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บทนํา 

 
 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  เปนกลไกสําคัญในการพฒันามนษุย
ใหมีคุณภาพ  ปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ความเจริญกาวหนา  ทางดาน
วิทยาการ  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เขามามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในประเทศ
มากขึ้น  รัฐจึงจําเปนตองมุงพัฒนาคณุภาพของประชาชนใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  เพื่อยกระดับ
คุณภาพของประชาชนในประเทศใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  และสังคมโลก  ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) แผนการศึกษาแหงชาติและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเปาหมาย
ไวสอดคลองกันวาตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนคนดี  มีความรู  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
ใหมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา ใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัว ใหสามารถดํารงอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นอยางมีความสุข  ดังนั้นการจัดการศึกษา
ใหมีคุณภาพจึงเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนยิ่ง โดยเฉพาะการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  12  ป  และการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนประถมศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค  ตลอดจนใหมคีณุลักษณะของพลเมอืงไทย
ที่พึงประสงคตามเกณฑที่หลักสูตรกําหนด  ซ่ึงเปนผลผลิตที่เกิดจากการประสานการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  3  กระบวนการ  คือ  กระบวนการบริหาร  กระบวนการนิเทศ  
และกระบวนการเรียนการสอน  ดวยเหตุนี้สํานักงาน  คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จึงได
กําหนดโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ     

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไดกําหนดนโยบายสําหรับการดําเนินงาน
ในชวงระยะเวลา  5  ป  ของแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ระยะที่  8  ไวตามหลักสามประกันคือ 
ประกันโอกาส  ประกันคุณภาพ  และประกันประสิทธิภาพ   (สํานักงานคณะกรรมการการประถม ศกึษา
แหงชาติ  2541,  คํานํา)  มาตรฐานโรงเรียนเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการประกันคุณภาพ  
ซ่ึงยอมเปนเหตุและปจจัยที่สงผลตอการประกันโอกาสและประกันประสิทธิภาพในที่สุด  ดวยเหตุนี้
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดนโยบาย  การนิเทศภายในใหหนวยงาน
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ในสังกัดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานนิเทศ  ตั้งแตตุลาคม 2540 เปนตนมา  โดยมี
วัตถุประสงคใหโรงเรียนทุกแหงไดรับการนิเทศ  และใชกระบวนการนิเทศเปนยุทธศาสตรความ
รวมมือของทุกฝายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หลักการสําคัญของการนิเทศ  คือ  ความทั่วถึงความ
ตอเนื่อง  และนิเทศอยางมีคุณภาพ  โดยคาดหวังวาโรงเรียนทุกโรงเรียนไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  ครูและบุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนจากการสอนเนื้อหาความจํา  เปนการสอน
ใหเกิดการเรียนรูและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ  2541,  หนา 19) 

 นอกจากนั้นสาระสําคัญของแผนพัฒนาการศึกษา  ฉบับที่  8  (พ.ศ. 2540-2544)  ของ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวของกับ
การนิเทศการศึกษา  และนิเทศทางไกล  ดังนี้ 

 นโยบายขอ  2  ปฏิรูปการเรียนการสอน  ที่วา  “จัดระบบสารสนเทศเครือขายผานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  และการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  รวมถึงระบบอินเทอรเน็ต...” 

 นโยบายขอ  4  ปฏิรูปครู  และบุคลากรทางการศึกษา ในมาตรการขอ 5 ที่วา “มีระบบ
การติดตาม นิเทศ ชวยเหลือครูในการปฏิบัติงาน เพื่อใหไดขอมูลที่ช้ีแนะสิ่งที่เปนอุปสรรค และ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน” 
 นโยบายขอ  6  ปฏิรูปการบริหารสํานักงานทุกระดับ ใหมีประสิทธิภาพในมาตรการขอ 3
ที่วา “สํานักงานทุกระดับมีกลไกทางการติดตาม  นิเทศ  ประเมินผล  เพื่อแกปญหา  อุปสรรคของ
การจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา  และมีระบบขอมูลแสดงผลการดําเนินงาน
ขอมูล  นวัตกรรม  ขาวสารที่ชวยการดําเนินงานของหนวยปฏิบัติ  และขอมูลเพื่อใชในการวางแผน
ทั้งระยะสั้น และระยะยาว....”  มาตรการขอที่ 2 ที่วา  “...ใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อการทําระบบ
ขอมูลเพื่อการวางแผนการนิเทศ การกํากับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเชื่อมโยงเปนเครือขาย
ถึงจังหวัด อําเภอ และโรงเรียน...”   ขอ 4 ที่วา...จัดระบบการวางแผนการกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ตามแผน  และการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ  และคุณภาพ  ในการดําเนินงานจัดการศึกษาทุกระดับ 
ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ....”  ขอ 7  ที่วา  “.....สงเสริมใหมีการนิเทศการศึกษาอยางเปนระบบโดยใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสม”    
 เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกาศใชบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญเปนแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาขนานใหญหรือปฏิรูป
การศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาของประเทศไดดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว  4  ดาน  คือ  การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา  
การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา  การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  และ
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การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  ในการปฏิรูปทั้ง  4  ดาน  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความสําคัญ  และเรงดวนที่สุด  เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสําคัญยิ่ง
เพราะครูเปนผูจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนโดยตรง  ดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียนจึงเปน
กระบวนการที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  และสถานศึกษาอยางยิ่ง  ในปพุทธศักราช 
2541  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดใหมาตรฐานโรงเรียนเปน
องคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการประกันคุณภาพ  และไดใหความสําคัญของการควบคุม 
กํากับติดตาม  และการนิเทศ  ดังปรากฏในมาตรฐานดานการบริหารโรงเรียน  มาตรฐานที่  1 โรงเรียน
ใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร ตัวบงชี้ที่ 4 ที่วา… “ใหมีการดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการตางๆ ใหสามารถดําเนินงานไดบรรลุตามแผนโดยใชกิจกรรมหลากหลาย  มี
บุคลากรรับผิดชอบชัดเจน  ปฏิบัติงานตามชวงเวลาที่กําหนด  และบุคลากรสวนใหญมีความรูสึกที่ดี
ตอการควบคุม กํากับ ติดตาม และนิเทศ” 

 การดําเนินการกิจกรรมหรือโครงการใดๆ ก็ตามถาตองการทราบผลความกาวหนาหรือ
จุดเดน  จุดดอยเพื่อนําไปใชในการพัฒนา  ปรับปรุง  การประเมินผลเปนหัวใจสําคัญของการปฏิบัติ
กิจกรรม  หรือโครงการนั้นเมื่อส้ินสุด  ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการประเมินโครงการพบวามีหลายรูปแบบ 
แตแบบที่นิยมใชกันแพรหลายไดแกรูปแบบการประเมินแบบ  CIPP  Model  ของสตัฟเฟลบีม  และ
คนอื่นๆ (Stufflebeam, et al, 1971, p. 128)  ไดเสนอการประเมิน ประกอบดวยการประเมิน  4  ดาน  คือ 
    1.  การประเมินสภาพแวดลอม  (Context Evaluation)  เปนการประเมินความตองการ
ความจําเปนเพื่อจัดทําโครงการหรือจัดลําดับความสําคัญของโครงการและกําหนดจุดมุงหมายของ
โครงการตางๆ การประเมินสภาพแวดลอมทําไดโดยการศึกษาอิทธิพลหรือแรงกดดันตางๆ ของสิ่ง
ภายนอกโครงการวามีตอโครงการหรือไมอยางไร  หรืออาจจะประเมินโครงการโดยการเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค  หรือจุดมุงหมายของโครงการวา  สอดคลองกับนโยบายหรือปรัชญาของสถาบัน
หรือไม 

    2.  การประเมินปจจัยเบื้องตน  (Input Evaluation)  เปนการประเมินวา ปจจัยที่เราตองการ
มีอะไรบาง  พอเพียงหรือไม  ภายใตปจจัยนี้มีโปรแกรมหรือทางเลือกใดที่เราควรดําเนินการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  หรือถาประเมินโครงการที่ดําเนินไว  ผลจากการประเมินปจจัยก็
จะทําใหคําตอบวาการดําเนินโครงการที่ทําไปนั้น ไดดําเนินไปตามแผนเหมาะสมหรือไมปจจัย
เบื้องตนที่ใชพอเพียงหรือไม  

     3.  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เปนการประเมนิวา  ไดนําโครงการ
ไปปฏิบัติตามแผนที่กําหนดหรือไม  การประเมินกระบวนการทําได  2  ลักษณะ  คือ  มีการประเมิน
กอนนําไปปฏิบัติจริงและประเมินกระบวนการขณะปฏิบัติอยู  โดยการสังเกตอยางมีสวนรวมจะชวย
ใหขอมูลที่เปนประโยชน อันจะนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการดําเนนิโครงการไดอยางเหมาะสม 
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                   4.  การประเมินผลิตผล  (Product Evaluation)  เปนการประเมินผลลัพธที่ได วาเปนไป
ตามจุดมุงหมายของโครงการหรือไม  ซ่ึงอาจทําไดทันทีที่โครงการสิ้นสุดลง  การประเมินผลิตผล
ชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรับรอง  การลมเลิก  หรือการปรับขยายโครงการถาจะทําตอไป 

 จากขอมูลที่ผูวิจัยไดศึกษาพบวาบริบทของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร กอนการ
เปล่ียนแปลงมาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนโรงเรียนในสังกัดของ
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  ปการศึกษา  2538  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอบางปะกง  ไดเขารวมโครงการนิเทศภายในทุกโรงเรียน  และในปการศึกษา 2539
ทางสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอบางปะกงทุกโรง  เปนโรงเรียนแกนนําการนิเทศภายใน  ปจจุบัน  การนิเทศภายใน มีความสําคัญ
ตอการจัดการศึกษาคือชวยใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ  ครูมีขวัญกําลังใจในการทํางาน  และครู
รวมมือกันทํางานดวยความเต็มใจ  
 จากการดําเนินงานนิเทศของศึกษานิเทศก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1
พบวาโรงเรียนในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร  มปีญหาในการดําเนินงานคอนขางมาก  ในเรื่องอัตรากําลัง
ครูในโรงเรียนไมเพียงพอ  บทบาทในการนิเทศภายในของทางโรงเรียนของผูบริหารสถานศึกษา  
และครูผูสอน  การมีประสบการณในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา  และครู  ผูสอน  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนที่ดําเนินการผานมาจนถึงปจจุบันยังขาดการประเมินที่เปนระบบดังนั้นแตละ
โรงเรียนจะบริหารการนิเทศภายในโรงเรียนอยางไรใหประสบความสําเร็จยังขาดหลักฐานที่นํามา
ชี้แนะจึงจําเปนตองวางระบบการประเมินไวดําเนินการตอไป 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินการนิเทศภายในโดยทั่วไป  พบวา
พันธราวุธ  ศรีแกว  (2541)  ไดวิจัยเร่ืองการประเมินความสําเร็จการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ปฏิรูปการศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส  สวนจังหวัดอื่นๆ  และจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ยังไมพบวาผูใดทําการวิจัยเร่ืองการประเมินการนิเทศภายในโรงเรียน  ดังนั้น  ผูวิจัยจึง
เห็นวามีความจําเปนที่ตองดําเนินการประเมินโครงการ การนิเทศภายในโรงเรยีนสหวิทยาเขตวิทยา
สถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

    1.2.1  เพื่อประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนดวยรูปแบบการประเมินแบบ  CIPP 
ในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  
                  1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ในสหวิทยาเขต
วิทยาสถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จําแนกตามตําแหนง  อัตรากําลัง
บทบาท และประสบการณ  
  

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับโรงเรียนที่จัดทําโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียนทุกรูปแบบ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  ดังนี้ 

 1.3.1  ผูบริหารสถานศึกษา สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงเพื่อบริหาร
โครงการนิเทศภายในโรงเรียนตอไป 
 1.3.2  ครูผูสอน ตลอดถึงผูรับผิดชอบโครงการไดเขาใจปญหา และสภาพในการจัดกิจกรรม
การนิเทศภายในโรงเรียนนําผลที่ไดจากการศึกษามาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหรัดกุมมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.3.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1  ใชเปนขอมูลกําหนดยุทธศาสตร
ในการพัฒนาภารกิจการนิเทศภายในโรงเรียน 
 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.4.1  ขอบเขตเนื้อหาศึกษาในลักษณะการประเมินโครงการเกี่ยวกับสภาพแวดลอม  
(Context)  ปจจัยเบื้องตน  (Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลผลิต  (Product)  ตามรูปแบบ  
CIPP  (CIPP Model) 

 1.4.2  ประชากรและกลุมตวัอยาง  
         1)  ประชากร ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  โรงเรียนในสหวิทยาเขต 
วิทยาสถาพร  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1  จํานวน  10  โรงเรียน  150  คน 
      2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  โดยวิธีการเทียบ
สัดสวนหาจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางสัดสวนกลุมประชากรของ เครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie 
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& Morgan, 1970, p. 607-609) ไดกลุมตัวอยางผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  10  คน  ครูผูสอน  
จํานวน  97  คน  รวม  107  คน 

 1.4.3  ตัวแปรที่ศึกษาไดแก 
     1)  ตวัแปรตน คือ ตําแหนง อัตรากําลัง บทบาทในการนิเทศภายในโรงเรียน  และ
ประสบการณการนิเทศ  
     2)  ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ดานสภาพ แวดลอม   
ปจจัยเบื้องตน  กระบวนการ และผลผลิต 
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  การวิจยัคร้ังนีใ้ชหลักการประเมินการดาํเนินการนิเทศภายในโรงเรยีนดวยรูปแบบการประเมิน
แบบ  CIPP  Model  ของ  สตฟัเฟลบมี  และคนอืน่ๆ  (Stufflebeam  et al., 1971,  p. 128)  ไดเสนอการ
ประเมนิ  ประกอบดวยการประเมิน  4  ดาน  คือ 
  1.5.1  การประเมินสภาพแวดลอม  (Context Evaluation)  เปนการประเมินกอนที่จะลง
มือดําเนินการโครงการใดๆ มีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผลรวมทั้งเพื่อพิจารณาความ
จาํเปนที่จะตองจัดทําโครงการดังกลาว  การชี้ประเด็นปญหา  ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสม
ของเปาหมายโครงการ 
 1.5.2  การประเมินปจจัยเบื้องตน  (Input Evaluation)  เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสม  ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใชในการดําเนินโครงการ  ตลอดจนเทคโนโลยี
และแผนของการดําเนินงาน 
    1.5.3  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) สวนนีเ้ปนการประเมินเพื่อ 

    1)  เพื่อทําการแกไขใหสอดคลองกับขอบกพรองนั้นๆ 
        2)  หาขอมลูประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพฒันางานตางๆ 
        3)  บันทึกภาวะของเหตกุารณตางๆ ที่เกิดขึ้นไวเปนหลักฐาน 
 1.5.4  การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation)  เปนการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลที่
เกิดขึ้นจากการทําโครงการกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการที่กําหนดไวแตตนรวมทั้ง
การพิจารณาในประเดน็ของการยุบ  เลิก  ขยาย  หรือปรับเปลี่ยนโครงการ 
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 การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนในสหวิทยาเขตสหวิทยาสถาพร ผูวิจยัได
กําหนดกรอบโดยการนําแบบจําลอง  CIPP  (CIPP Model)  เปนแนวทางในการประเมิน ดังภาพ 1 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพ 1  กรอบการประเมินโครงการการนิเทศภายในดวยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษา 
สภาพแวดลอม 

1.วัตถุประสงค
ของโครงการ 
2.โครงสรางของ 
โครงการ 
3.โครงสรางของ 
การนิเทศภายใน 
4.การนิเทศจาก 
หนวยงาน 
ภายนอก 

การศึกษา 
ปจจัยเบื้องตน 

1. คุณลักษณะการ
วางแผนดําเนนิ
โครงการ 
2.คุณลักษณะของ
อาคารสถานที่ 
3.คุณลักษณะของ
อุปกรณ เครื่องมือ 
ในการเรยีน 
การสอน 
4.คุณลักษณะของ
บุคลากร 
5.งบประมาณ 
 

การศึกษา 
กระบวนการ 

1.กระบวนการ
ดําเนินงานตาม
แผน        
2.การปฏิบัติ
กิจกรรมของ
โครงการ 
 
 
 

การศึกษา 
ผลผลิต 

ความสําเร็จ 
 ตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 
1.ดานผูเรียน 
2.ดานครูผูสอน 
3.ดานผูบริหาร 
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 การประเมินโครงการการนิเทศภายในโรงเรียนในสหวิทยาเขตสหวิทยาสถาพร ผูวิจยั 
ไดกําหนดความสัมพันธของตัวแปร  ดังภาพ 2 
  
                       ตัวแปรตน                                                                   ตัวแปรตาม 
 

 
ภาพ 2  ความสัมพันธระหวางขอมูลสวนบุคคล กับผลการประเมินการนิเทศภายใน 
 
 
 

1. สภาพแวดลอม 
    1.1 วัตถุประสงคของโครงการ 
    1.2  โครงสรางของโครงการ 
    1.3  โครงสรางของการนิเทศภายใน 
    1.4  การนิเทศจากหนวยงานภายนอก   
2. ปจจัยเบื้องตน 
     2.1 การวางแผนดําเนนิโครงการ 
     2.2  ดานอาคารสถานที่ 
     2.3  ดานวสัดุอุปกรณ 
     2.4  ดานบคุลากร 
     2.5   ดานงบประมาณ 
3. กระบวนการ 
    3.1 การดําเนินงานตามแผน 
    3.2 การปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ 
4. ผลผลิต 
     4.1ดานผูเรียน 
     4.2 ดานครูผูสอน 
     4.3 ดานผูบริหาร 

1. ตําแหนง 
1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
1.2  ครูผูสอน 

2. อัตรากําลังครู 
2.1 มีเพียงพอ 
2.2 ไมเพียงพอ 

3. บทบาทการนิเทศภายใน 
3.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
3.2  ครูวิชาการโรงเรียน 

4. ประสบการณการนิเทศ 
       4.1 ไมเคยนิเทศ 
       4.2  ประสบการณ 5-10 ป 
       4.3  ประสบการณ 11ป 
              ขึ้นไป  
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1.6  สมมติฐานการวิจัย 
    
 1.6.1 ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  
ดานสภาพแวดลอม  ดานปจจัยเบื้องตน  ดานกระบวนการดําเนินงาน  และดานผลผลิต  แตกตางกัน 
 1.6.2  ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูเพียงพอกับ
โรงเรียนที่มีอัตรากําลังครูไมเพียงพอ  ดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรียน แตกตางกัน 
 1.6.3  ผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน จําแนกตามบทบาทการนิเทศภายใน แตกตางกัน 
 1.6.4  ผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน จําแนกตามประสบการณนิเทศ แตกตางกัน 
  
  

1.7  นิยามศพัทเฉพาะ 
 

 1.7.1  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน  หมายถึง  โครงการที่โรงเรียนจัดทําขึ้นเพื่อใหคณะ
ครู  ผูบริหารสถานศึกษา  รวมมือกันจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของหลักสูตร 

 1.7.2  การนิเทศภายในโรงเรียน  หมายถึง  ความพยายามรวมกันระหวางครูผูสอน  ผูบริหาร
สถานศึกษา  มุงหวังที่จะพฒันาการเรียนการสอนและบุคลากรในสถานศึกษาโดยผูบริหารเปนผูริเร่ิม 
เปนที่ปรึกษา  และสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี ้
         1)  ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา 

          2)  วางแผนการนิเทศ 
          3)  ดําเนนิการตามแผน 
          4)  ประเมินผล 
 1.7.3  โรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
 1.7.4  ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ขาราชการครูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา

ในสหวิทยาเขต วิทยาสถาพร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  1 
 1.7.5  ครูผูสอน  หมายถึง  ขาราชการครูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือจางชั่วคราวรายเดือน 

ที่ทําหนาที่ในการสอนในโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 1
 1.7.6  ผูนิเทศ หมายถึง ขาราชการครูที่ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และครูที่
ไดรับมอบหมายเปนคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียน ในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร 
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 1.7.7  ผูรับการนิเทศ  หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอนประจําวชิา  ครูประจําชั้น  หรือครปูระจาํ
งานตางๆ ของโรงเรียน 
              1.7.8  การประเมินแบบ  CIPP  หมายถึง  การประเมิน  ประกอบดวยการประเมิน  4  ดาน  
คือ 
        1)  การประเมินสภาพแวดลอม  (Context Evaluation)  เปนการประเมิน เพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสม กอนที่จะลงมือดําเนินการโครงการใดๆ วามีวัตถุประสงคของโครงการโครงสราง
ของการนิเทศภายใน นโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การนิเทศจากหนวยงานภายนอก 
         2)  การประเมินปจจัยเบื้องตน  (Input Evaluation)  เปนการประเมินเพื่อพิจารณา
ถึงความเหมาะสม  ของการวางแผนดําเนินโครงการ ความเพียงพอของอาคารสถานที่  อุปกรณการเรียน
การสอน บุคลากร และงบประมาณที่จะใชในการดําเนินโครงการ   
         3)  การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  สวนนี้เปนการประเมินเพื่อ
พิจารณาถึงกระบวนการและกิจกรรมการนิเทศภายใน  การประเมินผลการนิเทศภายใน  การบริหาร 
กระบวนการนเิทศภายใน และการมีสวนรวมของบุคลากร   
         4)  การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation)  เปนการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของโครงการดานผูเรียน  ดานครูผูสอน  และดานผูบริหาร 
  1.7.9  การประเมินโครงการ  หมายถึง  การศึกษาสภาพความสําเร็จการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน ในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพร 
  1.7.10  บทบาทในการนิเทศ หมายถึง การนิเทศภายในโดยผูบริหารสถานศึกษานิเทศ
ภายในเอง  กับการนิเทศภายในโดยครวูิชาการที่ไดรับมอบหมาย  
  
 
 
 
 
 
 




