึ่งตองสรางมนุษยสัมพันธใหเกิดขึ้นมี
การยอมรับซึ่งกันและกัน 
 6.  การนิเทศมุงบํารุงขวัญ  มีการยกยองชมเชย  ซ่ึงหากขวัญ และกําลังใจของครูดีก็จะทํา
ใหการเรียนการสอนดีไปดวย 
 7.  การนิเทศ  มีวัตถุประสงคที่จะใหโรงเรียนจัดการศึกษาสอดคลองกับชุมชน  ชวยในการ
วางแผนสอดคลองกับความตองการ และปญหาในชุมชน  ชวยใหครูไดพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสม
กับสภาพชุมชน  และสงเสริมใหครูไดประโยชนจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 วิจิตร  วรุตบางกูร,  กาญจนาศรีกาฬสินธุ  และสุพิชญา  ธีระกุล  (2529, หนา 21-22)  กลาวถึง  
หลักสําคัญของการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
 1.  หาทางใหครูรูจักชวยเหลือ  และพึ่งตนเองได  ไมใชคอยแตจะอาศัย  หรือหวังพึ่ง
ศึกษานิเทศก  หรือคนอื่นตลอดเวลา 
 2.  ชวยใหครูมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถที่จะวิเคราะหและแยกแยะปญหาตาง ๆ ดวย
ตนเองได  
 3.  ตองทราบความตองการของครู  แลววางแผนการนิเทศเพื่อตอบสนองความตองการนั้น ๆ  
 4  ศึกษาปญหาตาง ๆ ของครู  และทําความเขาใจกับปญหานั้น ๆ  แลวพิจารณาหาทางชวย
แกไข 
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    5.  ชักจูงใหครูแยกแยะและวิเคราะหปญหารวมกัน 
    6.  รับฟงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ของครูแลวนํามาพิจารณารวมกัน 
    7.  แกไขปญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ควรเปดโอกาสใหครูไดใชความคดิ  และลงมอื
กระทําดวยตนเองมากที่สุด 
    8.  ชวยจัดหาแหลงวิทยากร  อุปกรณการสอน ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ใหแกครู  
    9.  ชวยจัดหาเอกสาร  หนังสือ  และตําราตาง ๆ ใหแกครู 
   10.  ชวยใหครูรูจักจัดหา   หรือจัดทําวัสดุอุปกรณการเรียนที่ขาดแคลนดวยตนเองโดยใช
วัสดุในทองถ่ิน 
   11.  หาทางใหโรงเรียน  ชุมชน  และหนวยงานที่ใกลเคียงมีความสัมพันธกัน  และชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน 
   12.  ตองยอมรับนับถือบุคลากรที่ทํางานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงใหเขาเห็นวา เขามี
ความสําคัญในสถานศึกษานั้น ๆ ดวย 
                 13.  ชวยใหครูไดแถลงกิจกรรม  และผลงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหชุมชนทราบโดย
สม่ําเสมอ 
  14.  ตองทําความเขาใจกับผูบริหารโรงเรียนในสวนที่เปนหนาที่  และความรับผิดชอบ
ของกันและกัน 
   15.  ชวยประสานงานระหวางโรงเรียนกับองคกรตาง ๆ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   16.  รวบรวมขอมลูตาง ๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนมาทางวิเคราะหและวิจัย 
   17.  ทําความเขาใจเกีย่วกับเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาอยางแจมแจง  เพือ่จะ
ไดดําเนนิการใหบรรลุเปาหมาย 
 กรมสามัญศึกษา  (2539,  หนา 41-44)  ไดใหหลักการนิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
 1.  การนิเทศการศึกษา  คือ  ปรัชญา  ถือวาการนิเทศการศึกษาเปนการแสวงหา  ความ
จริงในความเปนอยูของสังคม พรอมทั้งประเมินผลวัตถุประสงคและสิ่งที่พึงประสงค  รวมทั้ง
หนาที่ประสานความคิดของครูใหกลมกลืนกัน 
 2.  เปนความรวมมือระหวางผูนิเทศกกับผูนิเทศก ซ่ึงอาจอยูคนละสังกัดหรือผูนิเทศกกับ
ครู  ซ่ึงตางก็ทํางานในจุดมุงหมายเดียวกัน  ดังนั้นความรวมมือจึงเปนสิ่งสําคัญ  อันจะทําใหงาน
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
 3.  เปนการสรางสรรค  งานนิเทศการศึกษามุงคนควา  หาความสามารถที่แฝงอยูในตัวครู  
เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอนอยางเต็มที่  สงเสริมใหครูแสวงหาความคิดใหม ๆ 
ในการแกปญหา  รวมทั้งการดัดแปลงสิ่งแวดลอม  ใหอํานวยประโยชนตอการดําเนินงาน 
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  4.  เปนวิทยาศาสตร  การนิเทศการศึกษานํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใช  เชน  การ
คนควา  การทดลอง  ที่อยูภายใตการควบคุมที่ถูกตอง  ใหมีการประเมินผลอยางมีหลักเกณฑ  ทั้งการ
เรียนของเด็กและการสอนของครู 
 5.  การนิเทศการศึกษากอใหเกิดผล  ยึดหลักเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ  ทฤษฎี
ทุกทฤษฎีตองมีการปฏิบัติควบคูกันไปทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลที่แนนอนจริง ๆ และจะตองมีการปรับปรุง
การดําเนินงานใหพนเสมอ 
 เบอรตัน  และบรูคเกอร  (Burton and Bruecker,  1955, p. 71-72) ไดกําหนดหลักการ
นิเทศการศึกษาไวดังนี้ 
 1.  การนิเทศการศึกษา ควรดูความถูกตองตามหลักวิชา (Theoretically Sound)  เปนไป
ตามความจริง  คานยิม  วัตถุประสงคและนโยบายที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น  และยังจําเปนตองมีการ
วิวัฒนาการทั้งดานเครื่องมือ  และวิธีการโดยมีวัตถุประสงค  และนโยบายที่แนนอน 
 2.  การนิเทศการศึกษาควรเปนวิทยาศาสตร (Scientific) นั่นคือ  ตองมีลําดับระเบียบ  
และมีวิธีการในการศึกษาที่ถูกตองเชื่อถือได 
 3.  การนิเทศการศึกษาควรเปนประชาธิปไตย  (Democratic)  เปดโอกาสใหทุกคนไดมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน  เพื่อนําไปสูเปาหมายเดียวกัน 
 4.  การนิเทศการศึกษาควรเปนการสรางสรรคใหทุกคนมีโอกาสพัฒนาความสามารถของ
ตนไดอยางเต็มที่ 
 มารค  และสตปู  (Mark  and  Stoop,  1985,  p. 5; อางถึงใน นิยม  รักมาก,  2538,  หนา  10) 
ไดกลาวถึงหลักการนิเทศไวดังนี ้
 1.  การนิเทศการศึกษาเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการศกึษา เนนบริการที่ทําเปนทีม  ซ่ึง
ครูทุกคนมุงหวังไดรับการชวยเหลือดานการนิเทศ  โดยอยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร 
 2.  การนิเทศการศึกษาตองสอดคลองกับความตองการของแตละคน 
 3.  การนิเทศการศึกษาชวยใหเปาหมายและวัตถุประสงคทางการศึกษามีความชัดเจน  และ
บุคลากรในโรงเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอชุมชน 
 4.  การนิเทศการศึกษา  ชวยใหการบริหารการจัดกิจกรรมนักเรียน  ปรับโครงการนิเทศ  
และใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการวางแผนระยะสั้น  และระยะยาว  มีการจัดงบประมาณไวใน
งบประมาณประจําป 
 5.  การนิเทศการศึกษา  ชวยใหการแปลเอกสาร  และผลการวิจัยถูกนํามาใชตลอดจน  
การวัดประสิทธิภาพการศึกษา   ควรใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการประเมินและใหความชวยเหลือ 
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 จากแนวความคิดของนักการศึกษา   ที่กลาวมาทั้งหมด  พอสรุปไดวา  หลักสําคัญในการ
นิเทศการศึกษา  เปนหลักทางวิทยาศาสตร  มีการวางแผน  และปฏิบัติอยางเปนระบบ  มีขั้นตอน
ชัดเจน  และเปนความพยายามทุกวิถีทาง  ของผูใหการนิเทศที่จะแสวงหาความสามารถของผูรับ
การนิเทศมาเพื่อพัฒนาใหบุคคลเหลานั้นใชความพยายามชวยเหลือตนเองใหมากที่สุด  ในอันที่จะ
สงผลตอคุณภาพของผูเรียน 
 

2.2  การนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
     
 ตามความเขาใจเดิม  การนิเทศการศึกษาเปนบทบาทและหนาที่ของศึกษานิเทศก  แต
ปจจุบันดวยมีการเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษา ประกอบกับจํานวนศึกษานิเทศกมีจํานวนไม
เพียงพอ   จึงทําใหการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาไมทั่วถึง  จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
นิเทศมาเปนผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่ไดรับมอบหมาย  ซ่ึงสอดคลองกับสภาพที่
เปนอยูเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง  (สงัด  อุทรานันท,  2530, 
หนา  108) 

 2.2.1  ความหมาย ของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 ความหมายการนิเทศภายในโรงเรียน  เปนวิธีการที่จะชวยปรับปรุงการเรียนการสอนของ
ครู  และไดมีนกัการศึกษาไดใหความหมายของการนิเทศภายในสถานศกึษาไว  ดังนี ้
 กรมสามัญศึกษา  หนวยศึกษานิเทศ  (2540, หนา 132) ไดกลาววา  การนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึง กิจกรรมกระบวนการที่ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนรวมมือกันจัดขึ้นเพื่อ
พัฒนางานของครูทุก ๆ ดาน รวมทั้งใหครูเกิดความกาวหนาในวิชาชีพ และสัมฤทธิ์ผลสูงสุดใน   
การเรียนของนักเรียน  
 อุทัย  บุญประเสริฐ  และชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  (2528,  หนา  19-21)  ไดกลาววา  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนเปนการมอบงาน และความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนทั้งระบบของผูบริหาร      
งานนิเทศ เปนหนาที่และความรับผิดชอบ โดยตรงของผูบริหาร ถาตองการใหโรงเรียนประกอบ
ภารกิจทางการศึกษาจนบรรลุผลสําเร็จตามบทบาทของโรงเรียน และตองการใหโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ในงานในหนาที่โดยตรงของโรงเรียนหรือการบริหารการศึกษา   
ซ่ึงสวนประกอบสําคัญของระบบการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวยการนิเทศทั่วไป และการ
นิเทศการศึกษา 
 บันลือ  พฤกษะวัน  (2537,  หนา  80-81)  ไดกลาวถึง  การนิเทศภายในโรงเรียนกระทํา
โดยบุคลากรในโรงเรียน จะทําใหผูนิเทศภายในเขาใจปญหาไดดี จึงนาจะแกปญหาไดตรงจุด ดีกวา
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การนิเทศโดยบุคคลภายนอก การคุนเคยกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศจะชวยใหบรรยากาศ
ในการนิเทศเปนไปอยางเปนกันเองไมตองใชเวลาสรางความคุนเคยเหมือนบุคคลภายนอกนิเทศ  
รวมทั้งการประสานงาน ประสานแนวความคิดในการกําหนดเปาหมาย วิธีการ การปรับปรุง และ
การติดตามผลงาน สามารถทําไดอยางตอเนื่อง 

 2.2.2  วัตถุประสงคของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 เปนที่เขาใจกันดีแลววาการนิเทศการศึกษา เปนสิ่งที่ตองกระทํา เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดในเรื่องการศึกษา จึงมีผูนําการศึกษาที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของการนิเทศการศึกษาภายใน
สถานศึกษาไวอยางชัดเจน 
  พนัส  หันนาคินทร  (2523, หนา 128) ไดกลาววา การนเิทศการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ
ปรับปรุงสงเสริมการเรียนการสอนใหดีขึ้น การนิเทศการศึกษา ไมใชการบังคับ หรือการจับผิด แต
เปนการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น การนิเทศการศึกษาจึงตั้งอยู
บนการมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
  บรรเทา  กติติศักดิ์  (2526,  หนา  240)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการนิเทศการศึกษา
ไววา  เปนการชวยพัฒนาครูใหสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนดวยตนเองได  เพื่อใหการศกึษามี
คุณภาพและมาตรฐาน 
  ปรีชา   นิพนธพิทยา  (2525,  หนา  254-238)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการนิเทศการศึกษา
ไวดังนี้ 
 1.  เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานของครูเปนคณะ ไมใชตางคนตางทํา 
 2.  เพื่อสงเสริมใหครูจัดงานวิชาการ ทํางานดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ 
 3.  ชวยเหลือการปฏิบัติงานของครูใหเปนไปโดยสะดวก มีประสิทธิภาพ  เพิ่มพูน 
ความรูและโอกาสนี้จะปฏิบัติ 
  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532,  หนา  306)  กลาวถึงวัตถุประสงคของการนิเทศภายในสถานศึกษา
ซ่ึงถือวาเปนหัวใจของการนิเทศ  มี  4  ประการ  คือ 
 1.  พัฒนาคน  การนเิทศการศึกษา  เปนการใหคําปรึกษา  แนะนํา  ชวยเหลือ  เมื่อนิเทศแลว
บุคคลในหนวยงานไดรับความรูและมีความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 
 2.  พัฒนางาน  การนิเทศการศึกษา  เปนการสรางวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.  ประสานสัมพันธ  การนิเทศการศึกษาเปนการรวมมือ  สรางความเขาใจในการทํางาน
รวมกัน 
 4.  การสรางขวัญและกําลังใจ  การนิเทศการศกึษาเปนการสรางความมั่นใจ  ความสบายใจ  
และมีกําลังใจในการทํางาน 
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 อัญชลี  คําพลรัตน  (2534,  หนา  78)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการนิเทศภายในไว  
ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร  ใหมีความรู  ความสามารถ  มีเจตคติที่ดี  มีความพึงพอใจ
ในหนาที่และทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อลดและแกปญหาตาง ๆ ภายในสถานศึกษา โดยอาศัยความรวมมือของบุคลากรใน
สถานศึกษานั่นเอง 
 3.  เพื่อใหบุคลากรมีประสานสัมพันธที่ดีในการทํางาน  และมีสวนรวมในการพัฒนา  และ
แกปญหาในสถานศึกษานั้น  
 4.  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานทุกระดับที่เกี่ยวของ 

 ชินวงศ  ศรีงาม  (2536,  หนา  7)  กลาววาการนิเทศภายในมีวัตถุประสงคหลัก  คือ  พัฒนา
ครูผูสอนใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนไปในทิศทางที่พึงประสงค สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรภายในโรงเรียน
ในอันที่จะชวยเหลือเกื้อกูลกัน ชวยกันพัฒนาการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงสุด 
 นอกจากนี้  สุดาวรรณ  พานิชสุขไพศาล  (2539,  หนา  9)  กลาวถึงวัตถุประสงคของการ
นิเทศภายในโรงเรียนวา เปนการชวยเหลือและสงเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนใหเขาใจเกี่ยวกับตัว
เด็ก มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู สรางขวัญและกําลังใจในการประเมินตนเอง และความพึงพอใจใน
การทํางาน ซ่ึงจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 จากวัตถุประสงคของนักการศึกษาที่กลาวมา พอสรุปไดวา การนิเทศภายในสถานศึกษา
มีวัตถุประสงค คือ เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เพื่อใหรูจักการปรับปรุงตัวเองในการทํางาน ซ่ึง
จะสงผลสัมฤทธิ์รวมทั้งการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนใหสูงขึ้น 
 2.2.3  หนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาถือวาเปนบุคคลที่มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญเปนอยางยิ่งในการนิเทศ
การศึกษา เปนผูที่มีสวนผลักดันใหการนิเทศบรรลุผล มีการปรับปรุงการเรียนการสอน ซ่ึงจะสงผล
ถึงประสิทธิภาพทางวิชาการของโรงเรียนนั่นเอง 
 สงัด  อุทรานันท  (2530,  หนา 41-42)  ไดกลาวถึงหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษากับการ
นิเทศการศึกษา ดังนี้ 
 1.  รวมวางแผนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน กับผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
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 2.  สนับสนุนการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยใหบริการและสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวก 
 3.  สรางขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน 
 วิโชติ  ชัยชนะ  (2544,  หนา  281-282)  ไดกลาวถึงหนาที่ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้ 
 1.  ศึกษาขอเทจ็จริงและปญหาตาง ๆ จากการปฏิบัตงิานของครู เพือ่ใหทราบความตองการ
และชองทางทีจ่ะใหความชวยเหลือ 
 2.  การประชุมรวมกับครูในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ 
 3.  การอบรมและเผยแพรความรูแกครูในโรงเรียน 
 4.  สงเสริมประสบการณของครูใหไดเห็นของจริงในการดําเนินงานทางวิชาการกระบวนการ
สอนเชนการไปดูการปฏิบัติการสอนของโรงเรียนอื่น 
 5.  การชวยเหลือครู  ใหดานการเตรียมการสอนและอํานวยความสะดวกในดานการ
ปฏิบัติงาน  เชน  หาอุปกรณ  เครื่องมือ  เคร่ืองใช  ซ่ึงครูไมสามารถหาไดหรือจัดหาตํารา  คูมือ ให
ครูไดคนควาเพิ่มพูนความรูอยูเสมอ 
 พนัส  หันนาคินทร  (2523,  หนา  148-149)  ไดกลาวถึงหนาที่ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับ
การนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้ คือ 
 1.  ทําหนาที่ตรวจสอบความเปนไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพราะถาผูบริหารไมทราบ
ความเปนไปอยางแทจริงแลว การชวยเหลือ ใหคําแนะนําก็ทําไดไมถูกตองตามความตองการของครู 
 2.  ทําหนาที่ประเมินผล ผูบริหารโรงเรียนควรหาทางชวยเหลือในการประเมินผลนักเรียน
ในดานตาง ๆ นอกจากนั้นผูบริหารโรงเรียนยังตองหาทางใหครูรูจักประเมินผลงานของตนเองเพื่อ
เปนรากฐานในการปรับปรุงการสอนตอไป 
 3.  ทําหนาที่สงเสริมและปรับปรุงในดานตาง ๆ ของโรงเรียนและคร ู
 เนียกเลย  (Neagley,  1964,  p. 87-88)  ไดกลาวถึงหนาที่ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการ
นิเทศภายในตามปรัชญาในโรงเรียนไว ดังนี้ 
 1.  ทํางานรวมกับคณะครูในโรงเรียน เพื่อกําหนดวัตถุประสงคและปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมายตามปรัชญาของโรงเรียน 
 2.  เปนผูนําในการวางโครงการ  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  หลักสูตร  และแผนการสอน
ของโรงเรียน 
 3.  ทํางานรวมกับครูในการพฒันาเปาหมายการสอนใหบรรลุเปาหมายทุกระดับ 
 4.  ทํางานรวมกับครูในการพฒันาปรับปรุงโครงการวัดผล  และการประเมนิผลของโรงเรียน 
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 5.  ทํางานรวมกับครูในการพัฒนาระบบการนิเทศ  เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชา และ
สงเสริมนักเรียนที่เรียนดี 
 6.  ทํางานรวมกับครูในการกําหนดแผนงาน  การจัดชั้นเรียน  การทํารายงานการเรียนของ
นักเรียน 
 7.  สํารวจความตองการของคณะครู และใหคําแนะนํา  และนิเทศงานการเรียนการสอน
ใหแกคณะครู 
 8.  รับผิดชอบงานโครงการนิเทศใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง 
 9.  พัฒนาบุคลากรประจําการในโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
 10.  ติดตามขาวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการพัฒนาการศึกษาและแจงใหคณะครู
ไดทราบเพื่อที่จะไดไมเปนคนลาหลัง 
 11.  จัดใหครูไดแลกเปลี่ยนความเห็นขาวสารและขอมูลตาง ๆ ระหวางครูในโรงเรียนและ
โรงเรียนอื่น 
 12.  สํารวจสิ่งอํานวยความสะดวก  เชน  เครื่องมือ  เครื่องใช  หนังสือ  เอกสารทางวิชาการ
และจัดสิ่งเหลานั้นใหครูเมื่อครูตองการ 
 อุดม  ปญญา  (2527,  หนา  84-85)  ไดเสนอแนวทางการจัดการนิเทศการศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาไว  ดังนี้  
 1.  ผูบริหารหรือฝายบริหาร จะตองมีความรูและความเขาใจอยางเพียงพอในเรื่องการนิเทศ
การศึกษา 
 2.  ผูบริหารจะตองมีทักษะหลาย ๆ เรื่องเกี่ยวกับการนิเทศ  เชน ทักษะการสรางขวัญและ
กําลังใจ  ทักษะในการสรางมนุษยสมัพันธ  ทักษะในการเปนผูนําทักษะในการบริหาร  เปนตน 
 3.  สรางการยอมรับ  เชื่อถือ  และศรัทธาในกระบวนการนิเทศแกบุคลากรในโรงเรียน
ทุกคน 
 4.  กําหนดเปนนโยบายของโรงเรียนอยางชัดเจน 
 5.  ใชการนิเทศที่ปฏิบัติไดงาย ๆ กอน  เพื่อใหผูถูกนิเทศ  และผูใหการนิเทศเกิดความมั่นใจ
ในตัวเอง  เชน  ใหการนิเทศในเชิงปรึกษาหารือ  ใหขาวสาร  เปนตน 
 6.  จัดการนิเทศในรูปกลุมยอย  หรือบุคลากรในหมวดวิชา  หรือสายงานเดียวกันกอน เพราะ
บุคลากรเหลานี้มีความสนิทใกลชิดกันอยูแลวจะทําใหกระบวนการนิเทศราบรื่น และประสบผลสําเร็จ
ไดงายขึ้น 
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 7.  จัดการนิเทศในรูปกลุมใหญหรือขอบเขตกวางขึ้น  คอื  ใหมีการนเิทศขามกลุมวชิา
หรือกลุมงานออกไป  แตทัง้นี้  ฝายบริหาร หรือคณะบคุลากรที่ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนฝาย
บริหารนั้นจะตองคอยติดตามและประสานงานกันอยางใกลชิดดวยมิตรสัมพันธที่ดี  
 8.  การใหการนิเทศ  ควรเริ่มจากนิเทศนอกหองเรียนหรือการนิเทศโดยทั่วไปกอน  เมื่อ
การนิเทศดังกลาววาประสบผลดีแลว  จึงใชวิธีการนิเทศแบบลึก  (การนิเทศภายในหองเรียน) หรือ
การนิเทศแบบคลีนิค 
 9.  กอนทําการนิเทศทุกรูปแบบ  ผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศตองนัดหมายตกลงกันกอน 
 10.  เมื่อเสร็จส้ินการนิเทศแลว  ทั้งสองฝายตองรวมกันปรึกษาหารือ  เพื่อติชมกันอยาง
ฉันมิตร  และหาทางปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ยังไมสมบูรณตอไป 
 11.  ใหแตละหมวดวิชามีการประชุมปรึกษา วาดวยเรื่องการนิเทศภายในหมวดวิชาของตน
อยางนอยเดือนละครั้ง สรุปผลการประชุมไวเปนหลักฐาน 
 12.  จัดใหมีการประชุมระดับหัวหนาหมวดวิชาอยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  เพื่อพิจารณา
ปรับปรุงใหงานนิเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การประชุมระดับนี้ผูบริหารตองเขารวมประชุมดวย 
 13.  ฝายวิชาการ  หรือคณะกรรมการฝายวิชาการโรงเรียนตองทําเปนสถิติ  หรือขอมูลไว
เปนรายเดือน  รายภาคเรียน  และรายป  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงในการสอนของครู  
ความกาวหนาทางวิชาการของโรงเรียนวาเปนอยางไร  เพื่อที่ผูบริหารโรงเรียนจะใชเปนขอมูลใน
การพิจารณาตัดสินใจดําเนินการไดอยางถูกตอง 
 14.  โรงเรียนควรจะไดสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนไดไปศึกษาดูงานจากโรงเรียนอื่น 
หนวยงานของรัฐตามความเหมาะสมเพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรไปในตัวดวย 
 15.  หนวยงานที่รับผิดชอบระดับสูงขึ้นไป ควรไดมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 แฮริส  (Harris, 1975,  p. 11-12)  ไดแบงงานการนิเทศการศึกษาไว  10  ประการ  คือ 
 1.  งานพัฒนาหลักสูตร  โดยกําหนดหลักสูตร  กําหนดสิ่งที่จะสอน  กําหนดผูที่จะสอน  
วัน  เวลา  สถานที่  และรูปแบบวิธีสอน  ตลอดจนการสรางเกณฑมาตรฐาน  วางแผนเกี่ยวกับหนวย
การเรียน 
 2.  งานจัดการเรียนการสอน  จัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน  เชน  จัดกลุมนักเรียน 
การจัดครูเขาสอน  การกําหนดเวลา  จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 3.  การเลือกสรรบุคลากรจัดใหมีคณะบุคคลผูรับผิดชอบในกิจกรรม  การดําเนินงาน
ฝกอบรม  รวมทั้งการคัดเลือกบรรจุ  เลือกเฟน  การทดสอบ  การรักษาระเบียบแตละบุคคล 
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 4.  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก การออกแบบและการจัดใหมีเครื่องมือ วสัดอุุปกรณการเรยีน
การสอน  เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนการดูแล  รักษา  และพัฒนาอุปกรณตาง ๆ 
เหลานั้น 
 5.  จัดหาอุปกรณการสอน  การคัดเลือก  การจําแนก  การทดสอบ  วัสดุอุปกรณที่จะนํามาใช
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 6.  การอบรมบุคลากรประจําการ  ฝกอบรมเพื่อความเจริญกาวหนาทางวิชาการแกครูเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานและทันตอเหตุการณ 
 7.  การปฐมนิเทศครูใหม เปนการชวยเหลือครูที่บรรจุใหม เพื่อใหสามารถปรับตัวไดเพื่อให
ทราบขอมูลที่จําเปน บุคคล อาคารสถานที่ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ 
 8.  งานที่เกี่ยวของกับการใหบริการนักเรียนเปนพิเศษ  โดยการประสานงานบริการใหแก
นักเรียนที่เกีย่วของกับการเรียนการสอน 
 9.  งานสัมพันธกบัชุมชนในสวนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน  ตลอดจนการแจงขาวสาร
ทางการศึกษาของโรงเรียนใหชุมชนทราบ แสวงหาความชวยเหลือจากชุมชนเพื่อการเรียนการสอน
ที่ดีขึ้น 
 10.  งานประเมินผล  จัดใหมีการประเมินผลทางการเรียนการสอน  เพื่อหาขอบกพรอง นํามา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
 จากทั้งนักการศึกษาไทย  และตางประเทศที่ไดกลาวมาเกี่ยวกับบทบาทผูบริหารโรงเรียน
ที่เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน  สรุปไดวา  การนิเทศการศึกษาไดเขามามีบทบาทตอการจัด
การศึกษาเปนอันมาก  เรามีครู  มีนักเรียน  ผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่ในการดําเนินการจัดการศึกษา
ในโรงเรียนมีฝายบริหารโรงเรียนใหการนิเทศสนับสนุนงานของโรงเรียนใหเกิดความกาวหนา โดย
เขามาสนับสนุนโรงเรียนในดานบุคลากร การเงิน ธุรกิจตาง ๆ ของโรงเรียนและชวยเหลือในดาน
วิชาการในแงการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลตลอดเพิ่มพูนความรูประสบการณ
ในอันที่จะชวยใหการดําเนินการงานของโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายที่วางไว การนิเทศการศึกษานั้น
เปนงานดานวิชาการที่เปนงานหลักอันหนึ่งที่ควบคูกับการบริหารการศึกษา ความเจริญกาวหนา
ทางการศึกษาจะขาดฝายใดฝายหนึ่งไมได ผูบริหารโรงเรียนที่ดีควรรูหลักการนิเทศการศึกษาและ
ศึกษานิเทศกที่ดีควรรูหลักการบริหารที่ดีเชนกัน 
 ในการศึกษาเรื่องหนาที่ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
ตามทัศนะผูบริหารโรงเรียน และครู  ครั้งนี้ผูวิจัยไดประมวลลักษณะงานนิเทศภายในจากทั้ง        
นักการศึกษาไทยและตางประเทศโดยเนนงานที่สําคัญและจําเปนตอการปรับปรุงการเรียนการสอน
และคุณภาพของการศึกษาโดยตรงซึ่งประมวลไดเปน  4  หนาที่   คือ 
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 1.  หนาที่การนิเทศดานหลักสูตรและการสอน 
 2.  หนาที่การนิเทศดานการจัดและพัฒนาบุคลากร 
 3.  หนาที่การนิเทศดานการจัดสื่อการเรียนการสอน 
 4.  หนาที่การนิเทศดานการประเมินผล 
  2.2.4  กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 แฮรีส  (Harris,  1975,  p. 14-15)  เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาไว  6  ขั้นตอน  ดงันี้ 
 1.  การประเมินสภาพการทํางาน : เปนการศึกษาสถานที่อยูในปจจุบัน เพื่อใหไดขอมูล
ไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคของการทํางาน ใหความสําคัญในการใชขอมูลเปนเครื่องมือใน
การบริหารงานนิเทศ  อาจทําไดดวยการวิเคราะห  การสังเกต  การดูแลผลการปฏิบัติงาน  เปนตน 
 2.  การจัดลําดับความสําคัญของงาน : เปนการใหความสําคัญตองานที่ตองการจะทําใน
กรณีที่ส่ิงที่จะทํานั้นมีหลายส่ิง  แตหากมีงบประมาณจํากัด  การจัดลําดับความสําคัญ  จะเปน
ตัวกําหนดวาควรจะทํางานใดกอน-หลัง ภายใตวงเงินงบประมาณที่มีอยู 
 3.  การออกแบบวิธีการทํางาน : เปนการกําหนดรูปแบบการทํางานเปนการวางแผนเพื่อ
เปล่ียนแปลง มีการนําแนวความคิดใหม ๆ เขามาประสมประสานโดยมุงใหงานประสบความสําเร็จ
เร็วที่สุด ไดประโยชนมากที่สุดและใชงบประมาณนอยที่สุดและขจัดขั้นตอนการทํางานที่ซํ้าซอน
ออกไป 
 4.  การจัดสรรทรัพยากร : เปนการแบงปนทรัพยากรตาง ๆ เชน คน เงิน วัสดุ เครื่องมือ
เครื่องใชอ่ืน ๆ ใหเปนสัดสวนขนาดของงาน ที่จะทําภายใตปริมาณทรัพยากรที่มีอยู  หากสามารถ
กําหนดทรัพยากรที่จะใชตามขั้นตอนของแตละกิจกรรมไดจะกอใหเกิดสภาพคลอง  และมีความผิดพลาด
นอยที่สุด 
 5.  การประเมินงาน : เปนการประสานคน เวลา วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใชไมใหเกิดความ
ซํ้าซอนในการปฏิบัติและในขณะเดียวกันทุกอยางก็จะมีการใชประโยชนอยางเต็มประสิทธิภาพใน
ทุกชวงเวลาของการทํางาน 
 6.  การนําการทํางานหรือการอาํนวยการ : เปนหัวใจของการทํางานผูมีหนาที่อํานวยการ 
(คณะกรรมการอํานวยการ) จะตองเปนผูที่มองงานไดตลอดทั้งระบบ เปนที่ปรึกษาเปนผูกําหนด
นโยบาย เปนผูตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน เปนผูกําหนดวิธีการ เปนผูประเมินผลงาน
เปนผูชวยแกปญหาสําคัญที่สุด เปนผูประคับประคอง ใหไดมาซึ่งความสําเร็จของงาน ตาม
จุดประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 สงัด  อุทรานันท  (2530, หนา  84-88 ข)  เห็นวากระบวนการนิเทศการศึกษาที่สอดคลอง
กับสภาพสังคมไทย  ควรประกอบดวย  5  ขั้นตอน  โดยเสนอเปนสูตร  PIDRE  ประกอบดวย 
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 ขั้นที่  1  วางแผนการนิเทศ  (Planning หรือ P) 
 ขั้นที่  2  ใหความรูความเขาใจในการทํางาน  (Informing หรือ I) 
 ขั้นที่  3  ลงมือปฏิบัติงาน  (Doing หรือ D) 
 ขั้นที่  4  สรางเสริมกําลังใจ  (Reinforcing หรือ R) 
 ขั้นที่  5  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  (Evaluation หรือ E) 
 ขั้นที่  1  การวางแผนการนิเทศ : เปนขั้นที่ผูบริหาร  ผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศจะทําการ
ประชุมปรึกษาหารือใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการ จําเปนที่จะตองมีการนิเทศรวมทั้งวางแผน
ถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะเกิดขึ้น 
 ขั้นที่  2  ใหความรูความเขาใจในสิ่งที่จะทํา : เปนขั้นตอนของการใหความรูความเขาใจ
ถึงส่ิงที่จะดําเนินการวา จะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง มีขั้นตอนในการดําเนินงาน
อยางไรและจะทําอยางไร จึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นนี้จําเปนทุกครั้งสําหรับ
การเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม ไมวาจะเปนเรื่องใดก็ตามและก็มีความจําเปนสําหรับงานนิเทศที่ยัง
เปนไปอยางไมไดผล หรือไดผลไมถึงขั้นที่พอใจ ซ่ึงจําเปนจะตองทําการทบทวน ใหความรูในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกครั้งหนึ่ง 
 ขั้นที่  3  ลงมือปฏิบัติ : ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน  3  ลักษณะ  คือ 
 1.  การปฏิบัติของผูรับการนิเทศ เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงาน ตามความสามารถ
ที่ไดรับมาจากการดําเนินงานในขั้นที่ 2 
 2.  การปฏิบัติงานของผูใหการนิเทศ ขั้นนีผู้ใหการนิเทศจะทําการนเิทศและควบคุมคณุภาพ
ใหงานเสร็จ ออกมาทันกับกาํหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
 3.  การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ
อุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะชวยในการปฏิบัติงานเปนอยางไดผล 
 ขั้นที่  4  การสรางขวัญและกําลังใจ : ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมกําลังใจของผูบริหาร
เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะดําเนนิการ
ไปพรอม ๆ กันกับผูรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือเมื่อการปฏิบัติงานไดเสร็จสิ้นลงไปแลวก็ได 
 ขั้นที่  5  การประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน : เปนขั้นที่ผูนิเทศทําการประเมินผล
การดําเนินการซึ่งผานไปแลววาเปนอยางไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวามีปญหา
หรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใด ที่ทําใหการดําเนินงานไมไดผล ก็สมควรจะตองทําการปรับปรุง
แกไข ซ่ึงการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการใหความรูในสิ่งที่ปฏิบัติใหมอีกครั้งหนึ่ง สําหรับ
กรณีที่ผลงานออกมายังไมถึงขั้นที่พอใจหรือดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมด สําหรับ
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กรณีการดําเนินงานเปนไปไมไดผล และถาหากการประเมินผลไดพบวาประสบความสําเร็จตามที่
ไดตั้งไว หากจะดําเนินการนิเทศตอไป ก็สามารถทําไปไดเลย โดยไมตองใหความรูในเรื่องนั้นอีก 
 การดําเนินการนิเทศตามวัฎจักรนี้จะเปนไปอยางตอเนื่อง และไมหยุดนิ่งจนกวาจะบรรลุ
จุดมุงหมายที่วางไวหรือพัฒนาผูรับการนเิทศใหเปนไปตามตองการ หากบรรลุผลสําเร็จก็ถือวาการ
นิเทศนั้นไดส้ินสุดลงแลว คร้ันเมื่อตองการนิเทศในสิ่งใหม หรือเมื่อตั้งเปาหมายใหมก็ตอง
ดําเนินการตั้งแตขั้นเริ่มแรกอีก  
 สวนอุทัย  บุญประเสริฐ  ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  (2528,  หนา 76)  กําหนดการนิเทศการศึกษา  
เปน  4  ขั้นตอน  เรียกวา  APDS  Model  คือ 
 1.  การวิเคราะห (Analysis) เปนไปเพื่อกําหนดสิ่งที่ตองการ หรือส่ิงที่ตองปฏิบัติจัดทําให
ประสบผลสําเร็จ 
 2.  วางแผน (Planning) เปนการกําหนดขั้นตอนและเคาโครงการทํางานใหบรรลุผลที่ตองการ 
ดวยวิธีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ภายใตสภาพแวดลอมและขอจํากัดที่มีอยู 
 3.  ลงมือปฏิบัติ  (Doing)  เปนการลงมือดําเนินงานตามขั้นตอนและเคาโครงการทาํงาน
แตละเรื่องที่กาํหนดไว 
 4.  นิเทศติดตามผล  (Supervision)  เปนการติดตามดูแล  ชวยเหลือ  กํากบั  สนับสนุนให
สามารถทํางานไดบรรลุผลสําเร็จ 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2534,  หนา 8-15)  เสนอแนวทาง
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนไววา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหาร
โรงเรียนที่ตองจดัดําเนินการเพื่อชวยเหลือครูใหปฏิบัติงานในหนาที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญ
และกําลังใจดี พรอมที่จะรวมกันทํางานดวยความเต็มใจ 
 การนิเทศภายในโรงเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ หากผูบริหารโรงเรียน
ไดมีการเตรียมการกอนการนิเทศและดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
                     การเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 1.  สรางความเขาใจรวมกัน หากครูทุกคนมีความเขาใจถูกตองตรงกันเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน จะทําใหครูคลายความวิตกกังวล และพรอมจะใหความรวมมือกับผูนิเทศ 
 เร่ืองจําเปนตองสรางความเขาใจกับทุกคน มีดังนี้ 
    1.1  ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
    1.2  ความสําคัญและความจําเปนของการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 
    1.3  จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
    1.4  เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน 
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   1.5  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 เนื่องจากธรรมชาติของครูในโรงเรียน มีแนวโนมที่จะยอมรับบุคคลภายนอกมากกวา 
ดังนั้น ในการสรางความเขาใจ  ผูบริหารโรงเรียนอาจเชิญวิทยากรจากภายนอก  เชน  ศึกษานิเทศก
อําเภอ  ศึกษานิเทศกจังหวัดหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับเช่ือถือของ
บุคคลในโรงเรียนมาใหความรูกอนเปนเบื้องตน 
 2.  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน  การกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจนมีสวนสําคัญที่จะทําใหการนิเทศภายในโรงเรียนไดเร่ิมตน มีการเคลื่อนไหว และการในรูป
คณะกรรมการเปนการเปดโอกาสใหบุคลากร ในหนวยงานไดมีสวนรวมสรางความรูสึกเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกัน ชวยใหการทํางานเปนไปอยางรอบคอบ 
    คณะกรรมการควรประกอบดวยบุคคลตอไปนี้ 
    โรงเรียนขนาดกลาง  ขนาดใหญ 
    1.  ผูบริหารโรงเรียน    ประธาน 
    2.  ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ   รองประธาน 
    3.  หัวหนากลุมประสบการณ   กรรมการ 
    4.  หัวหนาระดับชั้น    กรรมการ  
    5.  ครูที่ไดรับคัดเลือกจากเพื่อนครู  กรรมการและเลขานุการ 
    โรงเรียนขนาดเล็ก 
    1.  ผูบริหารโรงเรียน    ประธาน 
    2.  หัวหนาฝายวชิาการ    รองประธาน 
    3.  ครูที่ไดรับคัดเลือกจากเพื่อนครู  กรรมการและเลขานุการ 
    การแตงตั้งครูที่ไดรับเลือกจากเพื่อนครูใหเปนผูนิเทศ เปนคณะกรรมการจะชวย
แกปญหาการไมยอมรับผูนิเทศไดระดับหนึ่ง และเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดีในการทํางาน ควร
แตงตั้งผูทีมีความรับผิดชอบสูง  มนุษยสัมพันธที่ดี  มีความสามารถทางวิชาการเปนที่ยอมรับของ
เพื่อครูใหเปนกรรมการและเลขานุการ 
 3.   ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูนิเทศ  และผูรับการนิเทศหากผู
นิเทศและผูรับการนิเทศเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและผูที่เกี่ยวของชัดเจน จะทําใหผูนิเทศ
สามารถปฏิบัติงานดวยความสบายใจ ไมอึดอัดขณะเดียวกันก็ชวยและความรูสึกขัดแยงของผูรับ
การนิเทศที่มีตอผูนิเทศไดอีกดวย  
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 2.2.5  การดําเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 
 เมื่อผูบริหารโรงเรียนไดเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียนแลว การดําเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียนจะเปนไปตามกระบวนของ  WSA  (Whole-School  Approach)  การนิเทศ
ภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบมี  7  ขั้นตอน  คือ 
   ขั้นที่  1  ศึกษาตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
   ขั้นที่  2  ตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
   ขั้นที่  3  สรุปสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
   ขั้นที่  4  วางแผนการนิเทศ 
                      ขั้นที่  5  นิเทศพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
                      ขั้นที่  6  ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
                     ขั้นที่  7  สรุปผลการประเมิน 
 กระบวนของ  WSA  การนิเทศภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบตามกรอบแนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  และสถาบนัสิง่แวดลอมไทย  
(2544,  หนา 9-18)  มีรายละเอียดดังนี้   
   ขั้นท่ี 1  ศึกษาตัวชี้วัดการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 
                          ในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบนั้น  ยึดตัวช้ีวัดเปนเปาหมายหลักในการนิเทศ  ดังนั้นคณะผูดําเนินการนิเทศ
จะตองศึกษาและวิเคราะหตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบใหถองแท  โดยวิเคราะหถึงขอบขาย
การดําเนินงานของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาไปสูประสิทธิผลตามตัวช้ีวัด  ดังตัวอยาง 
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ดัชนชีี้วัด ขอบขายการดาํเนินงาน 
-  หลักสูตร 1.  มีการกําหนดแผนงานไว 

2.  มีการจัดทําตามแผนที่วางไว 
3.  มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
4.  ผูบริหารและบุคคลมีสวนรวมในการจดัทําหลักสูตร 

-  การบริหาร   
    จัดการใน   
    โรงเรียน 

5.  ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
6.  จัดทําแผนการบริหารจัดการในวิชาเรียน 
7.  มีการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเปนอยางด ี
8.  มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนเปนอยางดี 
9.  มีการจัดทําแผนการสอนเปนรายกลุมสาระหรือบูรณาการกลุมสาระ 
10. มีการสอนตามแผนการสอนเปนรายกลุมสาระหรือบูรณาการตามกลุม 
      สาระ 

- กิจกรรมเสริม  
   ความรู 

11. จัดทําแผนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
12. ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนรวมกนัจัดทําแผนกจิกรรมสงเสริม 
       การเรียนรู 
13. จัดระบบสือ่สารและประสานงานของทุกฝาย 

-  การจัดกิจกรรม 
    ชุมชนสัมพันธ 

14. โรงเรียนและชุมชนมีการวางแผนรวมกันในการจัดกจิกรรมชุมชน  
15. มีการกําหนดรูปแบบและบทบาทการจดักิจกรรมชุมชนสัมพันธ 
16. มีการดําเนนิการตามแผน-โครงการที่วางไว 
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เนื้อหา ประเด็น คําถาม 
การพัฒนาโรงเรียน
ทั้งระบบ 

-  หลักสูตร 
-  วางแผน 
-  การมีสวนรวม 

1.  ทานมีความรูความเขาใจในตัวหลักสูตร   
2.  โรงเรียนมีการวางแผนรวมกันของ 
      ผูบริหารและบุคลากรในการจัดทํา 
      หลักสูตร 
3.  ทานมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร  

การบริหาร -  ผูบริหาร ครู มีความรูในการ  
    บริหาร 
-  แผนภูมิการบริหาร 
-  ขอมูลสารสนเทศ 
-  การจัดทําแผนการสอน 
-  การสอนแบบบูรณาการ 

4.  ผูบริหารและครูมีความเขาใจตรงกัน 
     ในการบรหิารของโรงเรียน 
5.  โรงเรียนมีแผนภูมกิารบริหารงานของ 
     โรงเรียน 
6.  โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศ ที่เปนปจจบุัน 
7.  ครูมีการจัดทําแผนการสอน  

กิจกรรมเสริม
ความรู 

-  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 8.  ผูบริหาร-ครู รวมกันจดัทาํแผนการจัด 
      กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 

กิจกรรมชุมชน
สัมพันธ 

- 9.  โรงเรียนและชุมชนมีการวางแผนรวมกัน 
      ในการจดัทํา กิจกรรมชมุชนสัมพันธ 

ตรวจสอบสภาพ 
การดําเนินงานของ
โรงเรียน 

-  การตรวจสอบการดําเนินงาน  
   ถือเปนสิ่งจําเปน 
-  จุดออน-จุดแข็ง 
-  การทํางานรวมกันระหวาง    
    ผูนิเทศ 
-  บุคลากรหลักของโรงเรียน 
    ตรวจสอบการดําเนินงาน 
-  ดานกระบวนการบริหาร 
-  วิสัยทัศน 
-  การนิเทศในธรรมนูญ 
   โรงเรียน 
-  แผนระยะยาว และแผนการ 
    ปฏิบัติงาน 
-  การนิเทศเพือ่เขาสูระบบงาน 

1.  ผูนิเทศ-ผูรับการนิเทศมีการวางแผน 
     รวมกัน 
2.  มกีารจัดทําเครื่องมือในการนิเทศที่เปน 
     รูปธรรม 
3.  มีเครื่องมือตรวจสอบการดําเนินงาน 
     ของโรงเรียน 
4.  มีการนําเครื่องมือตรวจสอบการ 
     ดําเนินงานของโรงเรียนไปใชอยาง 
     ตอเนื่อง 
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   ขั้นท่ี  2  ตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
    การตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนถือเปนความจําเปนอยาง
ยิ่ง เพราะเปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ตาม WSA จะได
ทราบจุดออน จุดแข็งของโรงเรียน อันจะเปนขอมูลทั้งพื้นฐานเพื่อการนิเทศอีกดวย 
      ส่ิงที่ผูนิเทศยึดถือในการตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน คือ 
      -  ขอบขายการดําเนินงานแตละดานของ WSA       
     -  เครื่องมือตรวจสอบที่ครอบคลุมขอบขายการดําเนินงานทั้ง 4 ดาน 
      -  การตรวจสอบจะตองเปนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศและบุคลากร
หลักของโรงเรียน  
      วิธีการ  
      1.  สรางเครื่องมือตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
      คณะผูนิเทศจัดทําเครื่องมือตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน โดย
นําเอาขอบขายการดําเนินงานแตละดาน WSA ที่ไดทําการวิเคราะหเอาไวในขั้นที่ 1 มาจัดทําเปน
เครื่องมือตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน  

 
การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

ตอนที่  1 การดําเนินงานของโรงเรียน 
คําชี้แจง ใหทานพิจารณาดูวาประเด็นในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ในโรงเรียนของทานได 
 ดําเนินการในประเด็นใดบาง  ใหทําเครื่องหมาย ( ) ในชองที่ตรงกับสภาพจริงของ 
 โรงเรียน  
 1.1  ดานกระบวนการบริหาร 
     โรงเรียนของทานตองการใหคณะกรรมการดําเนินงานดานการบริหารจัดการ 

ที่ รายการ 
ดําเนินการ

แลว 
กําลัง

ดําเนินการ 
ยังไมได
ดําเนินการ 

 1.1  ดานกระบวนการบริหาร    
1 กําหนดวิสัยทศันของโรงเรียน    
2 กําหนดเรื่องการนิเทศในยุทธศาสตรของ

โรงเรียน 
   

3 กําหนดเรื่องการนิเทศในแผนระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการ 
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ที่ รายการ 
ดําเนินการ

แลว 
กําลัง

ดําเนินการ 
ยังไมได
ดําเนินการ 

4 กําหนดเปาหมายการนิเทศในการจัดทําแผน         
พัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการโดยการมี
สวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน 

   

5 กําหนดเรื่องการนิเทศเขาสูระบบงานและ 
ภาระงานของฝายตาง ๆ  

   

6 กําหนดเรื่องการนิเทศ เขาสูระบบบริหาร ติดตาม 
ประเมินผลของฝายบริหาร 

   

 1.2  ดานการพฒันาบุคลากร    
1 ดําเนินการปฐมนิเทศแกบุคลากรทั้งระบบ ใหเกดิ

ความตระหนกั เขาใจและยอมรับในการนิเทศ 
   

2 กําหนดเรื่องการนิเทศในแผนพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียน มีการสงเสริมขวัญ กําลังใจ แกบคุลากร
ที่รับการนิเทศ 

   

3 จัดทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินการนิเทศ 

   

4 กระตุนและเสริมสรางแรงจูงใจเพื่อการนิเทศ   
แกบุคลากรอยางตอเนื่อง 

   

 1.3  ดานโครงสรางพื้นฐานและประชาสัมพันธ    
1 ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับแนวทางและเอื้อตอกิจกรรม   
การนิเทศ 

   

2 กําหนดนโยบาย แนวปฏิบัต ิการติดตามผล
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานในการนิเทศ 

   

3 นําแนวคิดการนิเทศ ไปใชในการพัฒนา
การศึกษา  

   

4 กําหนดเรื่องการนิเทศ เปนสวนหนึ่งของงาน
ประชาสัมพันธของโรงเรียน 
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2.  ดานการจัดการเรียนการสอน 
 

ที่ รายการ 
ดําเนินการ

แลว 
กําลัง

ดําเนินการ 
ยังไมได
ดําเนินการ 

 2.1  ดานการจดัการเรียนการสอน    
1 มีการกําหนดนโยบายเรื่อง การนิเทศ เอาไวใน

การจัดการเรยีนการสอนของครู 
   

2 นําเอาผลการเรียนรูเพื่อการนิเทศ เปนสวนหนึ่ง
ของจุดประสงคในการทําแผนการสอน 

   

3 แผนการสอนของครูมีการกําหนดกิจกรรมให
การรับการนิเทศ  

   

4 จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ เพื่อใชประกอบ
ในการจดักิจกรรมตามแผนการสอน 

   

5 สรางเกณฑประเมินผลการเรยีนรูของนักเรยีน
ตามที่ระบุในแผนการสอน 

   

6 พัฒนาทักษะในการเขียนแผนการสอนของครู
อยางตอเนื่อง 

   

 2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน    
1 จัดกระบวนการและกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรูมาปรับใช 
   

2 ใชส่ือการเรียนรู ส่ือในทองถ่ิน ส่ือธรรมชาติและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรยีน    
การสอน 

   

3 วัดและประเมนิผลการเรียนการสอนให
สอดคลองกับกระบวนการและกิจกรรม  

   

4 จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศของหองเรียน
ตามแนวทางการนิเทศ 
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ที่ รายการ 
ดําเนินการ

แลว 
กําลัง

ดําเนินการ 
ยังไมได
ดําเนินการ 

 2.3  ดานการนเิทศและพัฒนาการจัดการเรียน      
การสอน 

   

1 กําหนดแนวทางการนิเทศตดิตามการจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการการนิเทศ 

   

2 บูรณาการตัวช้ีวัดเพื่อการนิเทศ เขาสูเกณฑและ
กระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 

   

3 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับหลักสูตร และกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

   

4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนอยาง
ตอเนื่อง ทั้งทางดานความรู ความเขาใจ จิตสํานึก 
ทักษะและการปฏิบัติตลอดจนความสามารถใน
การบูรณาการ เขาสูการจัดการเรียนการสอน  
ในทุกระดับชัน้และทุกรายวชิา 
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3.  ดานกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
 

ที่ รายการ 
ดําเนินการ

แลว 
กําลัง

ดําเนินการ 
ยังไมได
ดําเนินการ 

1 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาง ๆ 
ในโรงเรียน โดยบูรณาการในทุกกลุมสาระการ
เรียนรู 

   

2 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเปนกรณีพเิศษเพื่อ
กระตุนการเรียนรูในทุก ๆ ดาน 

   

3 จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับกรอบ
หลักสูตรและการจัดกจิกรรมการเรียนรู 

   

4 กระตุน สงเสรมิใหผูมีสวนรวมในกิจกรรมได
เรียนรู 

   

5 สนับสนุนใหนักเรียนและฝายตาง ๆ มีสวนรวม
อยางกระตือรือรนในการจดักิจกรรมสงเสริม      
การเรียนรู 
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4.  ดานการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ 
 

ที่ รายการ 
ดําเนินการ

แลว 
กําลัง

ดําเนินการ 
ยังไมได
ดําเนินการ 

1 จัดใหมีกิจกรรมฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
โรงเรียน เชน ผูปกครอง ศิษยเกา หนวยราชการ 
องคกรเอกชนและชุมชน 

   

2 กระตุนสงเสรมิการมีสวนรวมในการเรยีนรูกัน
ของฝายตาง ๆ รวมทั้งชุมชนในการจดักิจกรรม
ตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพือ่ให
เกิดการเรยีนรูรวมกันอยางยัง่ยืน 

   

3 สงเสริมและพัฒนาระบบความสัมพันธในการ
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนระหวาง 
โรงเรียน รวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง 

   

4 จัดตั้งและพัฒนาศูนยสงเสรมิการเรียนรูเพือ่การ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชน 

   

5 สงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งเครือขายของนักเรียน 
เพื่อเขารวมในกิจกรรมของการเรียนการสอน 

   

 
 
     2.  ดําเนินการตรวจสอบสภาพการดําเนนิงานของโรงเรียน 
         คณะผูนิเทศรวมกับบุคลากรหลักของโรงเรียนดําเนินการตรวจสอบ
สภาพการดําเนินงานของโรงเรียนแตละดานตาม  WSA  ซ่ึงไดดําเนนิการในหลายรูปแบบ 
      1.  ปรึกษาหารือกับผูบริหารโรงเรียน ครูแกนนํา 
      2.  สัมภาษณครูผูสอน ครูแกนนํา 
      3.  สัมภาษณนักเรียน 
      4.  ระดมสมองจากการประชุม 
      5.  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐานตาง ๆ  
      6.  สํารวจโดยใชเครื่องมือ  
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   ขั้นท่ี  3  สรุปสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน  (SSR 1 = Self Study Report 1) 
        คณะผูนิเทศและบุคลากรหลักของโรงเรียนรวมกันตรวจสอบสภาพการ
ดําเนินงานของโรงเรียนแตละดาน  โดยช้ีใหเห็นถึงสภาพในการดําเนินงานแตละดาน มีประเด็น
ใดบางที่โรงเรียนไดดําเนินการไปแลว  ประเด็นใดบางที่โรงเรียนกําลังดําเนินการ  ประเด็นใดบางที่
โรงเรียนยังไมไดดําเนินการ  และชี้ใหเห็นจุดเดน  จุดดอยในการดําเนินงานของโรงเรียน  
   ขั้นท่ี  4 การวางแผนการนิเทศ 
        วิธีการ 

       1.  รวมกันสรุปถึงความตองการจําเปนหลักในการพัฒนางานตาง ๆ ใน 
แตละดานของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 

       2.  รวมกันสรุปความตองการจําเปนในการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา 
โรงเรียน 

       3.  รวมกันหาทางเลือกและวิธีการแกปญหา 
       3.1  รวมกันวเิคราะหถึงสาเหตุของปญหา 
       3.2  รวมกันหาทางเลือกทีห่ลากหลาย 
       3.3  ผูนิเทศนําเสนอทางเลือกที่ประสบความสําเร็จ 
       3.4  ผูรับการนิเทศเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพปญหาและสภาพ 

ความพรอมของโรงเรียน 
       3.5  ผูรับการนิเทสระบุความตองการและความคาดหวังจากผูนิเทศ 
       3.6  ผูนิเทศวางแผนการชวยเหลือและสนับสนุนรวมกันกําหนดปฏิทิน 

การนิเทศ  
      3.6.1  กําหนดจุดประสงคของการนิเทศ 
      3.6.2  กําหนดกิจกรรมการนเิทศ (ภาระงาน) 
      3.6.3  กําหนดสื่อ  เครื่องมือ 
      3.6.4  กําหนดวิธีการ 
      3.6.5  กําหนดเปาหมายที่จะนิเทศ 

   ขั้นท่ี  5 นิเทศพัฒนาคณุภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
        เมื่อกําหนดแผนการนิเทศ และเตรียมการดานตาง ๆ ไวเปนอยางดีในการ
ปฏิวัติจริง ควรยึดหลักการที่ไดเคยประสานไวแลว และดําเนินการตามขั้นตอน วิธีการที่เลือกสรร
ไวดีแลว แตทั้งนี้อาจปรับปรุงยืดหยุนใหเหมาะสมกับสถานการณ กลุมบุคคลไดขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
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ของผูนิเทศ แตขอสําคัญจะตองแสดงความรับผิดชอบเรื่องการตรงตอเวลา  เงื่อนไขที่นัดหมายไว 
ถาจําเปนปรับเปลี่ยนจะตองมีการประสานงานและแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบลวงหนาพอสมควร 
     วิธีการ 
      ยุทธศาสตร-เทคนิค  วิธีที่ใชในการดําเนินงานนิเทศ  จะตองรับการ
ประเมินทุกครั้ง เมื่อดําเนินการสิ้นสุดลงในแตละขั้นตอน โดยนําเอาขอมูลเชิงประจักษและส่ิงที่
สังเกตเห็นระหวางการปฏิบัติงานรวมกันเปนขอมูลสวนหนึ่งที่ใชประกอบการประเมินดวย เมื่อจะ
ดําเนินการตอในเรื่องใดๆ ผูนิเทศควรนําขอมูลเหลานี้มาเตรียมการรวมกันซ้ําอีก  
      การนิเทศทําไดหลายวิธี นิเทศภายนอก ประสานการนิเทศภายใน นิเทศ
เปนกลุม ตั้งแตใหคําปรึกษา สาธิต อภิปราย ประชุมกลุมยอย ประชุมปฏิบัติการ ประชุมอบรม
สัมมนา ฝกงาน ทัศนศึกษา จัดนิทรรศการ สังเกตการสอน เปนตน แตละวิธีมีขอดี ขอจํากัด และมี
ความเหมาะสมที่จะใชตางสถานการณกัน ในขั้นตอนการวางแผนนิเทศควรไดมีการเลือกสรรและ
กําหนดวิธีไวกอนแลวจึงปฏิบัติงานนิเทศไปตามแผนที่วางไว โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคและความ
สอดคลองกับเวลาที่กําหนด  
   ขั้นท่ี  6  ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
       หลังจากที่ผูนิเทศและบุคลากรหลักของโรงเรียนไดดําเนินการนิเทศ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียนแตละดานไปสักชวงเวลาหนึ่ง  (ประมาณ  2  เดือน)  ก็
ดําเนินการประเมินผล โดยใชเครื่องมือตรวจสอบสภาพเดิมมาตรวจสอบโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ
ประเมินวาโรงเรียนไดพัฒนาการดําเนินงานไปอยางไรบาง มีจุดเดน จุดดอยในการดําเนินงาน
ประเด็นใดบาง ปญหา อุปสรรคอยูตรงไหน  
     วิธีการ 
       รวบรวมขอมูลที่หลากหลายและครอบคลุมจากการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน การรวบรวมขอมูลทําไดหลายวิธี 
       1.  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
      2.  การสัมภาษณ 
       3.  การรวมอภิปราย 
       4.  การใชแบบประเมิน 
       5.  การพิจารณาผลงานในภาพรวมทั้งโรงเรียน  
   ขั้นท่ี  7  สรุปผลการประเมิน (SSR 2 = Self  Study  Report 2) 
       การสรุปผลการประเมิน เปนการสรุปสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน
หลังจากผูนิเทศและบุคลากรของโรงเรียนไดรวมกันนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนตามแผน และได
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ประเมินผล เก็บขอมูลตางๆ เรียบรอยแลวเปนการสรุปผลเชิงเปรียบเทียบใหเห็นผลการพัฒนาจาก
การตรวจสอบสภาพครั้งแรก โดยจําแนกเปนรายดานของ WSA  
      ในการดําเนินงานนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียน
ตามกระบวนการนิเทศ ทุกขั้นตอนผูนิเทศจะตองบันทึกขอมูลดานตาง ๆ ทั้งปจจัย กระบวนการ
และผลการนิเทศ เพื่อการรายงานผลการนิเทศของผูนิเทศตอไป  
 สงัด  อุทรานันท  (2530,  หนา  220-227)  ไดเสนอสาระสําคัญของการประเมินผลการ
นิเทศการศึกษา ซ่ึงจะนําไปใชกับการประเมินผลการนิเทศภายในไดดวย ไวดังตอไปนี้ 
 1.  หลักในการดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการนิเทศ 
  1.1  ผูรับผิดชอบ  ผูรับผิดชอบการนิเทศ  ไดแก  ผูบริหาร  ผูชวยบริหาร  ผูนิเทศหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย 
  1.2  ขอบขายของการประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศจะประเมินใน
สวนตาง ๆ ดังนี้ 
    1.2.1  ผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์จากการนิเทศ 
    1.2.2  กระบวนการในการนิเทศ 
    1.2.3  ทรัพยากรหรือปจจัยที่ใช 
    1.2.4  ทรัพยากรหรือปจจัยที่ใช 
  1.3  วิธีดําเนินการประเมินผลการนิเทศ ทําไดดังนี้ 
    1.3.1  การประเมินผลดวยเครื่องมือชนิดตาง ๆ  
    1.3.2  ประเมินผลโดยประชุมปรึกษาหารอือภิปรายหรือประชุมสัมมนา
ผูเกี่ยวของ 
 2.  ผลของการนิเทศการศึกษา  หลักของการนิเทศการศึกษาสมัยใหมไมวาจะเปนการ
นิเทศในระดับใด  ยอมยึดหลักการในการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศกับครูและบุคลากรอื่น 
เพื่อใหไดมาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียนหรือท่ีเรียกวาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ใน
การวัดหรือประเมินผลการปฏบิัติงานของครู เพื่อใหกระบวนการนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการ
ที่จะชวยสงเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพของการใชหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
อยางแทจริง  สงัด  อุทรานันท  (2530 ก, หนา 74-76) จึงไดเสนอแนะทางออกไววา ผูบริหารการศึกษา
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนตาง ๆ จัดการนิเทศภายในโรงเรียนของตน สอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาการศึกษาในปงบประมาณ  2538  ของ  สปช.  ในดานการนิเทศการศึกษา
ที่กําหนดไววา  ปรับปรุง และพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหสามารถนิเทศไดทั่วถึง และตอเนื่องโดย
ใชการนิเทศภายในโรงเรียนและวิธีการอื่น ๆ ที่เหมาะสม  
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 อาคม  จันทรสุนทร  (2522, หนา 36) ใหความเห็นวาการนิเทศภายในโรงเรียนมีความ
จําเปนเพราะจะกอใหเกิดผลดีตอการบริหารโรงเรียนหลายประการ คือ 
 1.  เปนการชวยเสริมกําลังศึกษานิเทศก  และผูบริหารการศึกษา  ซ่ึงมีไมพอที่จะนิเทศได
อยางทั่วถึง 
 2.  การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนเองนั้น  ผูนิเทศเปนผูใกลชิดปญหาที่มีอยู  ยอมรูปญหา
ไดดีและสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากกกวาการนิเทศจากบคุคลภายนอก 
 3.  ผูบริหารโรงเรียนมีความคุนเคยกับครูอยูแลว ทําใหบรรยากาศในการนิเทศเปนกันเอง
ไมตองเสียเวลาสรางความคุนเคยเหมือนกับศึกษานิเทศกหรือผูบริหารการศึกษานอกโรงเรียน 
 4.  สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศไดตลอดเวลา เพราะอยูใกลชิดกัน
และสามารถทําใหงานดําเนินไปถึงจุดหมายไมขาดความตอเนื่องนอกจากนี้ ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน 
(2533, หนา 8) เนนวาโรงเรียนไมอาจละเลยการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะเปนการรวมมือ
จากบุคลากรทุกฝายเพื่อแกปญหารวมกัน ยึดหลักการทํางานรวมกัน สวนสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  (2528,  หนา  16)  ไดสรุปความเห็นเรื่องนี้ไววาการนิเทศภายใน เปน
กิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
สงเสริมใหผูบริหารลุครูปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนและโรงเรียน กระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษานั้น ตองศึกษาสภาพปญหาและความตองการ แลวดําเนินดวยกระบวนการบริหาร 
กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคูกันไป จึงจะเกิดผลการศึกษาที่ปรารถนา 
 สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนยุทธศาสตรสําคัญในการแกปญหาทางนิเทศ
การศึกษาทาง ๆใหนอยลงและเพิ่มประสิทธิภาพนิเทศการศึกษาใหสูงขึ้น เปนการสงเสริมใหมีการ
รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหาสอดคลองกับหลักการ ทฤษฎีและเทคนิคการนิเทศ
การศึกษา นับไดวาการนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539)  จึง
กําหนดนโยบายการนิเทศการศึกษาวาจะใหความสําคัญตอการนิเทศภายในโรงเรียน 
      2.2.6  กิจกรรมในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 นิพนธ  ไทยพานิช  (2530,  หนา 1-2)  กลาวถึงกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาที่
ควรทํา ไดแก 
 1.  การจัดตารางสอน จัดครูเขาสอน 
 2.  วางแผนการสอนหรือทํากําหนดการสอน 
 3.  การแบงชั้น แบงกลุมนักเรียน 
 4.  การนิเทศการสอนในชั้นเรียน 
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 5.  การวิจัยเชิงทดลองในหองเรียน (Classroom Experimental Research) 
 6.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
 7.  การอภิปราย (Panel or Forum Discussion) 
 8.  การใชหองสมุดเฉพาะวิชา (Professional Library) 
 9.  การฟงคําบรรยาย (Institute and Lectures) 
 10.  การจัดหองปฏิบัติการหลักสูตร (Curriculum Laboratory or Curriculum Library) 
 11. การจัดตั้งกรรมการกลุมทํางาน (Committee) 
 12. การเลือกวัสดุอุปกรณสําหรับสอน (Selection of Material for Teaching) 
 13. การจัดปายนิเทศ หนังสือคูมือปฏิบัติงานของครู (Supervisory Bulletins Handbook 
and Guide) 
 สวน แฮรรีส  (Harris, 1975, p. 78-91) ไดแบงกิจกรรมการนิเทศการศึกษาออกเปน 26 
ประการ คือ 
 1.  การระดมสมอง เปนการประชุมเพื่อรวบรวมความคิดของผูเขารวมประชุมคุณภาพของ
งานขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณของผูเขารวมประชุม 
 2.  การประชุมแบบบุซซ เซสชั่น (Buzz Session) เปนการประชุมกลุมขนาด 5-8 คน เพื่อ
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสพูด ควรจัดเปนวงกลม เพื่อใหสมาชิกทุกคนไดเห็นหนากัน มี
ความสนใจและมีสวนรวมมากที่สุด 
 3.  การตั้งคณะกรรมการ  เปนการทํางานตั้งแต  2  คนขึ้นไป  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่ง 
 4.  การสาธิต เปนการทําใหดูเปนกระบวนการอยางเปนลําดับขั้นตอนเพื่อใหผูเขารับการ
นิเทศเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งที่ทําใหดูนั้น 
 5.  การทดลองปฏิบัติการ เปนการทดลองเพื่อหาความจริงบางเรื่อง 
 6.  การปฏิบัติจริง เปนการใหผูรับการนิเทศลงมือทาํงานจริง ๆ อาจมีขอจํากัดอยูตรงที่
มักจะเสยีคาใชจายสูง 
 7.  การอภิปราย เปนการใหคนที่มีความรู  ความสนใจในเรื่องเดียวกันมาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  เพื่อใหไดขอสรุปอยางใดอยางหนึ่ง 
 8.  การจัดนิทรรศการ  เปนการแสดงใหเห็นกิจกรรมตาง ๆ ใหปรากฏแกสายตาของคน
หมูมาก 
 9.  การจัดทัศนศึกษา  เปนการออกไปชมสถานที่ตาง ๆ ที่อยูนอกชุมชนออกไป  เพื่อให
เกิดประสบการณตรงมากที่สุด 
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 10.  ภาพยนตรหรือโทรทัศน  เปนการใหความรู  โดยการใชภาพยนตรหรือโทรทัศนเปน
ส่ือกลาง 
 11.  ประสบการณตรง  เปนกิจกรรมที่วางแผนใหผูรับการนิเทศไดรวมรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานในสถานการณจริง 
 12.  การบําบัด  เปนการดําเนินการเพื่อขจัดปญหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ใหหมดไปจากผูรับการ
นิเทศ 
 13.  การสัมภาษณแบบกําหนดหัวขอ  เปนการสัมภาษณที่ไดวางโครงรางของคําถามไว
กอนวาจะถามอะไรบาง เพื่อใหไดขอมูลตรงกับเปาหมายที่วางไวมากที่สุด 
 14.  การสัมภาษณเฉพาะเรื่อง เปนการใหสัมภาษณเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนเรื่องยอย ๆ 
แตตองการขอมูลที่ละเอียดลึกซึ้ง 
 15.  การเยี่ยมชั้น เปนการชวยใหครูที่มีจุดออนและมีความตองการชวยเหลือ ไปดูครูที่มี
ทักษะตรงกับที่ตนตองการสอน ทําใหเกิดความรวมมือระหวางครูดวยกัน แตจะตองแจงจดุมุงหมาย
ของการไปสังเกตการสอนและหลังจากนั้นจะตองมีการอภิปรายรวมกัน เพื่อปรับปรุงการสอน ทั้ง
ของผูสอนและผูสังเกต 
 16.  การสัมภาษณทางออม เปนการสัมภาษณทางออม เปนการสัมภาษณชนิดที่ไมตอง
กําหนดหัวขอไวแตตองการใหผูถูกสัมภาษณ ระบายความในใจออกมาใหมากที่สุด 
 17.  การบรรยาย เปนการถายทอดความรูตอกลุมคนจํานวนมาก เพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้นตอง
มีภาพประกอบและทําทาทางประกอบ 
 18.  การประชุม  เปนการพบปะของกลุม  เพื่อการกระทําอยางใดอยางหนึ่งและมีวาระ
การประชุม เปนแนวทางในการประชุม 
 19.  การสงัเกต  เปนการสังเกตเพื่อวิเคราะห  ซ่ึงจะมีผลตอผูถูกสังเกตมากกวาผูสังเกต 
 20.  การอาน  เปนการสงเสริมการศึกษาหาความรูใหกวางขวางและทันสมัยโดยการใช
เอกสารใหความรู 
 21.  การสังคม  เปนการนําเอาบุคคลตาง ๆ เขาหากัน  เพื่อมิตรภาพ  การพักผอน  โดยมี
จุดประสงคที่สําคัญ คือ การพักผอนหยอนใจและการพบปะ การสื่อสารสะดวก เพื่อลดการขัดแยง 
 22.  การบันทึกเรื่อง เปนวิธีการหนึ่งของการรวบรวมขอมูล ขอความ ฯลฯ แลวนํามาเปด
ฟงใหม 
 23.  การประชุมปรึกษาหารือ เปนการแสดงความคิดเห็นอยางมีรูปแบบอาจจะเปนลักษณะ
ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือโตแยงในดานความคิดเห็นก็ได ซ่ึงใหคุณคาในการสื่อความรู
และพัฒนาความรู 
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 24.  การแสดงบทบาทสมมุติ  เปนการใชกลุมยอยที่ประกอบไปดวยสมาชิก  2-3  คน 
เตรียมการแสดงดวยการเลือกปญหาที่สมาชิกในกลุมสนใจ นํามาแสดงเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ
ตรงกัน การแสดงจะตองกําหนดเวลาใหเหมาะสม 
 25.  การทดสอบ เปนการใชเครื่องมือหลาย ๆ ชนิด เพื่อวัดผลและประเมินใหไดผลออกมา
ใชปนวัตถุดิบสําหรับการปรับปรุงงานตอไป 
 26.  การเขียน เปนกิจกรรมที่ใหศูนยกลางของระบบการสื่อสารภายในโรงเรียน กอใหเกิด
ความรู ความเขาใจ ดานตาง ๆ อยางกวางขวาง 
 ดังที่กลาวมาแลวทั้งหมด จะเห็นไดวา เทคนิคหรือกิจกรรมการนิเทศภายในมีมากมาย
หลากหลายที่ผูนิเทศภายในโรงเรียนสามารถเลือกนํามาใชไดตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณของแตละโรงเรียน 
 แนวการเลือกใชกิจกรรมใหเหมาะสมกับขนาดของกลุมผูรับการนิเทศและสอดคลองกบั
จุดประสงคในการนิเทศภายในโรงเรียนทั้ง 16 กิจกรรม ดังนี้ 
 ภาพ 2  แสดงกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยการแบงขนาดของกลุม  และ
จุดประสงคการนิเทศ 
 

ที่ 
กิจกรรมการนเิทศ 
ภายในโรงเรียน 

ขนาดของกลุม จุดประสงคในการนิเทศ 

1 การประชุมกอนปดภาค
เรียน 

กลุมเล็ก , กลุมใหญ เปนการนิเทศเชิงปองกันผูรับการ
นิเทศปฏิบัติงานไดตามแผนที่กําหนด 

2 การปฐมนิเทศครูใหม  รายบุคคล , กลุมเล็ก เปนการนิเทศเชิงปองกันผูรับการ
นิเทศไดรับความรูความเขาใจ 

3 การใหคําปรึกษาแนะนํา รายบุคคล เปนการนิเทศเชิงวัตถุประสงค ผูรับ
การนิเทศไดรับความรู ความเขาใจ
และเจตคติทีด่ใีนการปฏิบัติงาน 

4 การอบรม กลุมเล็ก , กลุมใหญ เปนการนิเทศเชิงพัฒนา ผูรับการ
นิเทศไดรับความรูความเขาใจและ  
เจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงาน 

5 การประชุมปฏิบัติการ กลุมเล็ก เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรู ความเขาใจและเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
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ที่ 
กิจกรรมการนเิทศ 
ภายในโรงเรียน 

ขนาดของกลุม จุดประสงคในการนิเทศ 

6 การสัมมนา กลุมเล็ก เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรูและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง
กันและกัน 

7 การระดมความคิด กลุมเล็ก เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรูและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง
กันและกัน 

8 การสาธิตการสอน กลุมเล็ก , กลุมใหญ เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรูประสบการณสอน
เพิ่มเติม 

9 การใหศกึษาเอกสารทาง
วิชาการ 

รายบุคคล , กลุมเล็ก เปนการนิเทศเชิงพัฒนา ผูรับการ
นิเทศไดรับความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน 

10 การสนทนาทางวิชาการ กลุมเล็ก เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรู ความเขาใจและเจตคต ิ
ที่ดีในการปฏบิัติงาน 

11 การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน รายบุคคล เปนการนิเทศเนนวัตถุประสงคผูรับ
การนิเทศไดรับความเขาใจที่ดีในการ
ทํางานจากผูใหการนิเทศ 

12 การศึกษาดูงาน กลุมเล็ก , กลุมใหญ เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรู ความเขาใจและ
ประสบการณใหมจากการดงูาน 

13 การสังเกตการสอน รายบุคคล เปนการนิเทศเชิงแกไข ผูรับการนิเทศ
ไดรับความรูและแลกเปลี่ยนความรูซ่ึง
กันและกัน 

14 การวิจยัเชิงปฏิบัติงาน รายบุคคล เปนการนิเทศเชิงเนนวัตถุประสงค
ผูรับการนิเทศไดรับความรูและ
ประสบการณตรงแกไขการเรียน    
การสอน 
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ที่ 
กิจกรรมการนเิทศ 
ภายในโรงเรียน 

ขนาดของกลุม จุดประสงคในการนิเทศ 

15 การเขียนเอกสาร/ 
บทความทางวชิาการ 

รายบุคคล เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรูและความเขาใจในการ
พัฒนางานที่ตนรับผิดชอบ 

16 การจัดนิทรรศการ กลุมใหญ เปนการนิเทศเชิงพัฒนาผูรับการนิเทศ
ไดรับความรู ความเขาใจใน
ประสบการณ 

 
ภาพ 2  แนวการเลือกจัดกิจกรรมการนิเทศ  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2534, หนา 47) 
 
 1.  การประชุมกอนเปดเรียน   

    หมายถึง  การนัดหมายบุคลากรในโรงเรียน หรือบุคคลที่ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน
มารวมประชุมปรึกษาหารือช้ีแจงสั่งการหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติรวมกัน 
     วัตถุประสงค เพื่อเตรียมการดานตาง ๆ และปรับความคิดเห็นของบุคลากรใหได
ขอสรุปในการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน ซ่ึงสามารถทําการสอนไดทันทีในวันเปดเรียน 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพ 3  ขั้นตอนการประชุม  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2534, หนา 49) 
   
 
 
 

เตรียมการประชุม 

การประเมินผล จัดประชุม 
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  ขั้นที่ 1  ขั้นเตรียมการประชุม 
     1.1  วางแผนการประชุม 
     1.1.1  จํานวนผูเขารวมประชุม 
     1.1.2  สถานที่ที่จัดประชุม 
     1.1.3  วิธีการประชุมที่จะใหไดสาระสําคัญที่สุด 
     1.1.4  วิทยากร 
     1.1.5  แผนดําเนินการหรือตารางปฏิบัติการ 
     1.2  จัดสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 
      1.2.1  ทรัพยากรที่เอื้อตอความมุงหมายของการประชุม 
      1.2.2  ส่ิงอํานวยความปลอดภัยตอการประชุมเพียงพอ 
      1.2.3  สถานที่ปลอดภัยและบรรยากาศรมร่ืน 
     1.3  การเตรียมเอกสาร 
      1.3.1 เตรียมเอกสารและขอมูลตาง ๆ ใหพรอม 
      1.3.2 จัดระเบียบวาระการประชุม 
       ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
       ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
       ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเนื่อง 
       ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
       ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
       ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
     1.4  เตรียมบุคลากร 
      1.4.1  แจงวิทยากรทราบ  (เร่ืองที่พูด วัน เวลา สถานที่) 
      1.4.2  แจงใหคณะครูหรือผูเขารวมประชุมทราบลวงหนา 
      1.4.3  บอกความมุงหมายในพิธีเปด-ปดการประชุมทราบ 
  ขั้นที่ 2  จัดประชุม 
     2.1  ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ 
     2.2  สมาชิกอภิปรายตามขอเสนอในที่ประชุม 

     2.3  สรุปมติใหชัดเจนเมื่อจบการอภิปราย 
     2.4  ใหเลขานุการอานมติหรือขอตกลงใหที่ประชุมทราบและใหสมาชิก
ลงชื่อรับทราบรายงานการประชุมทุกครั้ง ไมวาจะเปนการประชุมในระบบหรือนอกระบบ 
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  ขั้นที่ 3  การประเมินผล 
     3.1 การประเมินผลสําเร็จของการประชุม 
     3.2 ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากขอตกลงในการประชุม 
 2.  การปฐมนิเทศ  
    ความหมาย การปฐมนิเทศเปนการแนะนําครูใหมใหรูจักหนวยงาน สถาบัน นโยบาย 
วัตถุประสงค และแนวการดําเนินงานของหนวยงาน วัตถุประสงค เพื่อใหครูใหมไดรูจัก คุนเคย
และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมได 
 

   

 
 
 
 

 
 
ภาพ 4  ขั้นตอนการปฐมนิเทศ   
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2534, หนา 53) 
 
    ขั้นที่ 1 วางแผน 
    ขั้นที่ 2  ปฐมนิเทศ   
     2.1  อธิบายถึงความเปนมาของโรงเรียน 
     2.2  อธิบายถึงกฎและระเบียบตาง ๆ ของโรงเรียน 
     2.3  แนะนําใหรูจักผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 
     2.4  อธิบายการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในโรงเรียน 
     2.5  แนะนําวธีิปฏิบัติตนเมื่อเกิดปญหา  ตองการความรวมมือหรือความ
ชวยเหลือ 
     2.6  อธิบายถึงลักษณะงานในหนาที่ ที่จะไดรับมอบหมาย 
     2.7  อธิบายถึงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและนโยบายของโรงเรียน 
     ขั้นที่  3  ประเมินผลการปฐมนิเทศ 
     3.1  สอบถามความพึงพอใจจากผูรับการปฐมนิเทศ 
     3.2  สังเกตการปฏิบัติงาน ของผูรับการนิเทศ 

วางแผน 

การประเมินผล ปฐมนิเทศ 
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 3.  การใหคําปรึกษาแนะนํา  
  ความหมาย การใหคําปรึกษาแนะนําเปนการพบปะกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการ
นิเทศ ซ่ึงอาจกระทําไดหลายวิธี แตในที่นี้ขอเสนอเทคนิคการนิเทศแบบโคชชิ่ง (Coaching 
Techniques) (Modern Business Report, 1977, p. 41-42; อางในสิทธิชัย  เวศสุวรรณ, 2541, หนา 55)  
ซ่ึงเปนวิธีพัฒนาบุคลากรอยางมีแบบแผน โดยกระทํา  ณ  จุดปฏิบัติงาน 
  วัตถุประสงคเพื่อชวยผูปฏิบัติงานกาวไปถึงจุดหมายปลายทางได เชน ความกาวหนา
ทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผิดชอบงานในหนาที่สูงขึ้น  (เชน ในกรณีแตงตั้งใหเปนผูนิเทศ) 
เพื่อเปนที่ยอมรับของเพื่อนรวมงานมากขึ้น 
  ขั้นตอนการนิเทศแบบโคชชิ่ง มี  4  ขั้นตอน  เขียนเปนสัญญลักษณวา CQCD ซ่ึงยอ
มากจากคําวา  
  C – Complement   (ชมเชย) 
  Q – Question  (สอบถาม) 
  C – Correct   (แกไข) 
  D – Demonstrate  (สาธิต) 
  โดยมีเหตุผลของการปฏิบัติแตละขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่  1  ชมเชย เมื่อใครคนหนึ่งกําลังไดรับการนิเทศ เขาอาจรูสึกวาเขาถูกวิพากษวิจารณ
เขาจึงพยายามหาขอแกตัวตาง ๆ และพยายามสราง “กําแพงใจ” มาขวางกั้นการติดตอส่ือสารระหวาง
เขากับผูนิเทศ 
  แตเมื่อเร่ิมการสนทนาดวยการชมเชย  ยกยองผลงานที่ดีของเขากอน  (ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ)  เขาก็จะ  “ปลดอาวุธตัวเอง”  ขอแกตัวของเขาก็จะถูกเก็บเอาไวและกําแพงก็จะเปดออก
แลวเขาก็พรอมที่จะรับฟง 
  ขั้นที่  2  สอบถาม แมจะใหคําชมเชยแกเขาไปบางแลว บางทีความคิดตอตานอาจ
เกิดขึ้นไดอีกอยางงายดาย ถาผูนิเทศกลาวหรือกระทําในเชิงวิจารณหรือเสนอแนะเร็วเกินไป 
  การถามในขั้นนี้  ทําใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจวา  ผูนิเทศยินดีรับฟงเหตุผลของเขา 
และรูสึกวาผูนิเทศตองการมาใหความชวยเหลือ มีจิตใจเปดกวางและการสื่อสารเปนแบบปรึกษามากกวา
แบบเจานายกับลูกนอง 
  ขั้นที่  3  แกไข  เมื่อผานมา  2  ขั้นแรกแลว  ผูนิเทศก็มาถึงขั้นที่จะเสนอแนะแนวการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ ได เพราะมีความเขาใจที่ดีตอกัน 
  ขั้นที่  4   สาธิต บางครั้งการอธิบายตามขั้นที่ 3 อาจไมชัดเจนเพียงพอจึงอาจสรุปหรือ
ยกตัวอยาง ยกเหตุการณมาแสดงใหเห็นจริง 
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  การนิเทศแบบโคชชิ่ง  สามารถนําไปใชนิเทศไดทั้งงานวิชาการและงานอื่น ๆ  5 งาน 
ไดเปนอยางดี 
 4.  การอบรม  
    ความหมาย การอบรมหมายถึง การใหครูไดเขาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในวิชาชีพ 
วัตถุประสงค เพื่อเปนการกระตุนใหครูมีความตื่นตัวทางวิชาการและนําความรูความสามารถที่ได
จากการอบรม ไปใชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 
    การอบรมครู อาจทําได 2 ลักษณะดังนี้ 
    1.  จัดอบรมครูภายในโรงเรียน  โดยเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรหรือใหครูใน 
โรงเรียนที่มีความรูความสามารถในเฉพาะเรื่องเปนวิทยากร 
    2.  สงครูไปรับการอบรมทางวิชาการที่หนวยงาน  หรือสถาบันการศึกษาเปนผูจัด
สําหรับในครั้งนี้จะนําเสนอในรายละเอียดของการจัดอบรมครู ภายในโรงเรียน ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 5  ขั้นตอนการอบรม  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 55) 
 
    ขั้นที่  1  นําเสนอเรื่องที่จัดอบรม 
     1.1  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการพัฒนางาน 
     1.2  จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 
      1.3  กําหนดเรื่องที่จะจัดอบรม 

นําเสนอเรื่องที่จัดอบรม 

ปรับปรุงแกไข 

ประเมินผลการอบรม 

ดําเนินการอบรม 

แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการอบรม 

เตรียมการอบรม 
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  ขั้นที่ 2  แตงตั้ง / ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอบรม 
   2.1  พิจารณาและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
   2.2  ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อเตรียมการอบรม ดังนี้ 
    2.2.1  มอบหมายงานใหบุคลากร 
    2.2.2  กําหนดแนวการดําเนินงาน 
    2.2.3  กําหนดสถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช 
    2.2.4  กําหนดระยะเวลา / ตางรางการอบรม 

 2.2.5  กําหนดเนื้อหา / กิจกรรมที่ใชในการอบรม 
  ขั้นที่  3  เตรียมการอบรม 
   3.1  เตรียมเอกสารการอบรม ดังนี้ 
    3.1.1  เนื้อหาและกิจกรรมที่ใชในการอบรม 
    3.1.2  แบบฝกปฏิบัติประกอบการอบรม 
    3.1.3  แบบทดสอบกอน-หลังการอบรม 
    3.1.4  แบบประเมินผลการอบรม 
   3.2  เตรียมวัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช 
   3.3  เตรียมสถานที่อบรม 
  ขั้นที่  4  ดําเนินการอบรม 
    4.1  พิธีเปดการอบรม 
    4.2  ทดสอบกอนการอบรม 
    4.3  ใหการอบรมตามตารางที่กําหนด 
    4.4  ทดสอบหลังการอบรม 
    4.5  ประเมินผลการอบรม 
  ขั้นที่  5  ประเมินผลการอบรม 
    5.1  วิเคราะหผลการทดสอบกอนและหลังการอบรม โดยหาคาเฉลี่ย 
    5.2  วิเคราะหผลการอบรมโดยใชความถี่และคารอยละ 
    5.3  เขียนรายงานผลการอบรม 
  ขั้นที่  6  ปรับปรุงแกไข 
    6.1  ประชุมวิเคราะหผลการอบรม 
    6.2  นําผลการอบรมมาปรับปรุงแกไขการอบรมครั้งตอไป 
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 5.  การประชุมปฏิบัติการ  
    ความหมาย  การประชุมปฏิบัติการ  หมายถึงการประชุมที่เนนใหผูเขารวมประชุมมี
ความรูความเขาใจ  และทักษะทั้งทางดานทฤษฎี และดานปฏิบัติอยางแทจริง  วัตถุประสงค  เพื่อให
ผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานโดยสามารถนําไปพัฒนางานใหมี
คุณภาพขึ้น 
 
  
 
 
 
 
ภาพ 6 ขั้นตอนการประชุม  
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 57) 
 
   ขั้นที่  1  การเตรียมการประชุม 
    1.1  วางแผนการประชุม 
     1.1.1  กําหนดจํานวนผูเขารวมประชุม 
     1.1.2  เตรียมสถานที่ประชุม 
     1.1.3  กําหนดวิธีการประชุม 
     1.1.4  กําหนดวิทยากร 
     1.1.5  กําหนดวิธีดําเนินการหรือตารางปฏิบัติการ 
    1.2  จัดสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 
     1.2.1  จัดทรัพยากรที่เอื้อตอความมุงหมายของการประชุม 
     1.2.2  จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม 
     1.2.3  จัดสถานที่ที่ปลอดภัยและบรรยากาศรมร่ืน 
    1.3  การเตรียมเอกสาร 
     1.3.1  เตรียมเอกสารและขอมูลตาง ๆ ใหพรอม 
     1.3.2  จัดตารางการประชุม 
     1.3.3  จัดกิจกรรมที่กระทําในระหวางการประชุม 
 

เตรียมการประชุม 

การประเมินผล จัดประชุม 
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    1.4  การเตรียมบุคลากร 
     1.4.1  เชิญวิทยากร 
     1.4.2  แจงใหคณะครูผูเขารวมประชุมทราบลวงหนา 
     1.4.3  บอกความมุงหมายในการประชุมใหชัดเจน 
     1.4.4  แจงประธานในพิธีเปด-ปดการประชุม 
                        ขั้นที่  2  จัดประชุม 
    2.1  จัดแบงเปนกลุมยอย 
    2.2  ประชุมปฏิบัติการ 
     2.2.1  ใหพิจารณากันดวยเหตุผล 
     2.2.2  ใหสมาชิกไดปฏิบัติทุกคน 
     2.2.3  อยาใหคนใดคนหนึ่งทํางานอยางใดอยางหนึ่งมากเกินไป 
     2.2.4  ควบคุมดูแลใหเปนไปตามลําดับ 
  ขั้นที่  3  ประเมินผล 
     3.1  ทดสอบความรูของผูเขาประชุมปฏิบัติการ 
     3.2  ประเมินผลสําเร็จของการประชุมปฏิบัติการ 
    3.3  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหลังการประชุมปฏิบัติการ 
                6.  การสัมมนา  
    ความหมาย  การสัมมนาเปนการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่
สนใจรวมกัน วัตถุประสงค เพื่อสรุปขอคิดเห็นและหาแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 
   ขั้นตอนการสัมมนา 
   6.1  คัดเลือกหัวขอสัมมนาใหตรงกับความสนใจและความตองการของคณะครู 
   6.2  เชิญวิทยากร หรือผูนําเสนอมาใหแนวคิดตอผูเขาสัมมนา 
   6.3  เตรียมสถานที่ เครื่องใช เอกสาร  เครื่องอํานวยความสะดวก  ใหการสัมมนาเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
                7.  การระดมความคิด  
  ความหมาย  การระดมความคิด  เปนการประชุมเพื่อรับความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ 
ปญหาและขอมูลใหม ๆ จากสมาชิกของที่ประชุม วัตถุประสงค เพื่อคนหาปญหา ขอเสนอแนะและ
ความคิดริเร่ิมตาง ๆ ในการพัฒนางาน 
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  ขั้นตอนการระดมความคิด 
   7.1  ประธานหรือผูดําเนินการตองสรางบรรยากาศเปนกันเอง  ใหสมาชิกมีความรูสึก
อิสระที่จะเสนอความคิดเหน็ได 
   7.2  ผูดําเนินการเสนอประเด็นพิจารณาใหสมาชิกทราบ  หรือตั้งคําถามใหชวยกันตอบ  
เชน  ลักษณะการสอนที่ดี  เปนอยางไรบาง  ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนมี
คุณภาพต่ํา ทาคิดวาควรแกปญหานี้อยางไร ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุใหครูไมเตรียมการสอน ฯลฯ 
   7.3  ใหสมาชิกตอบคนละ  1  คําตอบ  ตอ  1  รอบ  เมื่อตอบครบทุกคนหรือมากพอแลว 
อาจใหแตละคนตอบเพิ่มเติม  จนไดรับคําตอบครอบคลุมตามที่ตองการ  จดคําตอบทั้งหมดไว
ในชวงนี้ ไมควรวิจารณหรือโตแยงขอเสนอตาง ๆ ไมวาจะเห็นดวยหรือไมก็ตาม  (เรื่องนี้ตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัด) 
   7.4  รวบรวม จัดกลุมคําตอบหรือขอเสนอที่คลายคลึงกันเขาดวยกันและตัดขอเสนอที่
ไมจําเปนออกไป (ระวังมิใหกระทําความรูสึกของผูเสนอ) 
   7.5  นําขอเสนอหรือคําตอบนั้นไปใชตามที่ตองการ 
   การระดมความคิดเปนกิจกรรมหนึ่งที่ใหประโยชนอยางกวางขวาง ในการคนหาปญหา
และแนวทางแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
 8.  การสาธิตการสอน  
    ความหมาย  การสาธิตเปนกิจกรรมที่มุงใหผูดูไดเห็นการดําเนินการคลายสถานการณจริง 
โดยการนําคณะครูไปชมการสาธิตการสอนในหรือนอกโรงเรียน  วัตถุประสงค 
    8.1  เพื่อใหผูดูการสาธิตการสอน นําประโยชนที่ไดจากการไปชมการสาธิตการสอน
มาปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง 
    8.2  เพื่อเปนการเสริมแรงใหกับผูสาธิตการสอน  ถาหากผูสาธิตการสอนเปนครูใน
โรงเรียนเดียวกับผูดู  ผูสาธิตการสอน  จะตองปรับปรุงการเรียนการสอนและตนเองใหมากเพื่อมา
เปนผูสาธิตการสอน 
    8.3  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกผูสาธิตการสอน ที่อยูในโรงเรียนเดียวกันโดย ยกยอง
ชมเชย 
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ภาพ 7  ขั้นตอนการสาธิตการสอน  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 60) 
 
    ขั้นที่  1  ขั้นเตรียมการสาธิตการสอน 
     1.1  ศึกษาปญหา สํารวจความตองการ เพื่อนําไปดูการสาธิตการสอนในเรื่องที่
ตองการตรงกนั 
     1.2  แจงผูสาธิตการสอนและผูดูแลการสอน ทราบวัตถุประสงครวมกันในเรื่อง
การชมการสาธิตการสอนกลุมประสบการณใด เร่ืองใด  ขั้นใด  ที่ไหน  เวลาใด  จํานวนผูชมเทาไร
ประสานงานเตรียมการใหพรอม 
     1.3  ใหดูการสาธิตการสอน  เตรียมบันทึกผลการชมการสาธิตการสอนตามรูปแบบ
ที่กําหนดให 
    ขั้นที่ 2  ปฏิบัติการสาธิต 
     ผูดูการสาธิตการสอน ศึกษา  สังเกตกระบวนการ  ขั้นตอน  เทคนิควิธีการสอน
รูปแบบตาง ๆ จดบันทึกไว 
    ขั้นที่  3  ประยุกต/ดําเนินการ 
     ผูดูการสาธิตการสอน นํากระบวนการ เทคนิควิธีการสอนที่ไดจากการสาธิต
การสอนมาอภิปราย  สรุป  ประยุกตใชดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนของตน 
     ขั้นที่  4  ประเมินผล 
     4.1  ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูผูไปสาธิตการสอน มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนหรือไม อยางไร 

เตรียมการสาธิตการสอน 

ประเมินผล ปฏิบัติการสาธิต 

ประยุกต/ดําเนนิการ 
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    4.2  สรุปผล  รายงานผล  แจงใหคณะครูผูไปดูการสาธิตการสอน  ทราบเพื่อ
นําผลไปปรับปรุงแกไข  พัฒนาตนเองตอไป 
    ขอแนะนํา  การสาธิตการสอน  เปนเพียงแนวทางการสอนบางสวนเทานั้น กระบวนการ
และเทคนิค  วิธีการสอน  ในการสาธิตการสอน  อาจไมใชการสอนที่ดีที่สุด  การเลียนแบบการสอน
จากผูสาธิตการสอน เปนสิ่งพึงระวังเนื่องจากอยูในสถานการณที่ตางกันและบุคลิกตางกัน ผูชมการ
สาธิตการสอนอาจจะไดขอคิดเพิ่มเติมในการนําไปปฏิบัติได 
 9.  การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
     ความหมายการใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ หมายถึง การมอบหมายเอกสารใหผูรับ
การนิเทศไปศึกษาคนควาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือตอนใด ตอนหนึ่ง แลวนําความรูนั้นมาถายทอด
ใหแกคณะครู  
      วัตถุประสงค 
     1.  เพื่อใหผูรับการนิเทศมีโอกาสไดศึกษาหาความรู  ความเขาใจดวยตนเอง  จากเอกสาร
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
     2.  เปนการเสริมแรงใหผูรับการนิเทศ  ในการที่จะสนใจศึกษาคนควาหาความรูและ
ความเขาใจเพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวไปถายทอดความรูใหผูอ่ืน 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
ภาพ 8  การศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 61) 
 
 
 

เตรียมผูรับการนิเทศ 

สรุปขอมูล ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

ถายทอดความรู การประเมินผล 
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               ขั้นที่  1  เตรียมผูรับการนิเทศ 
     1.1  ผูบริหารศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหา  เมื่อพบวาครูไมเขาใจการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน เชน ไมไดเตรียมความพรอมเด็กแรกเรียนเด็กไมเขาใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ครูไมเขาใจการสอนคณิตศาสตร ในเรื่องโจทยปญหาเศษสวน ฯลฯ 
     1.2  ผูบริหารเลือกผูรับการนเิทศ  จากการศึกษาขอมูลผูที่มีปญหาเหมาะสมจะ
ใชกิจกรรมการนิเทศนี้ 
     1.3  ผูบริหารจูงใจใหผูรับการนิเทศ  รับมอบหมายงานดวยความเต็มใจโดยใช
คําพูดจูงใจหรือวิธีการตาง ๆ เชน เห็นวาคุณเปนผูที่อานหนังสือเกงสรุปใหเขาใจงาย ขอมอบเอกสาร
ใหอานเรื่องนี้ เพื่อนํามาเลาใหเพื่อนครูฟงใหเขาใจเหมือนกัน ฯลฯ 
 ขั้นที่  2  ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
     2.1  ผูบริหาร มอบเอกสารทางวิชาการใหผูรับการนิเทศไปศึกษาใชเวลา 3-5 วัน 
     2.2  ผูรับการนิเทศ ศึกษาเอกสารและสรุปยอความรูที่ไดจากการศึกษา  
  ขั้นที่  3  ถายทอดความรูทางวิชาการ 
     3.1  ผูบริหารเตรียมสถานที่ประชุม อาจจะใชหองพักครูหรือหามรับประทานอาหาร
กลางวันรวมกัน หรือใชชวงเวลาและสถานที่อ่ืน ๆ  ที่เห็นเหมาะสม 
     3.2  แจงผูรับการนิเทศ  และคณะครูในโรงเรียนทราบวัตถุประสงคพรอมแจง
กําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม 
   3.3  ผูรับการนิเทศ ใชเวลาถายทอด 15-30 นาที ไมควรเกินกวาชวงความสนใจ
และไมกินเวลากิจกรรมอื่น ๆ  
 ขั้นที่  4  ประเมินผล 
    4.1  ผูบริหารสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของผูรับการนิเทศหลังจาก
ที่ถายทอดความรูใหแกคณะครูแลว 
    4.2  ผูบริหารสอบถามสนทนากับผูรับการนิเทศ เพื่อสังเกตความสนใจและการ
นําไปปฏิบัติ 
 ขั้นที่  5  สรุปขอมูล 
     5.1  ผูบริหารสรุปขอมูล  ของผูรับการนิเทศจากผลการประเมินไปตามที่มุงหวังควร
ยกยองชมเชยผูรับการนิเทศ  เปนการสรางขวัญ  กําลังใจ 
     5.2  ควรหมุนเวียนใหผูอ่ืนไดรับการนิเทศแบบเดียวกันบาง 
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 10.  การสนทนาทางวิชาการ  
  ความหมาย  การสนทนาทางวิชาการ  หมายถึง  การประชุมครูหรือกลุมผูสนใจใน
เร่ืองเดียวกัน โดยกําหนดใหมีผูนําสนทนาคนหนึ่งนําสนทนาในเรื่องที่กลุมสนใจ 
  วัตถุประสงค 
  1.  เพื่อเพิ่มพูนความรู  ความเขาใจ  แนวทางการปฏิบัติงาน  เทคนิควิธีการคณะครู
ในโรงเรียน 
  2.  เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  9  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
(ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2534, หนา 62) 

   ขั้นที่  1  ศึกษาปญหา 
         สํารวจปญหาความตองการในเรื่องขาวสารที่สนใจรวมกัน หรือเปน
ปญหารวมกัน เชน เร่ืองการขยายโอกาสทางการศึกษา เร่ืองการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณ
ทางภาษา เร่ือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฯลฯ แลวเลือก เร่ืองที่จะใชสนทนาทางวิชาการ
ไวตามลําดับความสําคัญ ความจําเปน ความเหมาะสม 
ขั้นที่  2  เลือกผูนําสนทนาทางวิชาการ 
   2.1  เลือกคนใดคนหนึ่งในโรงเรียนที่เห็นวามีความสามารถเปนผูนําสนทนาทาง
วิชาการโดยจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเรื่องที่จะสนทนาลึกซึ้งกวาผูอ่ืน 
   2.2  เลือกบุคคลภายนอก หากเห็นวาเรื่องที่จะสนทนานั้นคอนขางยากคณะครูใน
โรงเรียนยังไมมีความรูความเขาใจ    ความชํานาญเพียงพอ 
   2.3  ผูนําสนทนาทางวิชาการ ควรหมุนเวียนกันไป ไมควรเปนผูเดียวซํ้าตลอดป 
   2.4  ประสานงานกับผูนําสนทนาทางวิชาการ  ทั้งในหรือนอกโรงเรียนแจง
วัตถุประสงคใหเขาใจตรงกัน 

ศึกษาปญหา 

ประเมินผล เลือกผูนําสนทนาทางวิชาการ 

ปฏิบัติการ 
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   ขั้นที่  3  ปฏิบัติการ 
       3.1  กําหนดการสนทนาทางวิชาการ ในชวงหลังรับประทานอาหารกลางวัน
หรือชวงวางตอนใดที่เห็นเหมาะสม โดยอาจกําหนดเปนรายสัปดาหหรือรายเดือนตามความ
ตองการและทําปฏิทินไวใหชัดเจน 
       3.2  กําหนดเวลาสนทนา  คร้ังละ  30-45  นาที 
   ขั้นที่  4  ประเมินผล 
       4.1  สังเกต  สอบถาม  และบันทึก  ความสนใจ  ความเขาใจของผูรวมสนทนา
ทางวิชาการ  แลวนํามาเปนขอมูล  เพื่อใชประโยชนในการจัดดําเนนิการครั้งตอไป 
       4.2  สังเกตการพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของ
ครู 
 11.  การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  
  ความหมาย การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน หมายถึง การที่ผูนิเทศพบและสังเกตการทํางาน
ของครูในชั้นเรียน เพื่อรวมกันพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ  
  วัตถุประสงค 
  1. สํารวจความตองการของครู 
  2. ศึกษาปญหาของครู 
  3. ประเมินผลการสอนของครู 
  4. กระตุนใหครูปรับปรุงการสอน 
  5. ใหคาํปรึกษาและนําแกครู 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 10  ขั้นตอนการเยีย่มนิเทศชั้นเรียน  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,  2534, หนา 64) 
 

สรางขอตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 

ปรับปรุงการทํางาน เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  

วิเคราะหผลการเยี่ยมนเิทศชัน้เรียน  
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   ขั้นที่  1  สรางขอตกลงในการเยี่ยมนเิทศชัน้เรียน 
      1.1  พบปะสนทนาสรางความคุนเคยและสรางเจตคติที่ดีในการนิเทศ 
      1.2  วางแผนการเยี่ยมนเิทศชัน้เรียนรวมกับครูในเรื่องตาง ๆ ดังนี้  
     1.2.1  กําหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  
     1.2.2  กําหนดจุดมุงหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  
     1.2.3  กําหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความตองการจําเปน ไดแก การจดัทํา
เอกสารประจําชั้น การจัดหองเรียนและบรรยากาศในหองเรียน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน  
     1.2.4  กําหนดวิธีการนิเทศ  ไดแก  สํารวจปญหาความตองการของครู 
สอบถามการปฏิบัติงานของครู ใหคําปรึกษาแนะนํา สังเกตการณสอน  
  ขั้นที่  2  เยี่ยมนิเทศชั้นเรียน   
      ผูนิเทศเขาเยีย่มชั้นเรียนตามขอตกลงที่กําหนดรวมกับครู ดังนี้  
      2.1  เขาเยี่ยมนเิทศชั้นเรียนตรงตามเวลาที่กาํหนด 
      2.2  ใหความเปนกันเองเพื่อสรางเจตคติที่ดีแกครู 
      2.3  เยี่ยมนิเทศตามเรื่องที่กําหนด 
      2.4  เยี่ยมนิเทศชั้นเรียนตามที่กําหนด 
  ขั้นที่  3  วิเคราะหผลการเยีย่มนิเทศชั้นเรียน  
      3.1  วิเคราะหผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  
      3.2  สรุปผลการเยี่ยมนเิทศชัน้เรียน  
      3.3  ใหคําปรึกษาแนะนําแกครู 
  ขั้นที่ 4  ปรับปรุงการทํางาน  
      ครูนําผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนมาปรับปรงุแกไขการทํางาน  
      4.1  การศึกษาดูงาน  ความหมาย การศึกษาดูงานเปนการพาบุคลากรของ
โรงเรียนไปศกึษาคนควาและเพิ่มพนูประสบการณในสถานที่ตาง ๆ  
        วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรพัฒนาคน และพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
        ขั้นตอนการศึกษาดูงาน 
         4.1.1  เลือกสถานที่ดูงานที่ตรงกับปญหาและความตองการ  
          4.1.2  กําหนดวัตถุประสงคของการดูงาน 
         4.1.3  วางแผนประสานงานกับหนวยงานที่จะไปดู 
        4.1.4  กําหนดใหหนวยงานนั้นบรรยายสรุปใหฟง  
          4.1.5  ควรใชเวลาดูงานใหนานพอสมควร  
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        4.1.6  หลังจากดูงานแลวควรกลับไปสรุปแนวความคิดและวางแผน
ปรับปรุงงานตอไป 
       4.2  การสังเกตการณสอน  ความหมาย  การสังเกตการณสอน หมายถึง การ
จัดใหบุคคลที่หนึ่งที่มีความรูความเขาใจ ในเรื่องการเรียนการสอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของ
ครูในขณะทําการสอน  
        วัตถุประสงค เพื่อใหครูสามารถพัฒนา หรือปรับปรุงการสอน ใหมี
ประสิทธิภาพโดยใชขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการณสอนของผูนเิทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 11  ขั้นตอนการสังเกตการณสอน  
(ที่มา :  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2534, หนา 67) 
 
  ขั้นที่  1  สรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ 
      1.1  ปฏิบัติตนใหเปนเพื่อนรวมวิชาชีพกับครู 
      1.2  เปนเพื่อนรวมงานกับครู 
      1.3  ใหขอมูลตาง ๆ แกครู 
      1.4  แกไขขอขัดแยงตาง ๆ ของครู 
      1.5  รีบฟงขอแนะนําตาง ๆ ของครู 
      1.6  ใหความสนใจตอครูในการปฏิบัติงาน  
      1.7  ใหความจริงใจตอครูทั้งตอหนาและลับหลัง  

สรางความสัมพันธ 
ระหวางครกูับผูนิเทศ 

ปรึกษาหารือ และ 
เตรียมแผนการสอน 

 

สังเกตการสอน 

การสอนรวมกนั ปรับปรุงการสอน  
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      1.8  ใหเกียรติและยกยองครูดวยความจริงใจ  
      1.9  หาทางสรางความกาวหนาใหแกครูอยูเสมอ 
      1.10  ใหความรูและสนับสนุนการทํางานของครู 
  ขั้นที่  2  ปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการสอน 
      2.1  ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการสอน 
      2.2  วางแผนการสังเกตการณสอนรวมกัน  
      2.3  สรางขอตกลงในการสังเกตการสอนรวมกัน 
      2.4  พิจารณาแผนการสอนรวมกัน  (บันทึกการสอน) 
  ขั้นที่  3  สังเกตการสอน 
      3.1  ผูนิเทศเขาไปนั่งสังเกตการณสอน โดยนั่งเงยีบ ๆ รวมกับนกัเรียน  
      3.2  ขณะสังเกตการณสอน ผูนิเทศตองบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน
และบรรยากาศในหองเรยีนอยางละเอียด  
      3.3  บันทึกพฤติกรรมการสอนของครู (อาจใชเทปบันทึกเสียงชวยดวย) 
      3.4  ตองสังเกตการณสอนจนจบการสอนในแตละครั้ง  
  ขั้นที่  4  วิเคราะหพฤติกรรมการสอนรวมกัน  
      4.1  ครูกับผูนิเทศรวมกันวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนการสอน 
      4.2  นําขอมูลจากการบันทกึพฤติกรรมการสอนมาพิจารณารวมกนั  
      4.3  พิจารณาพฤติกรรมการสอนใดเดนหรอืดอยอยางไร พฤติกรรมใดเปน
ปญหา 
      4.4  ครูกับผูนิเทศรวมกันหาทางปรับปรุงหรือพัฒนาการสอนใหดีขึ้น 
  ขั้นที่  5  ปรับปรุงการสอน 
      5.1  ครูจะตองยอมรับพฤติกรรมการสอนของตน  
      5.2  นําเอาผลการวิเคราะหพฤติกรรมทั้งทางดานดแีละไมดีมาเปนขอมูล
ประกอบการเตรียมแผนการสอน  
      5.3  ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา  
 
 
 
 
 



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

 61 

2.3  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 2.3.1  แนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  การบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน รัฐบาลไดมี
การปฏิรูประบบราชการเพื่อการบริหารประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริการภาครัฐ มากขึ้น 
เพื่อเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
ระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พุทธศักราช 2542 ขึ้น เพื่อใหทุกกระทรวง ทบวง กรม 
และสวนราชการถือปฏิบัติ การบริหารจัดการของสถานศึกษา ซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษาแก
ประชาชน และเปนสถานศึกษาของรัฐ จึงตองนําหลักการวาดวยการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดี ซ่ึงเรียกกันโดยทั่วไปวา “ธรรมาภิบาล” มาบูรณาการในการบริหาร และจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะที่เปนนิติบุคคล  
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ขอบขาย กิจการ และการบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 12  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล 
(ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  2546, หนา 55) 

การบริการวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบ 
    โอนผลการเรียน 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ 
    ศึกษา 
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ 
    เทคโนโลยี 
6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา  
9. การพัฒนาระบบการประกัน 
    คุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแก 
      ชุมชน 
11. การประสานความรวมมือในการ 
      พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
12. การสงเสริมและสนับสนุนงาน 
      วิชาการแกบุคคล ครอบครัว  
      องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืน 
      ท่ีจัดการศึกษา 
 
 
 

1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ         
3. การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล  
    และรายงานผลการใชเงินและผล 
    การดําเนินงาน            
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุน 
    เพื่อการศึกษา           
5. การบริหารการเงิน  
6. การบริหารบัญชี        
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนอัตรากําลังและ     
    กําหนดตําแหนง             
2. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง        
3. การเสริมสรางประสิทธิภาพ        
    ในการปฏิบัติราชการ       
4. วินัยและการรักษาวินัย            
5. การออกจากราชการ       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การดําเนินงานธุรการ      
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ 
    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            
3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย      
    ขอมูลสารสนเทศ          
4. การประสานงานและพัฒนา         
    เครือขายการศึกษา  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา 
    องคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ 
8. การดูแลอาคารสถานที่และ 
    สภาพแวดลอม 
9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน  
10. การรับนักเรียน 
11. การสงเสริมและประสานงาน 
      การศึกษาในระบบ นอกระบบ  
      และตามอัธยาศัย 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. งานสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
14. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
15. การสงเสริมสนับสนุนและ 
      ประสานงานการศึกษาของบุคคล 
      ชุมชน องคกร หนวยงานและ 
      สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่ 
      การศึกษาและหนวยงานอื่น  
17. การจัดระบบการควบคุมใน 
      หนวยงาน 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น  
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 2.3.2  หนาท่ีในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา  
  การบริหารสถานศึกษานับเปนภารกิจของผูบริหารการที่ผูบริหารสถานศึกษาจะจัดการ
บริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของคนในสังคม  และปฏิบัติหนาที่ใหเหมาะสม
กับความสําคัญนั้น จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการศึกษา รูระเบยีบ กฎหมาย ขอบงัคับ
ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีความเขาใจถึงวัตถุประสงค ขอบขาย ความสําคัญ
ของการบริหารงานโรงเรียนตลอดจนศึกษาปญหาวิธีการแกปญหา เพื่อสามารถดําเนินการบริหารงาน
ในโรงเรียนไดบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการบริหารงานสถานศึกษา  มีวัตถุประสงค เพื่อใหการ
ดําเนนิงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายหลักของการจัดการศึกษา  คือ  นักเรียนมีความรูความสามารถ
ตามที่หลักสูตรกําหนดไวมีคุณสมบัติอันพึงประสงคอันจะสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข  
 ขอบขายของการบริหารสถานศึกษา 
  ตามหลักการบริหารการศึกษานั้น ไดแบงการบริหารโรงเรียนไว  4  งาน  คือ  งานวิชาการ 
งานบุคลากร  งานงบประมาณ  งานบริหารทั่วไป  อาจแบงได  2  ประเภท  คือ  
     1)  งานหลัก เปนงานที่เปนไปเพื่อนักเรียนบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยตรง 
ไดแก งานวิชาการ  
    2)  งานสนับสนุน เปนงานที่ชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานวิชาการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไดแก งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป 
  ความสําคัญของการบรหิาร   
  ความสําคัญของการบริหารนั้นเหตุผลตาง ๆ เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับแนวความคิดของการ
รวมตัวเปนกลุมและมีการรวมกันทํางานในลักษณะที่ เปนองคการตามที่กลาวมา กลาวคือ              
องคกรตาง ๆ ที่มนุษยสรางขึ้นมาเปนเครื่องมือใหสามารถทําการผลิตไดดีขึ้นนั้นจุดสําคัญก็คือ  
ประสิทธิภาพ และผลงานตาง ๆ ที่จะทําไดดีขึ้นนั้นจะอยูที่การสามารถเขามารวมกันทํางานโดย      
ที่ภายในองคการจะตองมีการแบงงานกันทําและคนที่จะเขาทําหนาที่ในสวนตาง ๆ ที่ตนมีความ
ถนัดหรือมีความชํานาญเปนพิเศษ ตลอดจนชวยกันแบงภาระรบัผิดชอบตามความยากงายดวย จึงจะ
สามารถเกิดสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุก ๆ จุดขององคการได  
    เงื่อนไขตาง ๆ ขางตนนี้ เปนสิ่งจําเปนที่ตองมีอยูองคการจึงมีความหมาย  และมี
ประโยชนจริงแตอยางไรก็ตามในการนําเอาทรัพยากรทั้งที่เปนตัวคน เครื่องจักร และเงินทุน มา
รวมเขาดวยกันเพื่อทําการผลิตนั้น ถาปราศจากผูบริหารหรือผูนําแลวไซร การรวมเอาทรัพยากร
ดังกลาวมารวมกันผลิตโดยลําพังยอมจะเปนไปไมได หรือไดผลสําเร็จนอย ทั้งนี้เพราะเนื่องจากจะ
ขาดระเบียบ และประสานกันเองไดยาก สาเหตุที่จะทําใหเปนเชนน้ีเพราะปญหาเรื่องคนนั่นเอง 
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กลาวคือ คนซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด (และ/หรือซ่ึงอาจเปนเจาของทรัพยากรประเภทอื่น ๆ เชน 
เปนเจาของทุน)   ตางคนตางก็มีเปาหมายหรือความตองการสาวนตัวของตนเองแตกตางกัน ที่จะทํา
อะไรตามความนึกคิดของตน ไดเสมอนั้น ถาหากขาดผูนําหรือผูบริหารแลว โอกาสที่จะกาวกาย
สับสนในระหวางกันก็จะเกิดขึ้นไดเสมอ การทํางานซ้ําซอน และส้ินเปลือง (Duplication and 
Waste) ก็จะทําใหองคการตองสูญเสียทรัพยากร และทําใหดอยประสิทธิภาพในทางตาง ๆ และจะ
ทํางานไดผลนอยกวาที่ควรอยางมากมาย ในที่สุดการรวมกลุมกันทํางานในลักษณะองคการก็จะ
ขาดประสิทธิภาพไดในที่สุด ดวยสาเหตุที่คนทุกคนในธรรมชาติลวนแตมีความนึกคิดของตนเอง 
(Self Concept) และมีความเขาใจของตนเองที่แตกตางกันที่อาจจะขาดเหตุผลไดเสมอ และอาจมีผล
ในการบั่นทอนประสิทธิภาพงานขององคการดวยการทํางานนอกลูนอกทางจากที่ควรจะเปน แลว
เชนนี้ความจําเปนที่จะตองมีผูบริหารหรือผูที่จะทํางานรวมกัน ตลอดจนการคอยเปนผูช้ีแนะและ
กํากับการทํางาน  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีอยู เสมอ และขณะเดียวกันก็เปนหลัก
ขอเท็จจริงอีกอยางหนึ่ง วาการทํางานเปนกลุมของมนุษย ไมวา จะเปนกลุมในลักษณะใดก็ตาม  ทุก
กรณีตางก็จําเปนที่จะตองมีผูนําเปนธรรมชาติอยูแลวเชนกัน  
   องคการจะมีประสิทธิภาพเพียงใด และจะดําเนินไปโดยไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
มากนอยแคไหน ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของผูที่ดํารงตําแหนงฝายบริหารในอันที่จะจัดกลุม
เหลานี้ใหรวมมือกันทํางาน เพื่อใหผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และในการนี้เองการบริหาร จะ
เปนส่ิงที่ขาดเสียมิไดในการกําหนดขอบเขต และแนวทางใหกับการทํางานรวมกันของกลุมให
เปนไปโดยมีประสิทธิภาพงาน ผูบริหารก็คือจะตองเปนผูนํา ที่สามารถรวบรวมพลังของสมาชิก
ฝาย ตาง ๆ ขององคการและจะตองเปนผูส่ังการชี้แนะ และออกคําสั่งในงานดานตาง ๆ ผูบริหาร
จะตองรับผิดชอบในการโนมนาวใหสมาชิกทุกคนรวมมือกันทํางาน เพื่อผลสําเร็จขององคการ โดย            
สวนรวมถาหากปราศจากการบริการแลวกลุมตาง ๆ ที่รวมกันขึ้นก็จะไมมีความหมายหากแตเปน
เพียงการรวมกลุมที่ไมเปนระเบียบและไมสามารถทําอะไรใหสําเรจ็เปนชิ้นเปนอันได  
   ในทุกองคการผูบริหารจะเปนผูสรางกลไกใหทรัพยากรตาง ๆ สามารถเขามารวมกัน
และดําเนินไปไดภายในองคการและบุคคลดังกลาวนี้เองที่จะเปนผูรับผิดชอบในผลสําเร็จของงาน
ทั้งหมดที่ไดดําเนินไปแลวนั้น (ธงชัย  สันติวงศ, 2539, หนา 21) 
  2.3.3  การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะให
สถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
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สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทํา
ใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ 
นักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
  1)   ดานการบริหารวิชาการ 
 (1)  แนวคิด 
  งานวิชาการเปนงานหลักหรือเปนภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจใน
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได
โดยอิสระ  คลองตัว  รวดเร็ว  สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 
และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา  มีความเขมแขง็
ในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู  ตลอดจนการวัดผล  
ประเมินผล  รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  (2)  วัตถุประสงค 

  (ก)  เพื่อใหโรงเรียนบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว 
และสอดคลองกับความตองการของนักเรยีน โรงเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 

  (ข)  เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐาน
และมีคุณภาพสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศกึษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อ
พัฒนาตนเอง และการประเมินจากหนวยงานภายนอก 

  (ค)  เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรยีนรู  ตลอดจนจัด
ปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถ่ิน โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

   (ง)  เพื่อใหโรงเรียนไดประสานความรวมมือในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ของโรงเรียนและของบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่นๆ  อยางกวางขวาง 
 (3)  ขอบขาย/ภารกิจ 
  (ก)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ควรวิเคราะหเอกสารหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน  วิเคราะหสภาพแวดลอม 
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และประเมินสถานภาพสถานศึกษา  เพื่อกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  คุณลักษณะที่           
พึงประสงค โดยการมีสวนรวมของทุกฝายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทํา
โครงสรางหลักสูตรและสาระตางๆ  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุมสาระการเรียนรู
เดียวกันและระหวางกลุมสาระการเรียนรูตามความเหมาะสม  นําหลักสูตรไปใช  มีการนิเทศการใช
หลักสูตร  ติดตามและประเมินผล  และปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
   (ข)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ควรสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู  ตามสาระและหนวยการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู  โดยจัดเนือ้หา
สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ฝกทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ  การประยุกตใชความรูเพื่อปองกันและแกไขปญหาการเรียนรู
จากประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง การสงเสริมใหรักการอาน และใฝรูอยางตอเนื่อง  การ
ผสมผสานความรูตางๆ ใหสมดุลกัน ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูให
เอื้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูและการนําภูมิปญญาทองถ่ินหรือเครือขาย ผูปกครอง ชุมชน 
ทองถ่ินมามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จัดใหมี  การนิเทศการเรียน
การสอน  สงเสริมใหมีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูตามความเหมาะสม 
   (ค)  การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  กําหนดระเบียบ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดผล 
และการประเมินผลแตละรายวิชา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู หนวยการ
เรียนรู  แผนการจัดการเรียนรู  และการจัดกิจกรรมการเรียนรู  โดยเนนการประเมินตามสภาพจริง
จากกระบวนการการปฏิบัติ และผลงาน  จัดใหมีการเทียบโอนความรู  ประสบการณ  ทักษะและผล
การเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่นๆ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลใหไดมาตรฐาน 
   (ง)  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย การบริหาร  
การจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา  และสงเสริมใหครูศึกษา 
วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรูใหแตละกลุมสาระการเรียนรู  ประสานความรวมมือ
ในการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพรผลงานการวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
และงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงานและสถาบันอื่น 
   (จ)  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศึกษา วิเคราะห 
ความจําเปนในการใชส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานวิชาการ  
และสงเสริมใหครูผลิต  พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน  ประสานความรวมมือในการ
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ผลิต จัดหา  พัฒนาและการใชส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยี  รวมทั้งใหมีการประเมินผลการ
พัฒนาการใชส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   (ฉ) การพัฒนาแหลงการเรียนรู  มีการสํารวจแหลงการเรียนรูที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทองถ่ิน ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลเคียง
จัดทําเอกสารเผยแพรแหลงการเรียนรู  พัฒนาแหลงการเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองคความรู 
ประสานความรวมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่
จัดการศึกษาในการจัดตั้ง สงเสริม พัฒนาแหลงเรียนรูที่ใชรวมกัน  และสงเสริม สนับสนุนใหครใูช
แหลงการเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู  โดยครอบคลุมภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
   (ช)  การนิเทศการศึกษา  จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา  ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย ประเมินผลการ
จัดระบบ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  ติดตาม ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู และประสบการณการ
จัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น  
   (ซ)  การแนะแนวการศึกษา  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพ
ภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความรวมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา  ติดตามและประเมินผล
ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู  และประสบการณดานการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาหรือเครือขายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   (ฌ)  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดระบบ
โครงสรางองคกร ใหรองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  กําหนดเกณฑการ
ประเมินเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวช้ีวัดของกระทรวง 
เปาหมายความสําเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑและวิธีการประเมินของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยการวางแผน  การดําเนินการพัฒนางานตามแผน  
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษา หนวยงานอื่น และเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ
ประสานงานกับสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาในการ
ประเมินสถานศึกษาเพื่อเปนฐานในการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
   (ญ)  การสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน  ควรมีการศึกษา  สํารวจ 
ความตองการ สนับสนุนงานวิชาการแกชุมชน  จัดใหความรู เสริมสรางความคิด และเทคนิค ทักษะ
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ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนทองถ่ินการสงเสรมิ
ใหประชาชนในชุมชน  ทองถ่ิน  มีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาและที่จัดโดย
บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
   (ฎ)  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ 
องคกรอื่น  ควรมีการประสานความรวมมือ ชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของ       
รัฐ  เอกชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา        
ทั้งบริเวณใกลเคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ตางเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ฏ)  สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  ควรสํารวจและศึกษาขอมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความตองการในการ
ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่น  ที่
จัดการศึกษา และจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว  องคกร  
หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
 

2.4  การจัดการศึกษาและการนิเทศภายในของสถานศึกษา  
 
  2.4.1  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
  งานสงเสริมการจัดการศึกษาเปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ  บูรณาการ 
การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยไปสูการศึกษา   ตลอดชีพ นํา
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใชประกอบการเรียนการสอนสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ใหสมบูรณ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุน เพื่อการศึกษาที่จะเปนการชวยเหลือผูเรียนปกติ 
ดอยโอกาส พิการและมีความสามารถพิเศษอีกทั้งสงเสริมใหบุคคลครอบครัว ชุมชน สถาบันทาง
ศาสนาสถานประกอบการ องคกรปกครองทองถ่ินและเอกชนรวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอ
คุณภาพชีวิตของผูเรียน (สิทธิชัย  เวศสุวรรณ, หนา 48) 
   2.4.2  การนิเทศภายในของผูบริหาร 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในการดําเนินการ
นิเทศการศึกษาภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 นอกจากการสรางความตระหนัก
ในภารกิจ ใหแกบุคลากรทุกครั้งที่มีการประชุม อบรม สัมมนา เพื่อสรางความรู ความตระหนักใน
หนาที่  ซ่ึงเปนหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  จะตองสราง
คุณลักษณะนี้ใหแกบุคลากรในสถานศึกษาของตนแลวยังไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวย
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ศึกษานิเทศก ทั้งในระดับเขตการศึกษา และระดับจังหวัด ในการใหคําปรึกษาแนะนํา  การพัฒนา
ผลงานทางวิชาการรวมกับครูในการเผยแพรเอกสารทางวิชาการ รวมทั้งการนิเทศติดตามการจัด 
การเรียนการสอนการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ, 2541, หนา 13) ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการวางแผนและพัฒนารวมกันระหวาง
ผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและฝายแผนงานของทุกโรงเรียน ในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนางานสูการปฏิรูปการศึกษาใหแกละโรงเรียนไดยึดถือปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการนิเทศภายในไดดําเนินการตามแนวทาง การนิเทศภายในของกรมสามัญศึกษา โดย
กําหนดใหผูนิเทศปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ คือ การสํารวจผลการนิเทศและการปรับปรุงแกไข 
นอกจากนี้การจัดการนิเทศมีการดําเนินการในรูปของคณะกรรมการประกอบดวย ผูบริหาร ผูชวย
ผูบริหาร หรือ ผูที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนา ใน 4 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ ฝายบุคคล งบประมาณ บริการ
ทั่วไป เปนบุคลากรที่ดําเนินการนิเทศภายในของแตละโรงเรียนตามขั้นตอนตอไปนี้ 
      1)   การตรวจสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 
       ในการสํารวจความตองการจําเปนของโรงเรียนไดกําหนดใหผูนิเทศ ศึกษา
ขอมูลความตองการของโรงเรียน รวมทั้งนโยบายของตนสังกัดมากําหนดเปนนโยบายและ
วัตถุประสงค  ของสถานศึกษาใหมีการแจงนโยบายแกครูโดยผูบริหารเพื่อใหทราบนโยบายดาน
การนิเทศภายในและมีความเขาใจตรงกัน มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการนิเทศ เพื่อให
ไดมาซึ่งปญหาและความตองการจําเปนที่ตองมีการนิเทศภายในและนําขอมูลมาทําการวิเคราะห
เพื่อจัดทําแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
      2)   การวางแผนการนิเทศ 
       กําหนดใหมีการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา 
คณะกรรมการนิเทศประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเปนประธาน คณะครูเปนกรรมการ ครู
หัวหนาฝายวิชาการเปนกรรมการ/เลขานุการ ทําหนาที่ศึกษาสภาพปญหาโดย นําขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจความคิดเห็น ของบุคลากรมาวิเคราะหวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับนโยบาย
ของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษากําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงาน มีรายละเอียดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย โดยสรางความรูความเขาใจและกําหนดใหมีโครงการ
นิเทศภายในที่ชัดเจน 
     3)  การดําเนินการนิเทศ 
       ใหคณะกรรมการดําเนินการนิเทศการศึกษาภายในศึกษารายละเอียดของ
แผนการนิเทศภายในเรงรัดปฏิบัติ กิจกรรมในโครงการนิเทศตองมีการกําหนดระยะเวลาและ
ขั้นตอนที่ชัดเจนประชุมผูเกี่ยวของเพื่อกระตุนใหเกิดความกระตือรือรนเพื่อสรางความพรอมใน
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การดําเนินการนิเทศ แบงความรับผิดชอบใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะสรางขวัญกําลังใจใหมี
บรรยากาศที่เปนกัลยาณมิตรมีความเปนประชาธิปไตยมีการกํากับ ติดตามใหการปฏิบัติงานเปนไป
ตามวัตถุประสงคโดยเปดโอกาสใหแตละโรงเรียนจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การเยี่ยมชั้นเรยีน 
สังเกตการณสอน การสาธิตการสัมมนา การฝกอบรม การทัศนศึกษา การประชมุปรกึษาหารอื การเชญิ
วิทยากรมาใหความรู การอภิปราย การเสนอขาวสารและบทความโรงเรียน เลือกนําไปใชตามความ
เหมาะสมกับสภาพความตองการของตน 
      4)   การประเมินผลการนิเทศ 
       สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดกําหนดใหแตละโรงเรียนทําการจัดใหมีการ
ประเมินผลการนิเทศภายใน ในทุกกลุมสาระการเรียนรูมีการตรวจสอบปญหาและอุปสรรคโดยให
บุคลากรในสถานศึกษาไดมีสวนรวมตามขั้นตอนที่ระบุไวในแผนการนิเทศภายใน ติดตาม
ความกาวหนาในแตละโครงการ และกิจกรรมเพื่อนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการนิเทศ
ภายในใหมีประสิทธิภาพตอไป 
    จากแนวทางการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จะเห็นไดวา มีการกําหนดใหผูนิเทศในสถานศึกษาดําเนินการ ตามขั้นตอนโดยเริ่มจาก
การศึกษาสภาพความตองการจําเปนเพื่อนําไปสูการวางแผนการนิเทศ เมื่อมีการนิเทศจึงลงมือ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไวแลวจึงประเมินผลเพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมจึงเปน
หนาที่ที่ผูนิเทศและบุคลากรทุกฝาย โดยเฉพาะผูบริหารและครูจะตองรวมมือกันอันจะทําให
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนบังเกิดผลมากที่สุด 
   2.4.3  แผนนิเทศ  ติดตาม  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
    1)  หลักการและเหตุผล 
      ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มุงหวังการยกระดับการศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานจึงกาํหนดใหมี
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ คือ ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูปครูอาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยกําหนดโครงสรางใหม
ในระดับกระทรวง คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ในการนี้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายและแนวดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2546 โดยมุงเนน 3 ดาน คือ การปฏิรูปหลักสูตรฯ (มาตรา 27) 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู (มาตรา 22, 23 และ 24) และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(มาตรา 48) เพื่อสงเสริมพัฒนาศักยภาพของผูเรียนทําใหผูเรียนมีความรูทักษะกระบวนการ และ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดย
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวมจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหาร
โรงเรียน ครูผูสอน นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของใหสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ สงผลตอการ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามความเหมาะสมและความพรอมของทองถ่ิน 
       การนิเทศ ติดตาม กํากับ เปนกระบวนการที่สงเสริมสนับสนุนใหกระบวนการ
บริหาร และกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามีสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น แตสภาพปจจุบันผูบริหารทุกระดับยังใหความสําคัญในการนิเทศ 
ติดตาม กํากับ คอนขางนอย และไมทั่วถึงและตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงไดปรับปรุง การนิเทศการศึกษาเพื่อเรงรัดคุณภาพการศึกษา โดยเนนการประสานการดําเนินการ
การนิเทศการศึกษาทั้งฝายบริหารและศึกษานิเทศกจะตองรวมมือกันดําเนินการนิเทศ ติดตาม กํากับ
ใหทั่วถึงทุกโรงเรียน จึงไดกําหนดการนิเทศ 100% เพื่อใหคณะผูนิเทศ ติดตาม กํากับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนในสังกัดเปนไปอยางทั่วถึง เพื่อเปนการสนองนโยบายดังกลาว 
โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จึงไดจัดทําแผนนิเทศ ติดตาม กํากับการบริหาร
จัดการหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนรู พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เอื้อตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนใหสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น 
    2)  วัตถุประสงคของการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
     (1)  เพื่อสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ เพิ่มพูนประสิทธิภาพการนิเทศภายใน
ใหเขมแข็ง และสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา 
     (2)  เพื่อนิเทศ  ติดตาม  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
และการจดักระบวนการเรียนรูของโรงเรียนในสังกดัที่สงผลตอการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูที่
สําคัญของนักเรียน  
     (3)  เพื่อสงเสริมสนับสนุน  พัฒนาระบบประกันคณุภาพในดานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด  
     (4)  เพื่อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพในดานผูบริหาร ครูผูสอน
สูความเปนมืออาชีพ  
     (5)  เพื่อระดมสรรพกําลังในการนิเทศ  ติดตาม  กํากับใหเกดิการนิเทศ 100% และ
นําเสนอผลงานดีเดนที่ประสบผลสําเร็จ 
      3)   เปาหมายในการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
     (1)  โรงเรียนในสังกัด ไดรับการนิเทศอยางนอย 1-2 คร้ัง / ภาคเรียน  
     (2)  โรงเรียนในสังกัด ไดรับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานําไปสูการปฏิรูป
การเรียนรูและการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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      (3)  โรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ 
      (4)  นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพการเรียนรูตามความถนัดความสนใจ
และสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
      4)   ภารกิจในการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
      (1)  จัดทําแผนนิเทศติดตาม กํากับ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัดเปนรายป  
      (2)  จัดทําสื่อ / เครื่องมือนิเทศ / นวัตกรรมการนิเทศ และเอกสารนิเทศทางไกล  
      (3)  กําหนดผูนิเทศและโรงเรียนที่รับผิดชอบ  
      (4)  วิจัย  ทดลอง  โดยจัดทําโครงการนํารอง  โครงการรวมพัฒนา  เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการนิเทศ  
      (5)  ปฏิบัติการนิเทศ 
      (6)  ประเมินผลและสรุปผลการนิเทศ 
      (7)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการนิเทศ 
       ทั้งนี้มีจุดเนนในภารกิจดานการจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษาโดย
สงเสริมใหใชการนิเทศภายในเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    5)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการของชุมชน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ตามสัดสวนรอยละ 70 : 30 กระทรวงศึกษาธิการกําหนด การพัฒนาศักยภาพนักเรียนและ
สงเสริมความสามารถทางการเรียนรู  กิจกรรมการเรียนรูดานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (STEMS) 
      ตัวบงชี้การดําเนินงาน  
      (1)  ผูนิเทศทุกระดับมีความสามารถในการสงเสริม  พัฒนาระบบการนิเทศ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการนิเทศภายในและสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษาได
อยาง   เหมาะสม 
      (2)  ครูทุกคนสามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการ
และความสนใจของผูเรียน และใชแผนการจัดการเรียนรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน  
      (3)  ครูทุกคนใชผลการจัดการเรียนรูการใชแผนการจัดการเรียนรูในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยใชกระบวนการวจิัยในชัน้เรียน และพฒันาเปนระบบอยางตอเนื่อง  
      (4)  ผูบริหารสถานศึกษาเนนการบริหารจดัการที่มีสวนรวมของทุกฝายมีความ
ตอเนื่องในการปฏิบัติงาน และบุคลากรเกดิการเรียนรูจากการบริหารจดัการ  
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      (5)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองปญหาและความตองการของ
ทองถ่ิน / ชุมน 
      (6)  ชุมชน  องคกรทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและไววางใจ  มีความ
มั่นใจในการจัดการของสถานศึกษา  
      6)  กลยุทธในการดําเนินงาน   
      (1)  สงเสริมพัฒนาระบบการนิเทศ  เพิ่มพูนประสิทธิภาพการนิเทศภายในให
เขมแข็ง  และสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
      (2)  สงเสริม สนับสนุน การจัดทํา / ใชหลักสูตรสถานศึกษา 
      (3)  สนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู  
      (4)  สงเสริมการพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
      (5)  สงเสริมกระบวนการวจิัยในชั้นเรยีน  วิจัยเพื่อพัฒนางานในสถานศึกษา 
      (6)  สงเสริมการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
      (7)  สนับสนุน  เผยแพร  และประชาสัมพันธในความสําเร็จของการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ / วิธีการที่หลากหลาย  
      7)  โครงการ/งาน/กิจกรรมที่ดําเนินการ  
      (1)  โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาระดับปฐมวยั  
      (2)  โครงการพัฒนาการจดัการศึกษาพิเศษเรียนรวมกบัปกติ 
      (3)  โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชหลักสูตรและการจัด
นิทรรศการการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษา  
      (4)  โครงการพัฒนาระบบนิเทศ และเสรมิสรางประสิทธิภาพการนิเทศ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาที่ยั่งยืน  
      (5)  โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนกลุมประสบการณและกลุมสาระ
การเรียนรู  
      (6)  โครงการพัฒนาประกนัคุณภาพการศึกษา 
      (7)  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานวิชาการและมาตรฐานการเรยีนรู  
      (8)  โครงการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนา        
การเรียนการสอน  
      (9)  โครงการ/งานวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา 
      (10)  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
        (11)  โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู 
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    (12)  โครงการอบรมพัฒนาขาราชการครูใหดํารงตําแหนงอาจารย 3 
    (13)  โครงการสงเสริมกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
    (14)  โครงการประกวดสุดยอดผลิตภัณฑ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
      8)   วิธีการ/กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
      (1)  เยี่ยมช้ันเรียน 
      (2)  การประชุมกลุมยอย 
      (3)  ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารกลุมสาระการเรียนรู 
เอกสารการดําเนินการวัดผลประเมินผลการเรียนรู และคูมือการจัดกจิกรรมพัฒนาผูเรียน  
      (4)  ทดสอบสมรรถภาพการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู เชน ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วทิยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
      (5)  สังเกตรองรอยการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่สงผล
ตอการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูของนักเรียน ตามกลุมสาระการเรียนรู  
      (6)  สอบถามผูบริหาร ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอนและบุคลากรที่เกี่ยวของ  
      (7)  ประชุมชี้แจงเพื่อใหขอมูลปอนกลับผลการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
      (8)  ใหคําปรึกษาแนะนํา/เสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตาม
ศักยภาพของโรงเรียน  
      (9)  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ประชุมเชิงวิทยาการ โดยเชิญวิทยากร
มาใหความรู 
      (10)  เผยแพรผลงานที่เปนนวัตกรรมใหมจากผลงานวจิัย / ผลการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  
      (11)  นิเทศทางไกล โดยเผยแพรบทความทางวิชาการ / ใชโทรศัพทติดตอ
ประสานงาน 
      (12)  สงเสริมการจัดเครือขายทางวิชาการ โดยใชเทคโนโลยี / คอมพวิเตอร 
      (13)  สงเสริมพัฒนาระบบการนิเทศ โดยใชเครือขายการนิเทศโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษา 
      (14)  สงเสริมใหผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนพัฒนาศักยภาพการเรยีนรูของ
นักเรียนโดยการประกวด แขงขันความสามารถของนักเรียนดานวิชาการ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค 
       (15)  จัด Symposium แลกเปลี่ยนการเรียนรู 
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      (16)  การนิเทศโดยใชโครงการเปนฐาน  เชน  โครงการนํารอง  (Pilot  Study) 
และโครงการรวมพัฒนา  (Joint  Project)  เปนตน  
      9)  เทคนิคการนิเทศที่ใช  
      (1)  เทคนิค “พาทํา”    รวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ  
      (2)  เทคนิค “แบบสอนแนะ”  Coaching Techniques / Peer Coaching 
      (3)  เทคนิค “ประสานใจนิเทศ”   การนิเทศ 100%  
      (4)  เทคนิค “ถามหาผลงาน”  การติดตาม กํากับ และชื่นชมผลงาน  
      (5)  เทคนิค “กัลยาณมิตร”  รวมคิด รวมทํา เพื่อนชวยเพื่อน 
      (6)  เทคนิค “การนิเทศแบบเชิงรุก”           การประกวด แขงขัน ตดิตาม       
                                                                                                          นโยบาย  
      (7)  เทคนิค “การแลกเปลี่ยนเรียนรู”              พัฒนางาน แลกเปลีย่นเรียนรู  
                                                                                                              เวทีวิชาการ  
      (8)  เทคนิค “การนิเทศผานแหลงเรียนรูงาน”             สํารวจพัฒนาแหลง  
                                                                                                                         เรียนรูลงมือปฏิบัติ    
                                                                                                                         และพัฒนางาน  
      10)  ส่ือ/เครื่องมือนิเทศ ติดตาม กํากับ  
     (1)  แบบบันทึกการเยี่ยมช้ันเรียน 
     (2)  แบบบันทึกการประชุมกลุมยอย, ประชุมชี้แจง  
     (3)  แบบตรวจสอบเอกสารหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารกลุมสาระ 
การเรียนรู 
     (4)  แบบวัดความสามารถดานการเรียนรูของนักเรียนตามกลุมสาระการเรียนรู  
     (5)  แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน และครูผูสอนที่มีตอการ
จัดทํา/ใชหลักสูตรสถานศึกษา 
     (6)  แบบบันทึกขอมูลการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
     (7)  เอกสารเสริมความรู/แนวทางการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน  
     11)  การประเมินผลการนิเทศ ติดตาม กํากับ  
     (1)  ประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
     (2)  ตรวจสอบ/สังเกตรองรอยการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน  และ
ครูผูสอน  
     (3)  วิเคราะหผลการวัดสมรรถภาพการเรียนรูของนักเรียน 



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

 76 

      (4)  ประชุมสัมมนาวิเคราะหผลการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและศักยภาพ
การเรียนรูของนักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  
     12)  กําหนดการนิเทศ 
      ใหคณะกรรมการนิเทศแตละคณะออกปฏิบัติการนิเทศภาคเรียนละ 1-2 ครั้ง/ 
โรงเรียน ดังนี้ 
      (1)  ภาคเรียนที่ 1    
       ก.  คร้ังที่ 1 ระหวางเดือนมิถุนายน-ชวงเดือนกรกฎาคม  
       ข.  คร้ังที่ 2 ระหวางเดือนสิงหาคม-กันยายน   
       ค.  รายงานผลการนิเทศ ภาคเรียนที่ 1  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม  
      (2)  ภาคเรียนที่ 2   
       ก.  คร้ังที่ 1  ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม   
       ข.  คร้ังที่ 2 ระหวาง เดือนมกราคม-กุมภาพันธ  
       ค.  รายงานผลการนิเทศภาคเรียนที่  2  ภายในวันที่ 10 มีนาคม   

 
2.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  เดชา  ภามนตรี (2538, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาเอกชนจังหวัดสระบุรี  โดยใชกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 105 คน  และครูจํานวน 162 คน  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารมีทัศนะเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา 5 ดาน  คือ การกําหนดและแจงนโยบายและการแตงตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  สวนดานการเตรียมการดานตาง ๆ  กอนการ
ปฏิบัติการนิเทศ  การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนและการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  และทัศนะของผูบริหารที่มีเพศและประสบการณในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนครูที่มีทัศนะเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั้ง 5 ดาน  อยูในระดับปานกลาง  และครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมี
ทัศนะเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แตครูที่มี
ประสบการณตางกันมีทัศนะตอการนิเทศภายใน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  นิยม   รักมาก  (2538, บทคัดยอ)  วิจัยเร่ือง  การนิเทศงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา  โดยสอบถามจากครูผูสอนในโรงเรียนจํานวน 301 
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คน  ผลการวิจัยพบวา  การปฏิบัติงานการนิเทศงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของ
ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยะลา  อยูในระดับปานกลาง  การ
ปฏิบัติงานการนิเทศงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  ตามทัศนะของครูผูสอนที่มีเพศ  วุฒิทางการ
ศึกษาและประสบการณตางกันไมแตกตางกัน  สวนการปฏิบัติงานนิเทศงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียนตามทัศนะของครูผูสอนในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็กเห็นวาการปฏิบัติงานดังกลาวมีระดับสูงกวาที่
ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดกลางเห็น 
  เทียมจันทร  ธุวสินธุ (2539, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย  เร่ืองปญหาการนเิทศภายในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  โดยใชกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน  
จํานวน 163 คน  ครูผูสอน 339 คน  ผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีทัศนะตอ
การปญหาการนิเทศ  ดานการจัดกิจกรรมการนิเทศ  ดานรูปแบบการนิเทศ  และดานการประเมินผล
การนิเทศ  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนมีทัศนะตอปญหาการนิเทศโดยรวมอยูในระดับ
นอย  ยกเวนดานรูปแบบการนิเทศที่มีปญหาอยูในระดับปานกลาง   สวนการเปรียบเทียบทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการบริหารแตกตาง
กันและปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดแตกตางกัน  มีทัศนะตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไม
แตกตางกัน  สวนครูผูสอนที่มีประสบการณในการสอนแตกตางกันมีทัศนะตอปญหาการนิเทศ
ภายในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีขนาดแตกตางกันมีทัศนะตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน 
  สมศักดิ์  เจริญสุข  (2542,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ผลการวิจัย  พบวา  ขาราชการครูทั้งที่
ดํารงตําแหนงผูบริหารและครูผูสอน  และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  
มีความเห็นตอการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งโดยรวมและรายดาน  ในระดับปานกลาง  
ผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็นตอปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน  ดานการนิเทศหลักสูตรและ
การสอน  ดานการจัดสื่อการเรียน  และดานการนิเทศการสอน  ดานการจัดสื่อการเรียนการสอน  
และดานการนิเทศการประเมินผล  ปรากฏวา ทั้งผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
ขาราชการครูซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  มีความเห็นตอ
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งโดยรวม  และทุกรายดานไมแตกตางกัน 
  ดนัย  คําพระ  (2542,  บทคัดยอ)  การดําเนินงานและปญหาการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดการประถมศึกษาอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  ผลการศึกษาพบวา   
  1.  การดาํเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
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อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  อยูในระดับปานกลาง 
  2.  การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  ระหวางความคิดเห็นของครูผูสอน
ซ่ึงปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน  และครูผูสอนที่มีประสบการณในการปฏิบัติตางกัน  ไม
แตกตางกัน   
  3.  ปญหาการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  ดานการประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา  
ไดแก  ขาดเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลความตองการจําเปนในการนิเทศภายในของครู
อยางครบถวนและเปนปจจุบัน  ดานการวิเคราะหจุดเดนจุดดอยเพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา  ไดแก  
การสรางความเขาใจเพื่อใหครูยอมรับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนยังมีนอยและขาดขอมูล  
ดานการกําหนดทางเลือกเพื่อพัฒนา  ไดแก  วิธีการ/กิจกรรมการนิเทศภายในไมครอบคลุมทุกดาน
ของการดําเนินงานของโรงเรียน  ดานการลงมือปฏิบัติไดแก  การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ไมตอเนื่องและไมเปนปจจุบัน  ดานการติดตามประเมินผลและแกไข  ไดแก  การติดตามประเมินผล
การนิเทศภายในไมตอเนื่องและเปนระบบ 
   อัญชลี   เอื้อสุขนุกูล (2544, บทคัดยอ) ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัย พบวาปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
และรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  
ดานการประเมินผล  ดานการปฏิบัติการนิเทศ  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความ
ตองการ  และดานการวางแผน  สวนการเปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ  จังหวัด
ชลบุรี  จําแนกตามกลุมประสบการณในการบริหารโรงเรียน  พบวา  ทั้งโดยรวมและรายดานมี
ความแตกตางกัน 
   สุรชาติ   สุวรรณศรี (2545, บทคัดยอ) ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัย พบวาปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ  จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง               
และรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  
ดานการประเมินผล  ดานการปฏิบัติการนิเทศ  ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและความ
ตองการ  และดานการวางแผน  สวนการเปรียบเทียบปญหาการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
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ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ  จังหวัด
ชลบุรี  จําแนกตามกลุมประสบการณในการบริหารโรงเรียน  พบวา  ทั้งโดยรวมและรายดานมี
ความแตกตางกัน 
  2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  เคบ (Cave, 1992, p.65) ไดทําการวิจัยการบริหารการประถมศึกษาในทองถ่ินเปรียบเสมือน
การนิเทศการสอน  จุดมุงหมายของการศึกษาในครั้งนี้เปนการวิเคราะหการนิเทศ   การสอนของ
ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษานอกเมือง  รัฐนิวเจอรซ่ี  โดยใชการประเมินผลการปฏิบัติการนิเทศ
การสอนโดยการเปรียบเทียบ  ประเมินบทบาทในการนิเทศการสอนโรงเรียนในเมืองและโรงเรียน
นอกเมือง  ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนทัศนะของครูใหญและวิธีการสํารวจการนิเทศโดยแบบสอบถาม
เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  และใชผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  ซ่ึงผล
การศึกษาจากการตอบของครูประถมศึกษา 380 คน และครูใหญจํานวน 30 คน  มีผลการวิจัยพบวา  
การศึกษาชี้ประเด็นใหเห็นบทบาทของครูประถมศึกษาในการนิเทศการสอน  ผูบริหารโรงเรียนมี
ทัศนะตอการนิเทศมาก  ขณะเดียวกันทัศนะของครูเห็นสอดคลองกับผูบริหาร  ยังมีขอเสนอวา
ผูบริหารโรงเรียนในสวนกลาง  ควรนําขอเสนอนี้มาพิจารณาปฏิบัติการนิเทศในปจจุบัน  คือ 
โรงเรียนในเมืองควรใชการนิเทศแบบรวมมือกันทํางานใกลชิดกัน  พยายามใหเห็นคุณคาของการ
นิเทศใหมากขึ้น  ควรทําความเขาใจการนิเทศการสอน บทบาทในการนิเทศดวย 
  คลอเดท  (Claudet,  1994,  p. 14)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การสํารวจโครงสรางองคการของ
การนิเทศการสอน  จุดมุงหมายเพื่อดําเนินการสํารวจธรรมชาติของการนิเทศการสอนในโรงเรียน  โดย
การสรางรูปแบบของการนิเทศและองคการ  ผลการวิจัยพบวาองคการในการนิเทศสามารถวัด
ปริมาณได  การวัดบรรยากาศขององคการและการนิเทศในโรงเรียนมีประโยชนในการจัด
บรรยากาศองคการ  และการนิเทศในโรงเรียนมีประโยชนในการจัดบรรยากาศองคการและ
บรรยากาศในการนิเทศ ในการวัดปริมาณ ในการนิเทศชี้ใหเห็นการวิเคราะหทางดานคุณภาพ  และ
มีการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นในการวิจัยคร้ังนี้  การวัดปริมาณของบรรยากาศองคการเปนตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามก็คือประสิทธิผล 
  เชา  (Chao,  1994,  p. 86)  ไดทําการวิจัย เร่ืองระดับคุณภาพของการแสดงความคิดเห็น
รูปแบบการจัดการสําหรับการนิเทศการสอน  ในการเรียกรองและเทคนิคการวิจัยนี้นําไปสูการ
เชื่อมโยงและแสดงใหเห็นวารูปแบบการการแนะนําที่มีคุณภาพสําหรับเทคนิคความถนัดและการ
รายงานวรรณกรรมสําหรับการบริหารแบบมีสวนรวม  การนิเทศการสอน  การใชเทคนิคเดลไฟ  
และจุดมุงหมายของการสํารวจเปนความเกี่ยวของในรูปแบบอักษรยอ  การศึกษาเดลไฟ  การ
บริหารแบบมีสวนรวม  การนิเทศการสอนเปนการนําไปสูแบบการปรับปรุง  ผลการวิจัยพบวา  
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อาชีพที่ประสบความสําเร็จตองมีการใชทัศนคติเปนเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ  นักวิจัยได
ใชตัวแปรอิสระและตัวแปรควบคุม  โดยตั้งไว 6 สมมติฐานซึ่งไดรับการทดสอบและการตัดสินใจ  
การใชรูปแบบมีคุณภาพเปนความสําเร็จ  มีการยอมรับในระดับมาก 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
     
  จากการศึกษาคนควางานวิจัย ทั้งในประเทศ และตางประเทศ พบวา การนิเทศภายใน
สถานศึกษานั้น มีนักการศึกษาไดกลาวถึงไวหลายประการ มีแนวทางของการนิเทศหลายรูปแบบ 
ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาแลวจึงสรุปรวมเปนแนวทางการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยใช
กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  ของกระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  และสถาบันส่ิงแวดลอมไทย  (2544,  หนา  9-18)  มี  7  ขั้นตอน  
ดังนี้  
  ขั้นที่  1  ศึกษาตัวช้ีวัดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  
  ขั้นที่  2  ตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
  ขั้นที่  3  สรุปการดําเนินงานของโรงเรียน 
  ขั้นที่  4  วางแผนการนิเทศ 
  ขั้นที่  5  นิเทศพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
  ขั้นที่  6  ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
  ขั้นที่  7  สรุปผลการประเมิน 
 


