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บทที่ 1 

บทนํา  

   ความเป็นมาและความสําคัญ 

                 การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพน้ันต้องสอดคล้องกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ    
เพื่อทําให้ศักยภาพท่ีมีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย   จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” โดยหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าท่ี
ส่งเสริม  สนับสนุนให้การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพ  

      หัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา  คือการจัดการเรียนรู้ คือ ครู  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาได้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้    ส่งผลให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศต่อไป      ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ.  2545 ได้ให้ความสําคัญของการจัดการเรียนรู้  โดยได้กําหนดในมาตราท่ี 24  ไว้ว่า การจัด
กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน  การฝึกทักษะกระบวนการคิด  การจัดการเผชิญสถานการณ์  การประยุกต์ความรู้   
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบัติให้ทําได้  คิดเป็น ทําเป็น   รักการอ่านและ
เกิดการเรียนรู้   และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  มีการผสมผสานความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม   
ค่านิยมที่พึงประสงค์   สามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ  
สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่    มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครองและ
บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย   เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมาตราที่ 25   รัฐจะต้องส่งเสริมการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตต่างๆในชุมชน     มาตราที่ 28 ได้กําหนดให้สถานศึกษาจะต้องมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือ การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และตัดสินผลการเรียน    มาตราที่ 30 ได้กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน  

 นอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานยังได้กําหนดมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ไว้หลาย
มาตรฐาน อาทิ มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ     
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มูลนิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   พ.ศ.2559-2564   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล 
กล่าวว่า “โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยมีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ มีความ
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เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้วยการยกระดับคุณภาพหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ระบบการวัด
ประเมินผล สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม    และกลยุทธิ์ที่ 4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางวิชาชีพ  มาตรการ
ที่ 4.4.2  พัฒนาระบบนิเทศ/บริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และกําหนดไว้ในประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่  4/2553 

เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจําปีของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553 

งานนิเทศภายในโรงเรียน  มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย   ซ่ึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลในสถานศึกษาจะต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันดําเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา  โดยมีการกําหนดในยุทธศาสตร์มูลนิคณะ    
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   พ.ศ.2559-2564   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   แต่การดําเนินการท่ีผ่านมายังประสบปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ อีกมาก ได้แก่    การขาดแคลนวิทยากรที่ให้ความรู้กับครูเร่ืองการนิเทศ  ผู้นิเทศภายในโรงเรียนมีความ
จํานวนน้อย   โรงเรียนประสบปัญหาเก่ียวกบการส่งเสริม  สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดน้อยไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ      แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  และขาดทักษะในการนิเทศในการจัดการเรียนรู้ 

           ดังน้ันคณะทํางานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  ตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษา       
การนิเทศและการติดตามผลการสอนของครูนับว่าเป็นปัจจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู  
การนิเทศและติดตามผลเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครูกับผู้นิเทศในการที่จะแก้ไขปรับปรุง มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือครูได้พัฒนาตนเองในการปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นการให้คําแนะนําช่วยเหลือให้
คําปรึกษา ติดตามผลงาน เป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ความพึงพอใจและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพครูให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความม่ันใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด การนิเทศเป็นกระบวนการทํางาน
ร่วมกันท่ีใช้เหตุผลและปัญญา  ผลจากการนิเทศจึงส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา และพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาได้สูงสุดอย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจัยระหว่างครูกับผู้นิเทศในการที่จะแก้ไขปรับปรุง  มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือครูได้พัฒนาตนเองในการปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นการให้คําแนะนําช่วยเหลือให้
คําปรึกษา ติดตามผลงาน เป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ความพึงพอใจและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพครูให้มี
ประสิทธิภาพ เกิดความม่ันใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด การนิเทศเป็นกระบวนการทํางาน
ร่วมกันท่ีใช้เหตุผลและปัญญา การสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ระหว่างผู้นิเทศ กับผู้รับการนิเทศเพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือที่ดีในการพัฒนาในทุกๆ ด้าน    และจัดให้มีการส่งเสริมท่ีเป็นรูปธรรม  โดยมีการสร้างสรรค์งานวิจัย
คู่มือในการนิเทศให้เป็นรูปธรรมชัดเจน    
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          คณะทํางาน ได้ลงมือปฏิบัติงานสํารวจข้อมูลโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  และรวบรวมข้อมูลจาการ
สํารวจโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  โรงเรียนส่วนใหญ่มีคู่มือนิเทศ และเคร่ืองมือนิเทศ  ที่ผู้รับผิดชอบ / 
คณะกรรมการนิเทศ   แต่ครูผู้ปฏิบัติจะไม่ได้รับเอกสาร มีเพียงรับทราบผ่านการประชุมเท่านั้น  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ซ่ึงประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย   ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  เป็นต้น และมีการ
ระบุงานนิเทศในโครงสร้างฝ่ายวิชาการ   ผู้นิเทศส่วนใหญ่ไม่ใช่ครูที่เข้าร่วมในโครงการนิเทศของมูลนิธิฯ     
แต่เป็นครูในระดับหัวหน้า ยกเว้นการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรม ความรู้   
และทักษะการนิเทศ   ระบบนิเทศส่วนใหญ่ มีข้ัน P  D  C  ขาด A  บางโรงเรียนก็เป็นเพียง P และ D  เคร่ืองมือ 
เกณฑ์ ส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมคุณภาพครูตามมาตรฐานท่ี 7   โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีการนําผลการนิเทศ    
มาวิเคราะห์ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อสะท้อนคุณภาพระบบนิเทศของโรงเรียน   นอกจากน้ียังไม่มี
การนําผลการนิเทศ มาวิเคราะห์ร่วมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อสะท้อนคุณภาพระบบนิเทศของโรงเรียน   
หลายโรงเรียนดําเนินการนิเทศตามงาน / โครงการท่ีตั้งไว้  แต่ขาดการสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง  
เพื่อนํามาพัฒนาระบบนิเทศของ  โรงเรียนส่วนใหญ่ยังมีการกํากับติดตามผลการพัฒนาหลังการนิเทศและนํา
ผลมาสู่การวางแผนพัฒนาครู ยังไม่เป็นระบบอย่างชัดเจน 
 
              คณะทํางานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ  เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดทําคู่มืองานนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนิเทศอย่างชัดเจน    ซ่ึงส่งผลให้ครูได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพ
สูงสุดแล้ว     อีกทั้งเกิดวัฒนธรรมการพัฒนางานในโรงเรียน  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมมือกันพัฒนา
งานนิเทศ ขยายผลการนิเทศไปสู่ครูผู้สอนโดยตรง   ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน ครูและโรงเรียน          
เป็นต้นแบบให้สถานศึกษาอ่ืนนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
วัตถุประสงค์  

          1 .เพื่อให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ดําเนินงานนิเทศ พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

          2. เพื่อส่งเสริมการสร้างงานนิเทศและพัฒนาเครือข่ายงานนิเทศ แบบมีส่วนร่วมจากโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ องค์กรต่าง ๆ และสามารถนําผลการนิเทศไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

          3. เพื่อให้โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ มีแนวทางในการดําเนินงานนิเทศในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน 

                ในการจัดทําคู่มือในครั้งนี้ คณะกรรมการได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคู่มือ
งานนิแทศภายในของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้ศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความหมายการนิเทศภายในโรงเรียน 
 2. ลักษณะการนิเทศภายในโรงเรียน 
 3. ความจําเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 4. ขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน 
 5. หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
 6. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 7. เทคนิควิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 8. บุคลากรในการนิเทศภายในโรงเรียน 
 9. มาตรฐานวิชาชีพของผู้นิเทศของโรงเรียน 
 

1. ความหมายการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การนิเทศการภายในโรงเรียน คือ การนิเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษาที่เป็นกระบวนการทํางานท่ี
บุคลากรภายในโรงเรียนร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและจัดข้ึน เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน  และพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู  อันจะส่งผลในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพสูงข้ึน อันเป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศในสถานศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้ช่วยผู้บริหาร  ครูวิชาการ  และครูที่ผู้บริหารมอบหมายดําเนินการ  ร่วมมือร่วมใจประสานงานและใช้
ศักยภาพการทํางานอย่างเต็มท่ี  เพื่อพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็น
กระบวนการที่เกิดข้ึนจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานการสอนของครูในโรงเรียนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กําลังใจ ความม่ันใจในการทํางานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพของครูให้มากยิ่งข้ึน โดยทั่วไปจะให้ความสําคัญในการนิเทศด้านการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการศึกษา  การแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
กลวิธีการนิเทศภายในมีหลายวิธี จึงต้องมีการเลือกกลวิธีที่เหมาะสมกับสภาพ ปัญหา และสถานการณ์ของ
สถานศึกษา  ผู้ทําหน้าท่ีนิเทศการศึกษาจําเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ และความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  (2547 ก: 179 – 180)  
  คําว่า    ” การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน” เป็นคําศัพท์ที่เรียกกันภายในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยเท่านั้น  สําหรับในต่างประเทศจะไม่ใช้คําศัพท์น้ีแต่จะมีคําศัพท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับคําว่า
นิเทศภายในโรงเรียนของไทยเราก็คือ  คําว่า  “Personalized Supervision” (Berman and Usery, 1966) 
การที่ระบบการจัดการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยได้มีการตั้งชื่อการนิเทศ การศึกษาภายในโรงเรียนข้ึนมา
นั้นก็เพื่อให้เกิดความแตกต่างเก่ียวกับความรับผิดชอบในการจัดการนิเทศการศึกษา ท้ังนี้ เนื่องจาก การนิเทศ
การศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้นได้เริ่มเป็นท่ีรู้จักคุ้นเคยในฐานะที่เป็นงานของศึกษานิเทศก์  ซ่ึงเป็น
ตําแหน่งของบุคลากรที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา และประการสําคัญสมัยก่อนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ยังมีจํานวนจํากัด ครูผู้สอนอยู่ในโรงเรียนต่างๆ ส่วนใหญ่ก็มีวุฒิทางครูค่อนข้างต่ํา       ดังนั้นการช่วยเหลือและ
พัฒนาครูประจําการให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีข้ึนนั้นจึงต้องอาศัยศึกษานิเทศก์ซึ่งกรมที่มี
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สถานศึกษาได้จัดตั้งข้ึนสําหรับทําหน้าที่นิเทศครูในสถานศึกษาของตนเองโดยเฉพาะ  โดยเหตุน้ีในสังคมไทย
จึงมีความเข้าใจเก่ียวกับคําว่า  “การนิเทศการศึกษา”ในฐานะงานของศึกษานิเทศก์ซ่ึงเป็นบุคลากรที่อยู่
ภายนอกสถานศึกษา 
  จุดกําเนิดของคําว่า  “การนิเทศภายในสถานศึกษา”  ได้เริ่มข้ึนเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาต่างๆโดยศึกษานิเทศก์ภายนอกนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากจํานวน
ศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอ ภาระงานของศึกษานิเทศก์มีมาก ไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสมํ่าเสมอได้ 
ประกอบกับในช่วงระยะหลัง  กระแสวิทยาการทางกาศึกษามีความเจริญก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ครูใน
โรงเรียนต่างได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถไปเป็นอย่างมาก บุคลากรในสถานศึกษาต่างๆมีความรู้
สูงข้ึน  จึงสามารถที่จะดําเนินการนิเทศกันเองได้ และบังเกิดผลเน่ืองจากเป็นผู้เข้าใจสภาพปัญหาและบริบท
ของโรงเรียนได้ดีกว่า รวมท้ัง เป็นการแบ่งเบาภาระของศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกอันจะทําให้การเร่งรัดการ
พัฒนาคุณภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน  
   

2. ลักษณะการนิเทศภายในโรงเรียน 
  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นการนิเทศการศึกษาโดยอาศัยบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นผู้
นิเทศ ได้แก่ ครูใหญ่ หัวหน้าหมวดวิชา รวมทั้งครูที่มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญ ตลอดจนมี
ประสบการณ์ในด้านการสอน บุคลากรเหล่าน้ีจะต้องสามารถทําการนิเทศครูในโรงเรียนในรูปของการเป็นพี่
เลี้ยง การบริหารงานในหมู่คณะ การให้ความรู้เพิ่มเติมโดยถือหลักการผนึกกําลังกันปฏิบัติงานให้สําเร็จด้วยดี
ได้ งานนิเทศการศึกษามีความสําคัญมากข้ึน เพราะความเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา 
ตลอดจนการขยายตัวในด้านขนาดของโรงเรียน ทําให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มข้ึนกว่าแต่
ก่อนเป็นอันมาก   การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิผลนั้นต้องดําเนินการด้วยกระบวนการ
บริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอนควบคู่กันไป สําหรับกระบวนการนิเทศการศึกษานั้น
เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการนิเทศภายในโรงเรียนจะเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การนิเทศที่ดีควร
เป็นการนิเทศที่เกิดจากบุคลากรภายในโรงเรียน เพราะคนท่ีอยู่ในโรงเรียนย่อมจะทราบสภาพปัญหาและ
ความต้องการในการได้รับการนิเทศของบุคคลในโรงเรียนเดียวกันได้ดีกว่าและมีแนวทางการนิเทศที่จะช่วยให้
เกิดประสิทธิผลได้มากกว่าการนิเทศที่เกิดจากบุคคลที่อยู่ภายนอกโรงเรียน 
  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนของครูมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ปัญหาการนิเทศการศึกษาที่เป็นอยู่มานาน
และยังไม่ได้รับการแก้ไข ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ทําหน้าท่ีนิเทศภายในโรงเรียน ไม่มี
ประสบการณ์ด้านการนิเทศ   บุคลากรในโรงเรียนที่ทําหน้าที่นิเทศส่วนใหญ่ปฏิบัติงานนิเทศโดยตําแหน่งหรือ
ได้รับการคัดเลือกให้ทําหน้าที่นิเทศ เนื่องจากมีความสามารถเฉพาะทางเป็นพิเศษ ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ี
พบ ก็คือ ผู้ให้การนิเทศส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามประเมินผลการนิเทศได้อย่างต่อเน่ือง ขาดผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้รับผิดชอบด้านการนิเทศ  นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่สําคัญ คือ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียนมี
ความรู้และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน  จึงก่อให้เกิดปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนข้ึน (วัฒนา  
สุวิทยพันธุ์. 2537) 
  กล่าวโดยสรุป การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน หมายถึง การนิเทศที่อาศัยบุคลากรในโรงเรียน
เป็นผู้นิเทศซ่ึงได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าหมวดวิชาต่างๆ ตลอดจนครูในโรงเรียนที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนคัดเลือกและแต่งตั้งข้ึนโดยทํางานร่วมกับ
ครูในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาท่ี
กําหนดไว้ 
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การนิเทศภายในโรงเรียนที่มีคุณภาพ จะทําให้ประสบผลสําเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูและบุคลากรทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  
ชื่นชมกับความสําเร็จของตนเองส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  หัวใจสําคัญของการนิเทศภายในนั้น
คือความสามารถในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์จนเข้าใจวิธีการต่างๆได้อย่าง
ชัดเจนและมองภาพอนาคตได้อย่างตลอดแนว โดยเฉพาะด้านจัดการเรียนรู้ของครู วิธีการที่ทําให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองได้มีหลายวิธีการอาทิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูและบุคคลที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้
ของนักเรียน การมีโอกาสได้รับความรู้ ถ่ายทอดความความรู้แลกเปลี่ยนความรู้และร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหา
เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ทั้งปัญหาของตนเองเพื่อนครูและผู้ปกครอง และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 
(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2541:87)  
 จากการสํารวจสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของหน่วยศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมสามัญศึกษา     
เขตการศึกษา 9 (2538 : :7)  พบว่า ยังมีปัญหาหลายประการที่ทําให้การนิเทศภายในโรงเรียนไม่ประสบ
ผลสําเร็จเท่าที่ควร ดังเช่น บุคลากรส่วนใหญ่คิดว่าการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การไปสังเกตการสอนของครู
ในชั้นเรียน ผู้นิเทศไม่มีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศ ไม่รู้จุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการนิเทศ และไม่เห็น
ความสําคัญและประโยชน์ของการนิเทศภายใน เนื่องจากเข้าใจว่าการนิเทศเป็นการไปตรวจสอบ จับผิด 
ประเมิน วิพากษ์วิจารณ์  ผู้นิเทศไม่ใช้สื่อเคร่ืองมือนวัตกรรมใหม่ๆ ทางการนิเทศ และถ้ามีการใช้สื่อต่างๆก็
มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสนับสนุนให้เกิดการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหลัก กระบวนการนิเทศจึงขาดความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทํา จากบุคลากรในโรงเรียน  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเคร่ืองชี้ให้เห็นว่า  โดยทั่วไปมี
ปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือบุคลากรที่เป็นผู้นิเทศและรูปแบบกระบวนการในการนิเทศท่ี
ไม่ถูกต้อง เหมาะสม  ซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบของงานวิจัยที่เก่ียวกับการนิเทศการศึกษาที่พบว่า  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนไม่ค่อยประสบผลสําเร็จอันเนื่องมาจากบุคลากรไม่ค่อยมีความรู้และความเข้าใจในการนิเทศ
อย่างแท้จริง ขาดบุคลากรที่จะเป็นผู้นิเทศ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดการนิเทศและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ขาดเคร่ืองมือในการประเมินที่เชื่อถือได้และครูไม่เห็นความสําคัญและประโยชน์ของข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับ 
(รัชนี ขาวพระไพ, 2538: บทคัดย่อ)  
  การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นวิธีการนิเทศท่ีมีความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 
เพราะนอกจากจะเป็นบทบาทหน้าท่ีด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนแล้ว  การรอรับการนิเทศจาก
ศึกษานิเทศก์มีจํากัด บริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนก็ยากที่จะทําให้คนภายนอกเข้าจําได้ดีกว่า บุคลากร
ในโรงเรียนจึงควรร่วมมือให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะบุคลากรในโรงเรียนจะมีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอท่ีจะนิเทศกันเองได้  
  ฉะนั้น อาจกล่าวได้ว่าการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนนับเป็นกระบวนการในการเร่งรัดคุณภาพ
ทางการศึกษาท่ีสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะงานวิชาการ ซ่ึงเป็นงานหลักในการจัดการศึกษาในโรงเรียน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงควรพัฒนาการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนให้เกิดผลอย่างแท้จริง 
 

3. ความจําเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน 
   

 การนิเทศภายในโรงเรียน  มีความจําเป็นสําหรับครูอย่างมาก เน่ืองจากการนิเทศเป็นการนําเอา
แนวคิดใหม่ๆ ทางการศึกษามาสู่ การปฏิบัติ  เพื่อใ ห้ครู เ กิดการพัฒนาวิธีการทํางานของตนเอง                 
ซ่ึงอัญชลี  ธรรมะวิธีกุล  (2552, online) ได้กล่าวถึงความจําเป็นของการนิเทศในโรงเรียน ไว้ดังน้ี 
 1. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมด้วย  การนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้เกิดความเปล่ียนแปลงข้ึนในองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 
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 2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มข้ึนโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็
เกิดข้ึนใหม่อยู่ตลอดเวลา  การนิเทศการศึกษาจะช่วยทําให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 3. การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาข้ึน จําเป็นต้องได้รับ
การชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ชํานาญการโดยเฉพาะ จึงจะทําให้แก้ไขปัญหาได้สําเร็จลุล่วง 
 4. การศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการควบคุมดูแล
ด้วยระบบการนิเทศการศึกษา 
 5. การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อน จําเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ครูที่มี
ความสามารถต่าง ๆ กัน 
 6. การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจําเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ทํางานในสถานการณ์จริง 

ความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน   
          1.เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คําแนะนําเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน พัฒนา 
ปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน 
  2. เพื่อช่วยเหลือครูผู้สอนให้เข้าใจหลักสูตร และโครงสร้างของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น สามารถ
นําไปจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยการประชุม อบรม สัมมนา และปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะอยู่
เสมอ 
  4. เพื่อส่งเสริมขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูให้ครูได้มีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาการ
เรียนการสอนเห็นความสําคัญของการทํางานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา 
  5. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน การปรับตัวของครูผู้สอนและนักเรียน เช่น     
การทําการศึกษารายกรณีสําหรับนักเรียนที่มีปัญหา จัดการแนะแนวในโรงเรียนอบรมควบคุมความประพฤติ 
จัดบรรยากาศทางการเรียน เป็นต้น 
  6. เพื่อแบ่งเบาภาระ ความรับผิดชอบให้บุคลากรแต่ละฝ่ายรับผิดชอบร่วมกันและทําหน้าที่แทนกัน
ได้ เช่น หัวหน้าหมวดวิชาทําหน้าที่นิเทศแทนอาจารย์ใหญ่ หรือผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาการ เป็นต้น 
  7. เพื่อแนะนําครู อาจารย์ใหม่และการจัดการปฐมนิเทศครู อาจารย์ ในการเริ่มต้นเปิดเรียน เพื่อตก
ลงทําความเข้าใจทบทวนนโยบายการดําเนินงาน หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาท้ังงานหลักและงานสนับสนุน 
  8. เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหรือผู้ปกครองเก่ียวกับความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษาและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
  9. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน คือ คุณภาพของนักเรียน โดยเน้น
กระบวนการให้มาก นอกเหนือจากการกวดขันแต่เพียงผู้เรียนฝ่ายเดียว เป็นการเน้นทั้งระบบของการบริหาร
และการนิเทศภายในโรงเรียน   
      จากความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนิเทศ
ภายในโรงเรียนนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คําแนะนําช่วยเหลือ สนับสนุน สร้างขวัญและกําลังใจการปฏิบัติงาน
ให้แก่ครูในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดจนการช่วยในการประชาสัมพันธ์และความเข้าใจ
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาที่วางไว้ 
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4. ขอบข่ายการนิเทศภายในโรงเรียน 
ขอบข่ายของงานนิเทศ แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  

 1. งานนิเทศท่ัวไป เป็นงานพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียน
การสอน เช่น การอบรมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดมุมหรือห้องวิชาการการพัฒนาครูให้สามารถทํา
หน้าที่แนะแนวและให้บริการแก่ผู้เรียน การส่งเสริมให้ครูสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข งานเหล่าน้ี
เป็นงานท่ีผู้บริหารจะต้องจัดให้กับครูผู้สอนในสถานศึกษานับตั้งแต่ครูเข้ามาใหม่ๆ ด้วยการจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศและมีการให้คําแนะนําฝึกอบรมในระหว่างปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถทําหน้าท่ีครูได้
อย่างสมบูรณ์  
 2. งานนิเทศการสอนเป็นงานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการสอน ซ่ึงเป็น
งานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ สื่อการเรียนการสอน 

Glickman (1990. 2) จัดขอบข่ายงานนิเทศของโรงเรียนไว้ 5 งาน ดังนี ้ 
 1. การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct assistance)  
 2. การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Staff development)  
 3. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ่ม (Group development)  
 4. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development)  
 5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการในห้องเรียน (Action research)  
 

5. หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 
การที่จะดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ได้ผลน้ัน  มีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมี

ความเข้าใจในหลักการของการนิเทศ สิ่งสําคัญประการแรกนั้น  จําเป็นจะต้องเข้าใจและแยกให้ออกว่างานใด
เป็นงานนิเทศ  และงานใดเป็นงานบริหาร  หากผู้บริหารให้ครูปฏิบัติงานโดยไม่ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเลยน้ันไม่ถือว่าเป็นงานนิเทศ การทําความเข้าใจ  เร่ืองพฤติกรรมการนิเทศกับพฤติ
กรรมการบริหารนับว่ามีความสําคัญยิ่งต่อความสําเร็จในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา  ท้ังน้ี
เพราะการจําแนกออกได้ว่างานใดเป็นงานนิเทศและงานใดเป็นงานบริหารจะทําให้ปริมาณของงานที่จะต้อง
ทําการนิเทศมีน้อยลง  ผู้บริหารย่อมจะสามารถทุ่มเทความพยายามไปสู่งานนิเทศได้อย่างเต็มท่ี  นอกจากน้ี
หากไม่จําแนกงานนิเทศกับงานบริหารให้ชัดเจน  ก็อาจก่อให้เกิดความสับสน  และเป็นผลในทางลบต่อเจตคติ
ต่อการนิเทศได้ ในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ได้ผลน้ัน  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นิเทศ
ควรมีความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรและ  ควรยึดหลักการสําคัญต่าง (สงัด 
อุทรานันท์   .2529 : 202 – 203) 

1.  ความเชื่อพื้นฐานเก่ียวกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
 การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี  ถ้าผู้จัดการ

นิเทศการศึกษามีความเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจถึงศักยภาพ สภาพพื้นฐานทางจิตใจตลอดจน
ความต้องการของบุคลากรเหล่านั้น สิ่งที่ผู้จัดการนิเทศควรทําความเข้าใจมีดังนี้ คือ 

 1.1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานแต่ละคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรี และมีคุณค่าต่อหน่วยงานทัดเทียมกัน   
 1.2. ผู้ปฏิบัติงานจะมีความสามารถท่ีจะแก้ปัญหาต่างๆ  และตัดสินใจได้อย่างฉลาดโดยอาศัย

ความร่วมมือกัน 
 1.3. ผู้ปฏิบัติงานจะมีศักยภาพในการเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง 
 1.4. ถ้ามองผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน  
 1.5. ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงข้ึน 
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 1.6. ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพเฉพาะอย่าง มีความปรารถนา และมีความสามารถในการนําตนเอง
ได้ 

 1.7. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นแหล่งทรัพยากรเป็นผู้ให้ข้อมูลปฐมภูมิ  มีความคิดสร้างสรรค์   
มีสติปัญญา และมีทักษะในด้านเทคนิควิธีการทํางาน ดังนั้นเขาเหล่านี้จึงเป็นทรัพยากรสําคัญในการปรับปรุง
หน่วยงาน 

    1.8. หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษามีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วก็มีโอกาสท่ีจะเป็นนัก
การศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญได้ 

    1.9. ครูมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ฉะนั้น
เขาจึงมีอํานาจเต็มที่ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม 

   1.10. มีความจําเป็นที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรและกําหนดนโยบายในการจัดการศึกษา 

   1.11. บุคลากรจะมีอารมณ์เท่าๆ  กับการมีเหตุผล  ฉะนั้นความรู้สึกของเขาเหล่าน้ันจึงมี
ความสําคัญและจําเป็นจะต้องได้รับการพิจารณา    ) Lovell and Wiles, 1983, p. 15)  ถ้าหากผู้จัดการนิเทศ
การศึกษามีความเข้าใจในสภาพพื้นฐานเก่ียวกับลักษณะหรือธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น  ก็จะ
สามารถดําเนินการจัดการนิเทศการศึกษาได้โดยราบร่ืน  ปราศจากข้อขัดแย้งหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ใน
สภาพการณ์เช่นนี้โอกาสพบความสําเร็จในการนิเทศการศึกษาก็จะเป็นไปได้สูงมาก 

ชารี  มณีศรี (2538, 13 - 15) กล่าววา่หลักการนิเทศภายในโรงเรียนที่เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร
โรงเรียนวางแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือครูนักเรียนและโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนมีดังน้ี 
 1. การนิเทศเป็นการช่วยกระตุ้นประสานงานและแนะนําให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ครูโดยทั่วไปซ่ึง
อาจทําได้โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมด้านวิชาชีพเพื่อให้ครูได้ทราบหลักวิธีการสอนโดยทั่วไปพัฒนาหลักวิชา
ความรู้โดยใช้เทคนิควิธีการสอนใหม่ๆช่วยให้การเรียนการสอนมีคุณภาพสูงข้ึนปรับปรุงแผนการเรียนการสอน
โครงการสอนจัดทําวัสดุอุปกรณ์การสอนชนิดต่างๆทั้งที่หาได้ในโรงเรียนและในท้องถ่ินให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเทคนิคการประเมินผลช่วยให้ครูมีประสบการณ์ในการเตรียมเคร่ืองมือประเมินผลชนิดต่างๆสรุปผล
การวัดผลและการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้า 
 2. การนิเทศจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตยผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลให้โอกาสบุคลากรทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อปรับปรุงการเรียนของเด็กให้ดี
ข้ึนกระตุ้นให้ครูมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนการ
สอน 

 3. การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริมสร้างสรรค์ควรหลีกเลี่ยงวิธีการบังคับและแบบแผนวิธีการท่ี
เข้มงวดขาดความยืดหยุ่นควรสร้างบรรยากาศให้ครูได้พยายามคิดหาวิธีการทํางานแบบใหม่ๆตามสติปัญญา
ของแต่ละคน 

 4. การนิเทศจะต้องมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงหลักสูตรปัญหาในการใช้หลักสูตรการพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์การรู้จักใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถ่ินเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 5. การนิเทศคือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ผู้นิเทศจะต้องยอมรับนับถือบุคคลอ่ืนมีความเห็นอกเห็นใจ
คนอ่ืนมีความซ่ือตรงต่อหน้าที่และให้ความร่วมมือช่วยเหลือแก่คนอ่ืน 

 6. การนิเทศมุ่งเพื่อส่งเสริมบํารุงขวัญของครูให้สูงข้ึน 
 7. การนิเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีจะขจัดช่องว่างระหว่างโรงเรียนกับชุมชนผู้นิเทศจะต้องศึกษาและ
วางแผนเพื่อทราบความต้องการและปัญหาในชุมชนเร่งเร้าครูสํารวจทรัพยากรในท้องถ่ินและนํามาใช้
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ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้นําชุมชนได้มีโอกาสร่วมวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียน  
 เช่นเดียวกับเยาวพา  เดชะคุปต์ (2542, 134 - 135) ได้ให้หลักการสําคัญของการนิเทศภายใน
โรงเรียนที่เก่ียวข้องน่าจะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติสรุปเป็นข้อๆได้ดังนี้ 
 1. การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบและมีส่วนรับรู้ต่อ
ความก้าวหน้าของครูในโรงเรียนที่มีผลต่อเนื่องจากโรงเรียน 
 2 .โรงเรียนต้องทํางานร่วมกันและใช้วิธีการประชาธิปไตยกับการดําเนินงานกล่าวคือมีความเคารพ
ในเหตุผลซ่ึงกันและกันเป็นความร่วมมือร่วมใจและใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ 
 3. โรงเรียนต้องเร่ิมต้นด้วยการรู้สภาพปัญหาที่แท้จริงเสียก่อนแล้วจึงกําหนดแผนหรือแนวทางใน
การแก้ปัญหาน้ันๆ 
 4. โรงเรียนมุ่งเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนไม่ใช้การจับผิดจึงต้องพยายามให้บุคลากรทุก
ฝ่ายเข้าใจและดําเนินงานให้เป็นไปตามอุดมการณ์ดังกล่าวบุคลากรในโรงเรียนต้องยอมรับความจริงในแง่ที่ว่า
ไม่มีใครจะมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญไปในทุกเร่ืองโรงเรียนมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเองเพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันทําให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

วิจิตร   วรุตบางกูร  และคนอ่ืนๆ (2540 : 10) ได้เสนอแนะหลักสําคัญในการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้ 
1) หาทางให้ครูรู้จักช่วยและพึ่งตัวเอง ไม่ใช่คอยจะอาศัยและหวังพึ่งศึกษานิเทศก์หรือคนอ่ืน

ตลอดเวลา 
2) ช่วยให้ครูมีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถท่ีจะวิเคราะห์และแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเองได้ 
3) ต้องทราบความต้องการของครู แล้ววางแผนการนิเทศเพื่อตอบสนองความต้องการนั้น ๆ 
4) ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของครู และทําความเข้าใจกับปัญหานั้น ๆ แล้วพิจารณาหาทางช่วยแก้ไข 
5) ชักจูงให้ครูช่วยกันแยกแยะและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน 
6) การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน ควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความคิดและลงมือกระทํา

เองให้มากที่สุด 
7) รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของครู แล้วนํามาพิจารณาร่วมกัน 
8 ) ช่วยจัดหาแหล่งวิทยากร อุปกรณ์การสอน ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ให้แก่ครู 
9) ช่วยจัดหาเอกสาร หนังสือ และตําราต่าง ๆ ให้แก่ครู 
10) ช่วยให้ครูรู้จักจัดหาหรือจัดทําวัสดุอุปกรณ์การสอนที่ขาดแคลนด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน

ที่มีอยู่ 
11) หาทางให้สถานศึกษา ชุมนุมชน และหน่วยงานที่ใกล้เคียง มีความสัมพันธ์กันและช่วยเหลือซ่ึง

กันและกัน 
12) ต้องยอมรับนับถือบุคลากรท่ีร่วมงานในโรงเรียนนั้น ๆ และแสดงให้เขาเห็นว่าเขามีความสําคัญ

ในสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย 
13) ช่วยให้ครูได้แถลงกิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนทราบโดยสมํ่าเสมอ 
14) ต้องทําความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนท่ีเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกันและ

กัน 
15) ช่วยประสานงานระหว่างสถานศึกษากับองค์การหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
16) รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์มาทําการวิเคราะห์และวิจัย 
17) ทําความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อจะได้ดําเนินการให้บรรลุ 
เป้าหมาย 
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สรุปจากแนวคิดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่าหลักการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนพัฒนา

ตนเองได้แก่ 
 1. หลักภาวะผู้นําในการนิเทศผู้นิเทศต้องใช้วิธีการของภาวะผู้นําเพื่อให้บุคลากรในความรับผิดชอบ
ของตนปฏิบัติงานในหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท้ังน้ีจะ
นิเทศในรูปคณะกรรมการหรือเป็นรายบุคคลก็ได้ 
 2. หลักการเชิงระบบในการนิเทศผู้นิเทศต้องใช้วิธีการเชิงระบบในการดําเนินการนิเทศซ่ึง
ประกอบด้วยการวางแผนการนิเทศการดําเนินการนิเทศการประเมินผลการนิเทศแล้วปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ต้อง
เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาหรือปรับปรุงงานของโรงเรียน 
 3. หลักการนิเทศเชิงมนุษยนิยมผู้นิเทศจะต้องใช้วิธีการประสานสัมพันธ์และสร้างขวัญกําลังใจทํา
ให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างบุคลากรของโรงเรียนและผู้เก่ียวข้องทําให้สภาพการทํางานของบุคลากร
ในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีความสุขได้รับการยกย่องเชิดชูให้ปรากฏ 
 4. หลักการมีส่วนร่วมผู้นิเทศต้องใช้วิธีการสร้างความมีส่วนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนใน
การนิเทศให้ร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาและพัฒนางานตั้งแต่การวางแผนการนิเทศไปจนถึงการปรับปรุง
แก้ไข 
 5. หลักการนิเทศภายในประสานกับการนิเทศภายนอกแม้การนิเทศภายในจะทําให้ผู้ปฏิบัติใน
โรงเรียนเข้าใจเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้ถูกทิศทางแล้วยังมีงานบางงานท่ีมีขอบข่ายและ
ความเฉพาะเจาะจงเกินกําลังของบุคลากรในโรงเรียนเช่นการประสานนโยบายกรมเจ้าสังกัดกับภาระหน้าท่ี
ของโรงเรียนการนิเทศเฉพาะทางท่ีลึกซ้ึงการยกย่องเชิดชูความดีเด่นของโรงเรียนให้แพร่ไปในวงกว้างงาน
เหล่าน้ีต้องใช้ผู้นิเทศจากภายนอก 
 

6. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา 
             1. บุคลากรนิเทศ  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่าย
วิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ และครูผู้สอน ซ่ึงจะเป็นตัวจักร
สําคัญในการนิเทศการศึกษาและทําหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศการศึกษา 
             2. วิธีการนิเทศ 
                 2.1 กําหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ  ท่ีส่งเสริมการปฏิบัติงานและความร่วมมือในการทํางานของ
ครูและคณะส่งเสริมให้ครูรักงานวิชาการ ทํางานวิชาการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง เคารพในหลักการและ
เหตุผล พยายามปรับปรุงคุณภาพของงาน และช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวก มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ 
ความเข้าใจ มีเวลาปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                2.2 กําหนดวิธีการหาข้อมูล  ศึกษาปัญหาอุปสรรค และประเด็นที่ต้องพัฒนา ได้แก่ การเข้า
เยี่ยมชั้นเรียน การสังเกต ปรึกษาหารือ ประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน 
                2.3 กําหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือกิจกรรมต่อไปนี้ตามความ
เหมาะสมได้แก่ การปฐมนิเทศ การสาธิตการจัดกระบวนการเรียนรู้ การประชุม การอบรม 
             3. เครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศ ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรม
การจัดการเรียนรู้ แบบบันทึกบรรยากาศในชั้นเรียน และเอกสารอ้างอิง 

ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนควรมีการการดําเนินงาน ดังนี ้
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1. การดาํเนินงานระดับโรงเรียน แบ่งเป็น 3  ข้ันตอน  
 1.1  แจ้งนโยบายการนิเทศ  

ประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครู และแจ้งนโยบายของโรงเรียน ที่ต้องการให้มีการนิเทศ
ภายในข้ึน พร้อมข้อดีท่ีให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน และเสนอข้อมูลเพิ่มเติม 

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน  
 การแต่งตั้งควรจะมีบุคลากรต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ 
        -   ผู้บริหาร 
        -   ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ 
        -   หัวหน้าหน่วยวิชาและหัวหน้างาน 
        -   บุคลากรภายในโรงเรียนตามความเหมาะสม 
        -   สําหรับผู้ดํารงตาํแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ ควรเป็นผู้ช่วยผู้บริหาร
ฝ่ายวชิาการ หรือหัวหน้างานการนิเทศที่โรงเรียนแต่งตั้งข้ึน 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.) สํารวจความต้องการของครูและความพร้อมของโรงเรียน 
2.) กําหนดกรอบแผนงานของการนิเทศ 
3.) ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ดําเนินการนิเทศ 
4.) ดําเนินการให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร งบประมาณ อ่ืนๆและควบคุม

คุณภาพงาน 
5.) สร้างการประสานสัมพันธ ์ความร่วมมือ เพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจ 
6.) ประเมินผลการดาํเนินงานของโครงการ 

 

1.3 กําหนดกรอบแผนงานนิเทศ  
คณะกรรมการพิจารณาเลือกนโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานต่างๆแล้วนํามา

กําหนดเป็นขอบข่ายของงานที่จะปฏิบัติ เพื่อลดปัญหาหรือ พัฒนางานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
เช่น ปรับปรุงหน่วยการเรียนและแผนการเรียนการสอน พัฒนาเทคนิคการสอนของครู การผลิตส่ือการสอน
ในรายวิชาต่างๆ  การวัดและประเมินผล พัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
2. การดาํเนินงานระดับ   ฝา่ย  / หมวดวิชา หรือ  งาน  

 การดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในระดับฝ่าย / หมวดวิชา /งาน เป็นลักษณะงานในระดับ
ปฏิบัติ ดังนั้นข้ันตอนการดําเนินงานต้องมีกระบวนการทํางานเชิงระบบที่มีคุณภาพแบ่งได้เป็น 6 ข้ันตอนหลัก 
ดังนี้ 

     2.1  การสาํรวจความต้องการหรือความจําเป็น   ( Need  Assessment  : N. A. ) 

ฝ่าย / หมวดวิชา /งาน หรือหน่วยงาน  ทําการสํารวจสภาพปัจจุบันและสภาพความ
ต้องการแท้จริงของครูและหรือหน่วยงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น สอบถาม สังเกต  สัมภาษณ์สํารวจ 
ซักถาม ทดสอบ แล้วนําไปเปรียบเทียบกับกรอบแผนงานนิเทศของโรงเรียน ทําให้ทราบความต้องการจําเป็น
ของฝ่าย หมวดวิชา งานหรือหน่วยงาน นําไปสู่การวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงมี ข้ันตอนย่อยๆดังนี้ 

1) สร้างเครื่องมือ  เช่น แบบสอบถาม  แบบสังเกต  แบบสัมภาษณ์       
แบบสํารวจ ซักถาม แบบทดสอบ การสนทนากลุ่ม  
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2) หาคุณภาพของเคร่ืองมือก่อนนําไปใช้นําเคร่ืองมือที่สร้างข้ึนไปตรวจสอบ
คุณภาพและให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วปรับปรุงแก้ไข เพื่อนําไปใช้ต่อไป ซ่ึงรายละเอียดเร่ืองน้ี
สามารถศึกษาได้จากเอกสารตําราท่ีเก่ียวข้องโดยทั่วไป มีผู้เขียนไว้มากมายหลายคน 

2.1.1 นําเคร่ืองมือไปใช้ 
2.1.1.1 การวิเคราะห์และสรุปสภาพปัญหาความต้องการนําเอาข้อมูลที่ 

 รวบรวมวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเบ้ืองต้นตามความเหมาะสมของข้อมูล
และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

2.1.1.2 การจัดทํารายงานสภาพปัญหาความต้องการจัดทําเอกสารรายงานใน
ลักษณะเอกสารทางวิชาการ 

    2.2  การวางแผนนิเทศ 
 นําข้อมูลท่ีได้จากข้ันตอนใน ข้อ 2.1 มาดําเนินการต่อเพื่อการกําหนดแผนงาน โครงการ และ

กิจกรรมการนิเทศ ซ่ึงสามารถดําเนินเป็นข้ันตอนย่อยๆตามลําดับ    ดังนี้  
1) ระบุปัญหาและความต้องการจําเป็นในการนิเทศ 
2) ศึกษา ประมวล แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับปัญหาความต้องการและการนิเทศ 
3) กําหนดทางเลือกในการนิเทศและแก้ปัญหา 
4) วางแผนปฏิบัติการนิเทศ 
5) เขียนโครงการนิเทศ 

 หัวข้อการเขียนโครงการนิเทศ   ประกอบด้วย 
-    ชื่อโครงการ 
- หลักการและเหตุผล 
- จุดประสงค์ทั่วไป 
- จุดประสงค์เฉพาะ 
- เป้าหมาย ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
- ผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ระยะเวลา 
- สถานที่ 
- ผู้รับผิดชอบ 
- แผนปฏิบัติการ 
- หลักสูตรและเน้ือหาสระ 
- การดูแลกํากับติดตาม 
- งบประมาณ 
- การประเมินผลโครงการ 

     2.3  การเตรียมการนิเทศ 
 การเตรียมการนิเทศ คือ การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการนิเทศ  เพื่อให้การปฏิบัติการ
นิเทศเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นไปตามแผนและบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายท่ีคาดหวัง ซ่ึงฝ่าย / หมวด
วิชา /งาน หรือหน่วยงาน ต้องเตรียมการดังนี้  คือ 

  2.3.1 การเตรียมการด้านธุรการ ได้แก่ การจัดทําคําส่ังเพื่อการปฏิบัติการนิเทศ   
  การขออนุญาตดําเนินการจากผู้มีอํานาจ การขออนุมัติใช้งบประมาณ การ  

ประสานงานวิทยากร ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นต้น 



14 
 

2.3.2 การเตรียมงานวิชาการ ได้แก่ การเตรียมหัวข้อเน้ือหาสาระการนิเทศ การเตรียมสื่อ
เอกสารและข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้อง เตรียมแผนปฏิบัติงาน วิธีการดําเนินการ
นิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เช่น แผ่นใส ข้อมูลการ
นําเสนอจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

  2.3.3  งานบริการ ได้แก่ การกําหนดพิธีการ อาคารสถานที ่อุปกรณ์เครื่องใช้ 
   ท่ีจําเป็นเพื่อการอํานวยความสะดวก    

2.4  การปฏิบัติการนิเทศ 
ข้ันตอนนี้เป็นการนําเอาโครงการหรือกิจกรรมการนิเทศที่ผ่านการเลือก วางแผนและ

เตรียมการไว้แล้ว สู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายและจุดมุ่งหมาย ท่ี กรรมการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียน ผู้บริหาร ฝ่าย กลุ่ม งาน บุคคล หรือชุมชนคาดหวัง ซ่ึงเขาเหล่านั้นมีส่วน รู้คิดและสร้าง 
ร่วมกันโดยประกาศไว้ในแผนปฏิบัติการหรือธรรมนูญโรงเรียน ตามข้อกําหนดในมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพ  วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนน้ันๆ 

2.5  การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ 
 เม่ือมีการปฏิบัติการนิเทศ  ฝ่าย / หมวดวิชา / งาน หรือหน่วยงาน จําเป็นต้องมีการประเมินผล
การดําเนินการไปพร้อมกัน เพื่อทราบประสิทธิภาพแห่งผลการพัฒนา หาจุดเด่นจุดด้อยของการปฏิบัติการ
และผลสําเร็จของการนิเทศท่ีได้ เพื่อนํามาประมวลผลหาข้อสรุปการปฏิบัติการนิเทศ หากพบว่ามีสิ่งใด
บกพร่องหรือไม่เป็นไปตามจุดหมายมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขก็จะนําเข้าสู่กระบวนการวางแผนเพื่อการปรับปรุง
พัฒนาต่อไป ถ้ามีผลสําเร็จและสิ่งดีๆท่ีเกิดข้ึนก็คงไว้ซ่ึงสิ่งท่ีดีๆนั้นไว้ และร่วมกันชื่นชมยินดีเก็บเป็นผลงาน
และความภาคภูมิใจของผู้ร่วมงานและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

2.6  การรายงานผลการนิเทศ 
นิเทศ  ฝ่าย / หมวดวิชา / งาน หรือหน่วยงาน  เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการนิเทศต้อง

จัดทํารายงานการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการ โดยนําผลจากการประเมินและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ที่เกิดข้ึนจากแผนงานโครงการหรือกิจกรรมปฏิบัติมาเขียนรายงานนําเสนอต่อคณะกรรมการ ดําเนินการ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้เก่ียวข้อง และ
เก็บไว้เป็นผลปรากฏของผลการปฏิบัติงานของตนเองของฝ่าย/ หมวดวิชา / งาน หรือหน่วยงาน  โดยจัดทํา
เป็นรูปเล่มเอกสารรายงานผลการดําเนินการในลักษณะเอกสารทางวิชาการ  ซ่ึง  หัวข้อการรายงานควรจะมี
ดังต่อไปนี้ 

1) บทนํา 
2) เอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
3) วิธีการนิเทศ 
4) ผลการนิเทศ 
5) สรุป  การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
7. เทคนิควิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา 

การนิเทศภายในสถานศึกษา  สามารถทําได้หลายรูปแบบ และสามารถผสมผสานแต่ละรูปแบบ
เข้าด้วยกัน ซ่ึงการจะใช้รูปแบบใดเม่ือใดนั้น ควรคํานึง ถึงความเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษาเป็นสําคัญ 
โดยให้เป็นไปตามหลักการและกระบวนการนิเทศ ( ชัด  บุญญา  2538 : 2 – 3 ) (รพีพรรณ เอกสุภาพันธ์. 
2555 ) ดังนี้ 
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7.1 การสอนงานและระบบพ่ีเลี้ยง 
 ในระยะไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา หน่วยงานทางการศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
องค์กรให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้รอบอย่างแท้จริง การนิเทศภายในโรงเรียนนับเป็นเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ การนิเทศจึงมีความสําคัญมากในการพัฒนาครูให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนรู้ซ่ึงถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการศึกษาได้อย่างแท้จริง 
การนิเทศและติดตามผลเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครูกับผู้นิเทศในการท่ีจะแก้ไขปรับปรุง มุ่งส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือครูได้พัฒนาตนเองในการปรับปรุงแก้ไขงาน เป็นการให้คําแนะนําช่วยเหลือให้
คําปรึกษา ติดตามผลงาน เป็นการสร้างขวัญ กําลังใจ ความพึงพอใจและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพครูให้
มีประสิทธิภาพ เกิดความม่ันใจว่าปฏิบัติได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด  
 การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง มักจะเป็นคําท่ีใช้ควบคู่กันไป คําว่า Mentor หมายถึงพี่เลี้ยง ซ่ึงจะ
เป็นผู้ทําหน้าที่สอนงาน หรือสอนแนะ (Coach) ให้กับผู้อ่ืน การนิเทศโดยวิธีการการสอนงานหรือระบบพี่
เลี้ยง (Coaching & Monitoring System) กําลังเป็นวิธีที่กําลังได้รับความสนใจและถูกนําไปใช้ในหน่วยงาน
ต่างๆอย่างกว้างขวางไม่เฉพาะแต่ในหน่วยงานทางการศึกษาเท่านั้น เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยปูพื้นฐานให้
พนักงานใหม่หรือผู้ท่ีมีความรู้ไม่เพียงพอให้สามารถมีความรู้ความเข้าใจในงานของตนองได้เป็นอย่างดี     
การสอนงาน (Coaching)บางทีเรียกว่าการสอนแนะ ในโรงเรียนเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะของครู
เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงและการทํางานได้ดีข้ึน รวมท้ังเป็น
การการสร้างวัฒนธรรมการสอนงานให้เกิดข้ึนในโรงเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย หัวหน้างาน หรือพี่
เลี้ยงก็ได้ประโยชน์จากการสอนงานลูกน้องหรือน้องเลี้ยง  ให้สามารถทํางานได้ถูกต้อง ทันเวลา พี่เลี้ยงรับรู้ถึง
ปัญหาอุปสรรคในการทํางานและความคาดหวังของน้องเล้ียง  ส่วนน้องเลี้ยงก็จะได้รับรู้และเข้าใจเป้าหมาย
การทํางานของโรงเรียนและความคาดหวังของหัวหน้าหรือพี่เลี้ยง  รู้จุดแข็งและจุดอ่อนในการทํางานของ
ตนเองมีกําลังใจในการทํางาน เม่ือท้ังพี่เลี้ยง/หัวหน้าและน้องเลี้ยง/ครู  ได้รับประโยชน์จากการสอนงาน    
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนก็จะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ดียิ่งข้ึน  นอกจากน้ีการสื่อสารสองทางท่ี
เกิดข้ึนในการกระบวนการสอนงานยังช่วยเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์  (2532 อ้างถึงใน อัญชลี  โพธิ์ทอง 2541 : 83-84) กล่าวว่า  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีคุณค่าและความสําคัญต่อการบริหารโรงเรียน ดังน้ี 
 1.  ในขณะที่การนิเทศภายนอกกระทําได้ไม่ทั่วถึง การนิเทศภายในโรงเรียนสามารถแทน การนิเทศ
ภายนอกได้ 
 2. การนิเทศภายใน ช่วยให้ครูปรับปรุงการสอนของตนเอง ให้มีคุณภาพดีข้ึนไม่แพ้การนิเทศจาก
ภายนอกโรงเรียน 
 3. การนิเทศภายในเป็นวิธีการช่วยตัวเองของโรงเรียน ซ่ึงกระทําได้ทันทีที่มีการต้องการนิเทศเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูในโรงเรียน 
 4. การนิเทศภายใน ช่วยครูให้ปรับปรุง พัฒนาการสอนของตนได้เป็นระยะๆ ในความถ่ีท่ีสูงได้ 
เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณไม่มากเท่ากับการนิเทศภายนอก 
 5. การนิเทศภายในจัดทําโดย บุคลากรของโรงเรียนได้เปรียบที่บุคลากรดังกล่าวอยู่ในปัญหา         
รู้ปัญหาด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเพิ่มเติม ก็ดําเนินการช่วยเหลือครู 
อาจารย์ในโรงเรียนได้ทันที 
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 6.  การนิเทศภายในกระทําภายในโรงเรียน โดยบุคลากรของโรงเรียนจัดทํา  แล้วช่วยให้ครูอาจารย์ 
รู้สึกว่าตนได้มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน และรู้สึกภูมิใจว่าการบริหารเป็นประชาธิปไตย คือ เป็นการ
บริหารของพวกเขา โดยพวกเราและเพื่อพวกเรา ความร่วมมือในการแนะนํา วิธีการปรับปรุงการเรียนการ
สอน มีแนวโน้มจะได้รับความร่วมมือสูงกว่า 
 7.  การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียน กระทําในลักษณะท่ีใช้ทรัพยากรมนุษย์ท่ี
โรงเรียนมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 8.  การนิเทศภายในเป็นวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนแต่ละคนได้แสดงออก ในการ
พัฒนาการสอนของตน นับเป็นการเสริมความสามารถพิเศษของบุคลากรในด้านการสอนซ่ึงยังผลให้บุคลากร
รายบุคคลมีขวัญดีข้ึน 
 9.  การนิเทศภายในเป็นวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนแต่ละคนได้แสดงออก ในการ
พัฒนาการสอนของตน นับเป็นการส่งเสริมความสามารถพิเศษของบุคลากรของบุคคลในด้านการสอนซ่ึง
ยังผลให้บุคลากรรายบุคคลที่มีขวัญดีข้ึน 
 10.  การนิทศภายใน เป็นวิธีการท่ีช่วยให้บุคลากรภายในโรงเรียนพบปะปรึกษา และแลกเปลี่ยน 
ความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์กัน นับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ทํางานร่วมกัน 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนในการบริหารงานวิชาการได้มาก 
 11.  บุคลากรภายในโรงเรียนเชื่อว่า เยาวชนที่ตนรับผิดชอบสอนนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของ
ชาติ พึงได้รับการพัฒนาให้เจริญเติบโตในทุกๆ ด้านด้วยความระมัดระวัง การปรับเปลี่ยนวิธีสอนให้ประชาชน
ได้เรียนรู้รวดเร็ว และเข้าใจจึงเป็นหน้าที่หลักของผู้สอนแต่ละคนท่ีต้องจัดทําภายในบรรยากาศท่ีเป็นมิตร 
และไม่กระทบกระเทือนศักดิ์ศรีของเยาวชน 
 12. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องเชื่อว่า ครูอาจารย์ที่ทําการสอนมาหลายปีไม่จําเป็น ต้องมี
ประสบการณ์สอนมาก หมายความว่า ครูที่ทําการสอนมา 10 ปี บางคนมีประสบการณ์สอนเพียง ปีเดียว
เท่าน้ัน ดังนั้นการมีประสบการณ์สอนมากเป็นสิ่งจําเป็นและการนิเทศภายในเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้ครู อาจารย์
มีประสบการณ์การสอนเพิ่มข้ึนได้ 
 

 ความหมายของการสอนงาน (Coaching) 

การสอนงาน (Coaching) หรือการสอนแนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของ
บุคคลโดยเน้นไปที่การทํางานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้นหรือการช่วยให้สามารถนําความรู้ความเข้าใจที่มี
อยู่และ/หรือได้ร  ับการอบรมมาไปสูการปฏิบัติได้ การสอนงานหรือบางที่เรียกสอนแนะ (Coaching) 
Coaching) เป็นการสอนแนะลูกน้องของตนเอง เป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตน 
ทั้งน้ีจะเรียก ผู้สอนงานว่า “Coach” ส่วนผู้ถูกสอนสอนแนะโดยปกติจะเป็นลูกน้องท่ีอยู่ภายในทีม หรือกลุ่ม
งานเดียวกันเรียกว่า “Coachee”  

การนิเทศสอนงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้นิเทศจะคอยแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลือให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อ
เนือง ช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพในสภาวะแวดล้อมต่างๆ
และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป ดังน้ัน การนิทศแบบสอนงานที่มี
ประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วย การสังเกต การซักถาม และการให้ข้อคิดเห็น ส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพแก่ผู้สอน มีการประเมินผลเชิงวิพากษ์ต่อการสอน การไตร่ตรองและวิเคราะห์ประสิทธิผลของการ
ฝึกสอน ช่วยพัฒนาให้เกิด “ครูผู้สอนที่คิดอย่างไตร่ตรองและมีวิจารณญาณ ช่วยให้เกิดแผนปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทางวิชาชีพ การประเมินคุณภาพการสอน การสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพไม่พียงข้ึนอยู่กับทักษะการ
สอนงานของผู้นิเทศและความสามารถในการรับรู้ของครูเท่านั้น แต่ยังข้ึนอยู่กับองค์ประกอบแวดล้อมของการ
นิเทศสอนงานด้วย เช่น ความชัดเจนของตัวชี้วัด ความสําเร็จ (KPI : Key Performance  ้Index) ความ
ชัดเจนในเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัด ความสําเร็จ ประสิทธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลับ การนิเทศแบบสอน
งานท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้สภาพแวดล้อมการทํางานดีด้วยการพูด คุย ระหว่างการนิเทศสอนงาน    
และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและเกณฑ์ในการนําไปสูความสําเร็จ  

การสอนงาน เป็นเทคนิคหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรหรือลูกน้องของตนในหน่วยงาน เป็นวิธีการใน
การพัฒนาสมรรถภาพการทํางานของบุคคลในหน่วยงานให้สามารถทํางานให้ได้ตามเป้าหมายของงานนั้น 
การสอนงานจึงประกอบด้วยสาระสําคัญ 4 ประการคือ(อาฟฟาน  เจะเตะ. 2555   : มปป) 

1. ต้องเป็นกระบวนการ มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นข้ันตอน มีการวางแผน มีวิธีการ และมี 
เทคนิค การจัดกิจกรรม 

2. มีจุดประสงค์ในการทํางานให้ไปสู่เป้าหมายในการทํางาน คือ  
2.1 แก้ปัญหาในการทํางาน  
2.2 พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการทํางาน 
2.3 การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทํางาน  

3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนแนะกับผู้รับการสอนแนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล 
(one-one-one relationship and personal support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

4. มีหลักการพื้นฐานในการทาํงาน ได้แก่ 
4.1 การเรียนรู้ร่วมกัน (co-construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน 
4.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง   
4.3 การเสริมพลังอํานาจ (empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล เม่ือค้นเจอก็

คืนพลังนั้นให้เขาไป 
5. เป็นกระบวนการท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพต้องมี

ความสัมพันธ์กับวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ลําพังการสอนแนะอย่างเดียวไม่อาจทําให้การดําเนินงานสําเร็จได้ 
  กล่าวโดยสรุป  Coaching คือ การท่ีผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้นิเทศภายใน เป็นผู้สอนงาน 

(Coach) ในเรื่องเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู ซ่ึงเป็นผู้ถูกสอน ซ่ึงผู้ที่ทําหน้าท่ีนิเทศสอนงาน
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานอยู่ในระดับมาตรฐาน 

 
 หลักการของการสอนงาน  

 การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ(trust and rapport) การชี้แนะเป็นเร่ืองของปฏิสัมพันธ์  
ระหว่างผู้ชี้แนะกับครูรายบุคคล หรือ กลุ่มครู ความเชื่อถือ และความไว้วางใจของครูที่มีต่อผู้สอนงานมีส่วน
สําคัญท่ีทําให้การนิเทศประสบความสําเร็จ เป็นไปอย่างราบรื่น การสอนงานเป็นการเสริมพลังอํานาจ 
(empowerment) การสอนงานเป็น กระบวนการท่ีชวยให้ครูสามารถพบวิธีการทํางานของตนเองด้วยตนเอง 
ทําให้เกิดความรู้แลการปฏิบัติท่ียั่งยืนและครูสามารถสร้างองค์ความรู้ความคิดได้ด้วยตนเอง สามารถพึ่งพิง
ตนเองได้ การสอนงานจึงทําให้เกิดการทํางานที่เป็นระบบ (systematic) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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สามารถนําไปปฏิบัติได้ มีเป้าหมายร่วมกัน และเกิดจากการทํางานเป็นทีม มีการทํางานอย่างใกล้ชิด สามารถ
สังเกตเห็นและทบทวนและสะท้อนการทํางานได้ สามารถแก้ไขปรับปรุงและสรุปเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในคราวต่อไป 

1. มิติของการสอนงาน (Coaching)เก่ียวข้องกับ การตั้งคําถาม การติชม และการให้คําแนะนํา 
โดยการแบ่งปันตัวอย่างต่างๆ และการชว่ยให้เกิดแรงกระตุ้นกับครู 

2. บทบาทหน้าท่ีของผู้สอนงาน (Coach) ควรเป็นผู้รักและแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา   
และนําความรู้เหล่านั้นมาแก้ปัญหาหรือพัฒนางานตลอดเวลา บทบาทหน้าที่มีหลายประการ ได้แก่ บทบาท
หน้าท่ีของพี่ เลี้ยง(Mentor)ครู/ผู้ฝึกสอน(Teacher/coach)ที่ปรึกษา/ผู้แนะนํา (Counsellor/adviser) 
ผู้จัดการ (Manager) ผู้ประเมิน (Assessor)  

    คุณลักษณะของผู้สอนงานต้องเป็นพี่เลี้ยงมีหน้าที่ในการสนับสนุน พัฒนา และประเมินผลครูใน
โรงเรียน ระบบพี่เลี้ยงที่ดีเก่ียวข้องกับ “การพูดคุยสนทนาเพื่อให้เกิดการพัฒนา การเกิดกระบวนการคิด
ไตร่ตรอง และการให้คําแนะนําอย่างมืออาชีพ”)  ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน เห็นอกเห็นใจ 
มองโลกในแง่ดี รับผิดชอบ ยืดหยุ่น ให้โอกาสผู้อ่ืน และมีความม่ันใจในตนเอง ความเข้าใจในสิ่งท่ีปรากฏกับ
บุคคลอ่ืน มีวิสัยทัศน์ ความเคารพนับถือ ความจริงใจไม่เสแสร้ง และซ่ือสัตย์  ความสมดุล ระหว่าง       
“การส่งเสริมสนับสนุน” และ “ความท้าทาย” จากพี่เลี้ยง การเป็นพี่เล้ียงที่ดี  

- เป็นครู ผู้ให้คําแนะนํา ผู้ฝึกสอน 
- เป็นบทบาทต้นแบบในทักษะต่างๆ มีความเป็นมืออาชีพ 
- มีความน่าเชื่อถือ การยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกต้องและชอบธรรม  มีความรับผิดชอบ 
- มีความรู้อย่างเช่ียวชาญ มีความสามารถพิเศษในการดูแล อบรมบ่มนิสัย 
-  เป็นผู้ที่น่าเคารพ 
- เป็นผู้ที่ยินดีจะแบ่งปันความรู้ 
- เป็นผู้ให้การสนับสนุน การท้าทายความสามารถ 
- เป็นผู้ฟังเช่นเดียวกับเป็นท่ีปรึกษาและต้ังคําถามได้ พี่เลี้ยงไม่ได้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 

ที่สําคัญยังต้องมีทักษะการฟัง ทักษะการให้คําปรึกษา รวมทั้งให้ความเคารพผู้อ่ืน เป็น
ผู้ฟังที่กระตือรือร้น รู้จักตั้งคําถามเพื่อช่วยให้เกิดการประเมินตนและพัฒนาตนเองได้  

-  ส่งเสริมคุณค่าของความเป็นวิชาชีพ 
- ระบบพี่เลี้ยงนี้มีความเก่ียวข้องกับ การพูดคุยสนทนาเพื่อให้เกิดการพัฒนา การเกิด

กระบวนการคิดไตร่ตรอง และการให้คําปรึกษาอย่างมืออาชีพ 
- เป็นการพูดคุยกันอย่างแท้จริง ซ่ึงประกอบไปด้วย การอภิปรายและการหาข้อเท็จจริง 

การพูดคุยและการฟัง การสอบถาม การถกประเด็น การคิดใคร่ครวญ ตลอดจนการ
แบ่งปันกัน แม้จะเป็นการชี้นําหรือการชักจูง แต่ในที่สุดจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ท่ี
แลกเปลี่ยนประโยชน์ท้ังสองฝ่ายและเกิดความร่วมมือกัน 

- การสังเกต และการซักถามอย่างละเอียด การสังเกต และการซักถามอย่างละเอียด  
เป็นกระบวนการของการประเมินผลและการนิเทศ กระบวนการนี้เกิดข้ึนเม่ือครูฝึกสอน
ทําการสอนและพี่เลี้ยงทําการสังเกตการสอน จากนั้น ทั้งคู่นําผลการสังเกตการสอนมา
อภิปรายร่วมกัน โดยภาพรวมของการสอนน้ีเป้าหมายต่างๆ ถูกจัดข้ึนเพื่อครูฝึกสอน 
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3. แนวปฏิบัติในการสอนงาน ต้องใช้เวลาท่ีเหมาะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี ตรงตาม
และเหมาะสมกับเน้ือหา และสภาพบริบทของการศึกษา  

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคทําให้การสอนงานไม่ประสบความสําเร็จได้แก่ สภาพแวดล้อม ห้องทํางานไม่
เหมาะสม บรรยากาศอึดอัด และเป็นทางการมากเกินไป วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพไม่พร้อมใช้
งาน ผู้สอนงานขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ไม่ควบคุมเวลา ขาดทักษะการสื่อสาร ไม่เห็นความสําคัญของ
การสอนงาน  อารมณ์ไม่มั่นคง  ครูไม่ยอมรับการสอนงาน ไม่ปฏิบัติตามคําสอน ดังนั้นครูผู้รับการสอนงานจึง
ต้องมีความรับผิดชอบและมีการเตรียมพร้อมนักเรียนและครู ดังต่อไปน้ี 

1) การนําแนวคิดทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับวิชาชพีมาใช้ในการทาํงาน 
2) เข้าทํางานสมํ่าเสมอและตรงเวลา 
3) มีส่วนร่วมและปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการทํางานของโรงเรียน 
4) มีการพิจารณาไตร่ตรองความก้าวหน้าและการตั้งเป้าหมายกับท่ีปรึกษา (พี่เลี้ยง) วิชาเฉพาะ  

ในเวลาท่ีตกลงกันไว้ 
5) ปฏิบัติตามข้อคิดเห็นและคําแนะนําที่ได้รับอย่างสร้างสรรค์ 
6) มองหางานที่มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบและเรียนรู้ในทุกแง่มุมของบทบาทครูในโรงเรียน 
7) ครูฝึกสอนยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตนเอง โดยการลงนาม ในช่วง 
    เร่ิมต้นการฝึกอบรม 

กระบวนการสอนงาน  

 กระบวนการสอนงานมีข้ันตอนสําคัญ   การสนทนาทางวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกัน
และกัน อาจใช้เวลาตอนพักกลางวัน หรือร่วมกับการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ขณะรับประทานอาหาร
ร่วมกัน โดยนําเร่ืองที่น่าสนใจมาเป็นหัวข้อสนทนา   .ใช้วิธีการการระดมสมอง เป็นการสอนความคิด
อย่างหลากหลาย ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อหา แนวทางในการแก้ปัญหาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งร่วมกัน   
โดยไม่มีการอภิปราย วิพากษ์วิจารณ์หรือวิเคราะห์ความคิดเห็นของกันและกัน    หรือการประชุมกลุ่ม
ย่อย เป็นกิจกรรมท่ีใช้กับกลุ่มเล็ก ๆ คล้ายการระดมสมอง   แต่มีโอกาสที่จะเสนอความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับหัวข้อสนทนาได้ 

 7.2 การนิเทศเป็นรายบุคคล   

มีเทคนิคท่ีใช้ในการนิเทศ ดังนี้ 

 1. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน เป็นการติดตามพฤติกรรมการสอนของครู เพื่อนําข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน เทคนิคการสังเกตการสอนเป็นเทคนิคท่ีสําคัญของการ
นิเทศภายใน การสังเกตการสอนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนการดําเนินการ  3 ข้ันตอน ดังน้ี 

    1. ข้ันปรึกษาก่อนสอน (Pre – observation) เป็นการปรึกษาหารือระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศ ก่อนท่ีจะทําการสอน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเพื่อให้ผู้นิเทศได้ช่วยเหลือ แนะนํา 
ปรับปรุง ในสาระแต่ละเร่ืองก่อนทําการสอน เช่น จุดมุ่งหมายในการสอน ข้ันตอน และกิจกรรมการ
สอน สื่อที่ใช้ประกอบการสอน วิธีประเมินผล และพฤติกรรมที่ต้องการเน้น ครูผู้สอนบันทึกรายการ
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ที่ตนจะสอนลงในแบบ และร่วมอภิปรายกับผู้นิเทศ จนทั้ง 2 ฝ่ายม่ันใจว่า ถ้าสอนตามแนวที่บันทึก
ไว้แล้วจะเกิดผลดีที่สุด ต่อจากนั้นนัดหมายวัน เวลา เพื่อสังเกตการณ์สอน 

                2.  ข้ันสังเกตการสอน (Observation) เป็นการสังเกตในระหว่างท่ีครูกําลังทําการสอน ผู้ 
นิเทศจะบันทึกพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สอนไว้ในแบบบันทึกการสังเกตการสอน สิ่งท่ีผู้นิเทศบันทึกลงในแบบสังเกต 
จะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการปรึกษา หารือ ซ่ึงกันและกัน ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในข้ันตอนต่อไป 

             3. ข้ันปรึกษาหลังสอน (Post – observation) เป็นการปรึกษาร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับ
การนิเทศ หลังจากท่ีได้ดูการสอนในข้ันตอนท่ี 2 ผู้นิเทศจะเสนอรายการตามประเด็นในแบบที่กําหนด ชี้ให้
ผู้สอนหรือผู้รับการนิเทศเห็นสิ่งที่เขาทําได้ดี ในระหว่างท่ีดําเนินการสอนเป็นเร่ือง ๆ รายละเอียดในส่วนน้ี    
ผู้นิเทศจะบันทึกลงในแบบก่อนท่ีจะพบกับผู้รับการนิเทศ เพื่อปรึกษาหารือ  สําหรับในส่วนท่ียังบกพร่องหรือ
ต้องแก้ไข ผู้นิเทศจะปรึกษากับผู้รับการนิเทศทีละประเด็นให้ทราบเหตุผลที่ผู้รับการนิเทศแสดงพฤติกรรมนั้น 
ๆ แล้วหาแนวทางปฏิบัติที่ดีกว่าร่วมกัน ถ้าทั้ง 2 ฝ่ายยอมรับก็จดบันทึกในแบบที่เว้นว่างไว้ ทําเช่นนี้จนครบ
ทุกประเด็น    แล้วทั้ง 2 จึงลงนามกํากับและต่างเก็บแบบบันทึกไว้เพื่อประโยชน์ของแต่ละฝ่าย 
  ประเด็นในการสังเกตการสอน ในประเด็นที่ผู้นิเทศควรสังเกตการสอนของผู้รับการนิเทศ 
ได้แก่  

1.  ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
2.  ข้ันชี้แนะจุดมุ่งหมาย เป็นการบอกจุดมุ่งหมายในเร่ืองที่จะเรียนจะสอน 
3.  ข้ันให้ความรู้ใหม่ เป็นการเสนอความรู้ใหม่ท่ีนักเรียนยังไม่เคยรับรู้มาก่อน เพื่อ 

เป็นพื้นฐานในการท่ีจะต้องปฏิบัติกิจกรรมข้ันต่อไป 
4.  ข้ันตรวจสอบความเข้าใจ เป็นการตรวจประเมินท่ัว ๆ ไปว่า นักเรียนเข้าใจเร่ืองท่ีเรียน

มากน้อยเพียงใด อาจใช้คําถามให้นักเรียนตอบปากเปล่า หรือสังเกตการทํางานของนักเรียน 
5.  ข้ันทําให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นการทําให้นักเรียนดู เช่น แสดงการทดลอง อ่านคํา 

ประพันธ์ วิธีเขียนพยัญชนะ 
6. ข้ันฝึกปฏิบัติ เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน หลังจากการแนะนํา

บทเรียนใหม่ จะทําให้ครูได้ทราบว่า นักเรียนคนใดควรทํากิจกรรมต่อไปหรือคนใดต้องฝึกกิจกรรมเดิม 
           7. ข้ันให้ทํางานตามลําพัง เป็นการเสริมให้นักเรียนทํางานโดยอิสระ ให้มีความม่ันใจ     
และคล่องแคล่ว ทั้งน้ีรวมถึงการมอบงานให้ทําเป็นการบ้านด้วย 

8. ข้ันสรุป เป็นการสรุปเนื้อหาสาระสําคัญท่ีกําหนดในบทเรียน 
ทั้งน้ี ผู้สอนอาจใช้ข้ันตอนการสอนแตกต่างกันตามลักษณะเนื้อหาและความต่อเนื่องของแต่

ละวิชา ในบางชั่วโมงอาจใช้เพียง 3/4 ข้ันตอน บางชั่วโมงอาจใช้ครบทั้ง 8 ข้ันตอน ดังนั้น ผู้นิเทศกับผู้รับการ
นิเทศต้องวางแผนการสอนร่วมกัน เพื่อกําหนดข้ันตอนการสอนให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ลักษณะกิจกรรม
และความต่อเนื่องของเนื้อหาแต่ละคร้ังท่ีจัดการเรียนการสอน 

การสังเกตกระบวนการสอนของครูที่ดี สําหรับผู้นิเทศ ได้แก่ 
  1. การวางแผนการสอน มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดีเพื่อให้นักเรียนได้เรียนตาม

ความสามารถ มีความเหมาะสมสอดคล้องและต่อเนื่องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว 
2. การเลือกใช้เทคนิคการสอน มีการใช้หลาย ๆ วิธีที่เหมาะสมกับโอกาส 
3. การคํานึงถึงความแตกต่างของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเป็นหมู่ เป็นกลุ่มที่หลากหลาย

ตามระดับความสามารถของนักเรียน 
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4. การจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในบทเรียน มีการเตรียมบทเรียนตามแนว
เอกสารหลักสูตรและความพร้อมของนักเรียน 

5. ความเช่ียวชาญในเนื้อหาที่สอน มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาและหลักสูตรเป็น
อย่างดี เลือกนําเสนอบทเรียนได้แม่นยํา ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน 

6. การรู้จักใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 
7. การใช้เวลาเพื่อการสอนอย่างคุ้มค่า 
8. ความสามารถในการชักจูงนักเรียน กระตุ้นให้นักเรียนซักถามและอภิปรายกับท่ัวทุกคน 

รวมทั้งการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในตัวนักเรียน 
9.  ความสามารถในการสื่อความหมาย ท้ังด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง 

เหมาะสม 
10. ความสามารถในการประเมินและช่วยเหลือนักเรียน วางแผนและจัดทําข้อสอบ 

ประเมินนักเรียนทั้งก่อนและหลังสอน 
 

     7.3 การเย่ียมชั้นเรียน (Inter – Visitation) http://www.gotoknow.org/posts/202176 
      เป็นเทคนิคการนิเทศการศึกษาอย่างหน่ึงท่ีให้ครูไปทําการสังเกตขณะท่ีคนอ่ืนทํางาน ซ่ึงบางที

หรือบางแห่งใช้คําว่า Observation การสังเกตการสอนในชั้นเรียน  เป็นเทคนิควิธีที่ทําการสังเกตการสอนใน
สถานการณ์จริงของครูอาจารย์ เพื่อวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของครูอาจารย์เหล่านั้น ซ่ึงจะช่วยให้ทราบ
จุดดีหรือจุดอ่อนของการสอน เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการนิเทศได้ การสังเกตการสอนต้องได้รับความ
ยินยอมจากครู และพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการสอนของตนเอง การเยี่ยมชั้นเรียนหรือการ
สังเกตการสอนนี้ก็คล้ายกันกับการสาธิตการสอน คือมีคนสอนคนเดียว และมีคนมาดูอาจจะเป็น 1 คน    
หรือกลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ ที่สามารถเห็นสภาพเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริง ๆ ทุกอย่าง แต่จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่การ
สาธิตการสอนจะมีการเตรียมตัวผู้สาธิตเป็นอย่างดี และแจกบันทึกการสอนให้ผู้ที่จะมาดูศึกษาล่วงหน้า 
เทคนิคและวิธีการของการเยี่ยมชั้นเรียน ก็ดี จะต้องบอกจุดมุ่งหมายของการไปสังเกตการณ์สอนและหลัง
จากนั้นจะต้องมีการอภิปรายการสอนเพื่อปรับปรุงการสอน ทั้งของผู้สังเกตและครูผู้สาธิต ศึกษานิเทศก์ก็ต้อง
ดูว่าใครเป็นผู้มีปัญหาการสอนวิชาใด และใครเก่งให้ไปดูไว้ล่วงหน้า และจะต้องเตรียมไว้ว่า หลังจากดูการ
สอนแล้ว  ผู้สังเกตการสอนและผู้สอนจะต้องทําอะไรบ้าง ซ่ึงจะต้องมีการแจกรายละเอียดให้กับผู้เข้า
สังเกตการณ์สอนก่อน เช่น จุดมุ่งหมายที่จะไปดูการสอน บันทึกการสอน ลักษณะของห้องเรียน            
และรายละเอียดเก่ียวกับผู้เรียน บางคนในห้องท่ีจะไปดูการสอน 
 การเยี่ยมชั้นเรียนเป็นเทคนิคท่ีใช้กันมากที่ให้ครูที่มีจุดอ่อนและต้องการความช่วยเหลือไปดูครูที่มี
ลักษณะตรงกับท่ีตนต้องการสอนทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูด้วยกันและทําให้ผู้นิเทศการศึกษารู้จักใช้
ความสามารถของคนที่ตนนิเทศให้เห็นประโยชน์และอาจจะทําให้ผู้นิเทศเองหรือผู้บริหารได้ปรับปรุงความรู้
เก่ียวกับวิธีการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

 การสนทนาทางวิชาการ  เปน็การจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  โดยอาจจัดกิจกรรมเป็น
ครั้งคราวตามความเหมาะสมของสถานศึกษา  การสนทนาทางวิชาการน้ีสามารถเชิญวิทยากรทั้งจาก
ภายนอกหรือภายในสถานศึกษามาร่วมกิจกรรม 

 การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้  เป็นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปสู่ครูอาจารย์ การให้ความรู้น้ี
อาจทําได้หลายวิธี เช่นการบรรยาย การจัดสัมมนาหรือจัดแบบซิมโปเซียม(Symposium) มีการอภิปราย
ประกอบ 
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การเชิญสถานประกอบมาสาธิตอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ เป็นเทคนิควิธีให้ความรู้ ที่มุ่งให้ได้เห็นการ
ดําเนินการ กระบวนการทํางานของอุปกรณ์เครื่องมือที่คล้ายกับสถานการณ์จริง แต่ควรจัดเป็นกลุ่มขนาดเล็ก 
และใช้วิธีการอ่ืนควบคู่กันไปด้วย 

การไปศึกษาดูงานตามหน่วยงานและการดูนิทรรศการ ทัศนศึกษา (Field Trips) การไปทัศนศึกษา
นอกโรงเรียนจัดข้ึนเพื่อให้ครูเห็นการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ถึงกิจกรรมน้ีจะเป็นท่ีนิยมของครู
และนักเรียน แต่ก็เป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้จัดให้มีบ่อยนักในการพัฒนาบุคลากรหรือการคัดเลือกบุคลากร       
การทัศนศึกษามักจะไม่มีการเยี่ยมชั้น หรือสังเกตการณ์สอน เป็นแต่เพียงการดูบรรยากาศโดยทั่วไป การจัด
ทัศนศึกษามีข้อควรคํานึงบางอย่าง เช่น ความเหมาะสมของบุคลากรที่จะร่วมเดินทาง สถานที่ หรือแหล่ง
สําหรับเยี่ยมชม ต้องสอดคล้องกับความต้องการ หรือวิชาที่ผู้ร่วมเดินทางสอน กิจกรรมการทัศนศึกษานี้มี
ประโยชน์มากสําหรับครูสังคมศึกษา  ครูศิลปะ เช่น  เยี่ยมชมสถานศึกษาอ่ืน  เยี่ยมชมสถานประกอบการ  
และโรงงานอุตสาหกรรม  การออกภาคสนาม(Field  Trip) เพื่อศึกษาดูงานในด้านที่สัมพันธ์กับงานของครู
อาจารย์ 

การสาธิตการสอน  โดยครูในสถานศึกษาหรือจากสถานศึกษาอ่ืน เป็นการจําลองสถานการณ์จริง
หรือบทบาทสมมุติ(Role Playing)  โดยการกําหนดสถานการณ์ข้ึน แล้วให้ผู้ทํากิจกรรมตอบสนอง หรือลอง
ปฏิบัติไปตามที่ควรจะเป็น ในการนํามาใช้ในการนิเทศ จะเป็นการเอาปัญหาที่เกิดมาเป็นตัวกําหนดให้ผู้ทํา
กิจกรรมสมมุติตัวเองว่า ถ้าอยู่ในสถานการณ์น้ันเขาจะทําอย่างไร ซ่ึงจะเป็นลักษณะสาธิตการสอนในแต่ละ
เร่ือง เช่น วิธีนําเข้าบทเรียน การตั้งคําถาม การสร้างกําลังใจให้ผู้เรียน เป็นต้น 

7.4 การประชุม  การประชุมที่ใช้ในการนิเทศมีหลายลักษณะ เช่น การประชุมกลุ่มย่อยในงาน    
การประชุมเฉพาะกิจ การประชุมระดมสมอง การประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา การอบรม การประชุม
ปฏิบัติการในเร่ืองใดๆ การประชุมแบบต่าง ๆ อาจแบ่งได้ 6 แบบใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1) การประชุมสภา หรือสมัชชา (Assembly) 
2) การประชุมมีกําหนด (Convention) 
3) การประชุมปรึกษา (Conference) 
4) การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) 
5) การประชุมสัมมนา (Seminar) 
6)  การประชุมอภิปราย (Discussion) 

ในที่น้ี นําเสนอการประชุมที่ใช้บ่อย ๆ ในโรงเรียนหรือในการจัดการศึกษา ดังน้ี 

การประชุมสัมมนา (Seminar) 

1)“การประชุมสัมมนา” (Seminar) คือ การประชุมตามหัวข้อท่ีได้กําหนดไว้ มีการอภิปราย
กันอย่างเสรีในระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซ่ึงเป็นผู้ประสบปัญหาร่วมกัน มีการสรุปผลว่าท่ีประชุมน้ันเสนอแนะ
ในการแก้ปัญหาไว้อย่างไรบ้าง ข้อเสนอแนะเหล่าน้ีผู้รับอาจปฏิบัติก็ได้หรือไม่ปฏิบัติก็ได้ ไม่มีพันธะผูกพัน
เหมือนการประชุมปรึกษา 

การประชุมสัมมนามีจุดมุ่งหมายอยู่ท่ีการแก้ปัญหาที่สมาชิกมีความสนใจร่วมกันผู้เข้าร่วม
สัมมนาจึงต้องทําหน้าท่ีร่วมกันคือ เป็นทั้ง “ผู้รับ” และ “ผู้ให้” กล่าวคือ เป็นผู้รับฟังความคิดเห็นหรือ
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ข้อเท็จจริงจากสมาชิกหรือวิทยากรและเป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงอันจะนําไปสู่การแก้ปัญหา
ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง และพยายามสร้างบรรยากาศทางวิชาการและ
ความเป็นกันเองให้มากที่สุดเป้าหมายอันสําคัญของการสัมมนานี้มิได้อยู่ท่ีการสรุปข้อเสนอแนะสําหรับการ
แก้ปัญหาแต่เพียงอย่างเดียวหากอยู่ท่ีกระบวนการของการสัมมนาด้วยว่า สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาได้มีการแสดงความคิดอันจะเป็นประโยชน์แก่การแก้ปัญหา ไม่มีการลงคะแนนเสียงหรือการลงมติชี้
ขาดในปัญหาใดนอกเหนือไปจากประมวลความเห็นสรุปเป็นข้อเสนอแนะสําหรับการแก้ปัญหาเท่านั้น เช่น 
สัมมนาเสนอแผนการสอน แผนงาน โครงการ ประจําภาคเรียนหรือประจําปีของหมวดวิชา ฝ่าย งาน การ
สัมมนาเสนอผลงาน  ของหมวดวิชา ฝ่าย งาน ประจําภาคเรียน หรือประจําปี  การสัมมนาสรุปผลการสอน 
หรือผลงานใดๆ ของครู หรือ บุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษา 

  กระบวนการในการประชุมสัมมนา 
  ในการประชุมสัมมนาแต่ละครั้งจะมีการกําหนดช่วงเวลาสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
  1.  พิธีการเปิดสัมมนา 
  2.  การประชุมใหญ่ของสมาชิกท้ังหมด เพื่อรวบรวมปัญหาเลือกหัวข้อเรื่อง จัดประเด็นของ
ปัญหา และตกลงในวิธีประชุมสัมมนาและการแบ่งกลุ่ม 
  3.  การประชุมกลุ่มย่อยตามลักษณะและปัญหาและความสนใจ การประชุมกลุ่มย่อยน้ี
มักจะใช้วิธีการแก้ปัญหา 4 ข้ัน ดังนี้ 
       -  วิเคราะห์ปัญหาที่กลุ่มได้รับมอบหมายหรือสนใจที่จะอภิปราย 
       -  คิดหาวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นหลาย ๆ วิธี 
       -  เลือกวิธีแก้ปัญหาท่ีเห็นว่าจะใช้ได้ผลดี 
       -  ประมวลข้อเสนอแนะของกลุ่มสําหรับรายงานต่อที่ประชุมใหญ่ 
  4.  ทํากิจกรรมประกอบ เช่น เชิญวิทยากรมาบรรยาย และการศึกษานอกสถานท่ี 
  5.  รายงานผลการประชุมต่อท่ีประชุมใหญ่ และการพิจารณาสรุปข้อเสนอแนะ 
  6.  สรุปและประเมินผลจากการประชุมสัมมนา 

1) การประชุมอภิปราย (Discussion) 
 การประชุมอภิปราย (Discussion) คือ การประชุมที่บุคคลคณะหน่ึงจัดให้มีข้ึนด้วย เจตนาร่วมกันท่ี
จะพิจารณาเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง ทั้งได้นําข้อปัญหาและแง่คิดต่าง ๆ เก่ียวกับเรื่องนั้นข้ึนมากล่าวให้ที่ประชุมช่วย
กนแสดงความคิดเห็น หรือช่วยขบปัญหานั้น ๆ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ การอภิปรายในท่ี
ประชุม (Public Discussion) กับการประชุมคณะอภิปราย  (Panel) ผู้ร่วมอภิปรายจะแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองหรือปัญหาเดียวกันตามแนวทรรศนะของตนแนวใดก็ได้ และอาจมีการซักถาม ขัดแย้ง สนับสนุน 
เพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอภิปรายอ่ืน ๆ ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวความคิด
แก่ผู้ฟัง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ร่วมอภิปรายด้วยกันและผู้อภิปรายกับผู้ฟัง และเพื่อแยกแยะ
และขบปัญหาร่วมกัน  

2) การอภิปรายในกลุ่ม (Group Discussion) ซ่ึงมีวิธีการอยู่หลายแบบดังน้ีคือ เป็นการอภิปรายท่ี
ผู้ร่วมอภิปรายทุกคนมีส่วนในการพูดแสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ไม่มีผู้ฟังที่ไม่ได้ร่วมการอภิปรายในท่ี
ประชุม การประชุมกลุ่มนี้มีวิธีการหลายแบบด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

2.1) การระดมสมอง (Brainstorming) 
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 เป็นกิจกรรมการประชุมอย่างหนึ่งซ่ึงเป็นการรวมเอากําลังความคิดระดมสมองร่วมกัน บุคคลที่เข้า
ประชุมควรจะเป็นผู้มีความรู้และใจกว้างพอท่ีจะรับฟังความรู้ความคิดเห็นของผู้อ่ืนด้วย ลักษณะของกลุ่มท่ี
ประชุมอาจเป็นกลุ่มใหญ่หรือเล็กก็ได้ คุณภาพของความคิดข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถของบุคคลผู้เข้าร่วม
กลุ่ม ความคิดจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมกัน ซ่ึงจะเป็นที่ยอมรับของกลุ่มหรือไม่ก็ตาม แต่จะไม่มีการตัดสิน
ว่าถูกหรือผิด วิธีการประชุมแบบน้ีจะได้ประสบการณ์น้อย เพราะเป็นการประชุมลึกลงไปในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
แต่สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนคือ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้จากการประชุม เป็นการอภิปรายท่ีให้ผู้อภิปรายทุกคน
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี โดยไม่มีการตัดสินวิพากษ์วิจารณ์ข้อคิดเห็นน้ันว่าถูกหรือผิด แต่จะบันทึกไว้
ทั้งหมด โดยทั่วไปจะมีผู้ร่วมอภิปราย 5 – 15 คน ถ้ามากเกินไปจะทําให้แสดงความคิดเห็นกันไม่ทั่วถึง    
และถ้าหากน้อยเกินไปจะทําให้พูดยืดยาวไม่น่าสนใจ ส่วนเวลาท่ีใช้ ตามปกติไม่จํากัดตายตัว ข้ึนอยู่กับจํานวน
ผู้อภิปราย โดยถือหลักว่าคนหนึ่งควรใช้เวลาประมาณ 2 นาที 

การระดมสมองมีกฎ 4 ข้อ คือ 
1. สิ่งที่ต้องการ คือ สํานวนของแนวคิดต่อเร่ืองน้ัน ๆ จุดมุ่งหมายคือ แนวคิดที่แตกต่างกันเป็น

จํานวนมาก 
2.  ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์ความคิด “การฆ่าความคิด” ถูกตัดออกไป 
3.  เสนอความคิดอย่างอิสระแม้บางทีจะเป็นความคิดที่อาจจะเกินความเป็นจริงก็ตาม 
4.  มีการเชื่อมโยงและพัฒนาความคิดต่าง ๆ เพื่อให้ได้แนวคิดใหม่ 

         เทคนิคการจัดประชุมแบบต่าง ๆ สามารถทําได้หลายวิธี  ดังน้ี 
 1. การฟังเทป วิทยุ หรือเคร่ืองบันทึกเสียง (Listening to Tape, radio, or recordings) 
กิจกรรมน้ีเป็นการใช้เครื่องบันทึกเสียงช่วยในการเสนอความคิด แนวคิดต่าง ๆ แก่บุคคลคนเดียวหรือหลาย
คน เพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่าง ๆ การบันทึกเสียงต้องสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการนิเทศ    
เช่น การประชุมกลุ่ม การเยียวยากลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติจริง เป็นต้น แต่ในปัจจุบันวิทยุ
ไม่เป็นท่ีแพร่หลายมากเท่าสมัยท่ียังไม่มีโทรทัศน์  การบันทึกเทปกิจกรรมต่าง ๆ จะช่วยในการปรับปรุงแก้ไข
และให้แนวคิดในการจัดกิจกรรมการนิเทศการสอน เช่น การบันทึกเทปการสอนจะเป็นแนวทางในการ
ถกเถียง อภิปรายได้เป็นอย่างดี การบันทึกเทปการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการจะช่วยให้ครูสามารถเข้าใจ
พฤติกรรมของตนเองในขณะที่สอนในชั้นเรียน 

 2. การบันทึกการสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการฝึกอบรมครู ผู้บริหาร และ
ศึกษานิเทศก์ เก่ียวกับเทคนิคการสัมภาษณ์ การบันทึกการสัมภาษณ์แบบบทบาทสมมติ จะช่วยให้ผู้สวม
บทบาทสามารถวิเคราะห์เทคนิคต่าง ๆ ได้ เทปบันทึกเสียงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูและผู้ปกครอง เพราะสามารถใช้ในการบันทึกการสัมภาษณ์ต่าง ๆ 

 3. การบันทึกเสียงการประชุมกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และ
การทํางานของผู้นํากลุ่มได้โดยการเปิดเทปท่ีบันทึกไว้ซํ้าจากเหตุการณ์ที่ได้ฟังจากเทปจะเป็นแนวทางในการ
แสดง หรือดําเนินการต่อไป  

 4. Microteaching และเทคนิคการวิเคราะห์ตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีต้องอาศัยวีดิโอเทป        
แต่อย่างไรก็ตาม การบันทึกเสียงกิจกรรมทั้งสองนี้ก็คงเพียงพอในการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้  
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1.  การสัมภาษณ์ทางอ้อม (Interview Non – Directive) เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  
ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ทางอ้อม มีจุดมุ่งหมาย คือ ผู้นิเทศรับฟังครู หรือผู้รับการ
นิเทศท่ีมีปัญหา ให้อภิปรายสิ่งต่าง ๆ ในทัศนะของเขา รวมท้ังการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ๆ 
โดยผู้นิเทศสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ครูได้แนวคิดและความรู้สึกที่ถูกต้อง เหมาะสําหรับการ
เปลี่ยนทัศนคติ คุณค่าความเข้าใจในหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ซักถามสิ่งต่าง ๆ ได้ตามความชอบ
ใจ  เป็นการสัมภาษณ์ชนิดที่ไม่ต้องมีแนวทางกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ ข้ึนอยู่ท่ีว่าผู้ถูกสัมภาษณ์มีปัญหา   
ความสนใจและข้อข้องใจอย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้จะช่วยเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้สัมภาษณ์ซักถาม ผู้สัมภาษณ์จะ
สร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองพยายามมาช่องทางตะล่อมให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ตอบให้มากที่สุด 

การสัมภาษณ์ชนิดนี้มักจะใช้เพื่อช่วยแก้ไขหรือรักษาผู้ป่วย (Therapeutic Interview) การ
สัมภาษณ์ชนิดน้ีมีประโยชน์มากที่สุด ในการที่สัมภาษณ์เก่ียวกับความคิดเห็น ทัศนคติหรือค่านิยมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงไป ถ้าได้มีการระบายอารมณ์และมีการวิเคราะห์ความรู้สึก ค่านิยม และทัศนคติในสถานการณ์ท่ี
เป็นกันเองจะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดียิ่งข้ึน นอกจากนั้น ยังมีเทคนิค วิธี อ่ืน เช่น 

- การฝึกงาน 
- การให้คําปรึกษาแนะนาํ 
- การจัดแหล่งและบริการทางวชิาการเช่น  จัดห้องสมุด  จัดนิทรรศการ ฯลฯ   
- การจัดประกวด  แข่งขัน หรือ  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของครู 
- การทําวิจัยในชั้นเรียน  หรือ  วิจัยเชิงปฏิบัติการอ่ืนๆ 
- การทดลองสอนในห้องเรียน 
- การไปเยี่ยมซ่ึงกันและกัน 

 
8. บุคลากรในการนิเทศภายในโรงเรียน 

 บุคคลที่ทําหน้าที่นิเทศการศึกษา ไม่จําเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์แต่ผู้เดียว ใครก็ได้ท่ีทําหน้าท่ี
ช่วยเหลือ แนะนํา ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเน้นในเร่ืองของ
กระบวนการเรียนการสอน ในปัจจุบันบุคคลผู้ทําหน้าท่ีนิเทศการศึกษาได้มีหลายกลุ่ม ดังน้ี 

 1. ศึกษานิเทศก์ คือบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการนิเทศการศึกษาโดยตําแหน่ง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. ครู อาจให้ความช่วยเหลือแนะนําเก่ียวกับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพื่อนครู

ด้วยกัน 
 4. ผู้เชี่ยวชาญ คือบุคคลท่ีสถานศึกษาเชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อช่วยเหลือแนะนําและให้ความรู้

เก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 5.  ผู้บริหารการศึกษา 

 ผู้บริหารโรงเรียน 
 ผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากในการจัดการศึกษาเพราะการศึกษาจะก้าวหน้าหรือ
ล้มเหลวข้ึนอยู่กับผู้บริหารเป็นสําคัญในทางปฏิบัติผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีส่วนสําคัญท่ีจะผลักดันให้การ
นิเทศภายในและบรรลุผลเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนความรับผิดชอบในด้านการนิเทศ
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมีดังนี้ 
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 1. ช่วยครูแต่ละคนทําการสอนส่งเสริมให้ครูมีความเจริญงอกงามในอาชีพ 
 2. เป็นผู้ประสานงานและให้บริการแก่ครูทุกคนในด้านการสอนคือต้องช่วยเหลือครูในด้าน
เน้ือหาวิธีสอนการใช้อุปกรณ์การจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนการวัดผล 
 3. ทําหน้าที่เป็นวิทยากรท่ีดีของครูในทุกโอกาสคือสามารถให้คําปรึกษาแนะนําชี้แจงหรือชี้
แหล่งวิทยาการท่ีเหมาะสมให้ครู 

 4. ประเมินผลการเรียนการสอนและโปรแกรมของโรงเรียนทั้งหมด 
 

       ผู้ช่วยผู้บริหาร 
 ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรการฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายวิชาการ

สามารถทําหน้าท่ีนิเทศโดยการช่วยเหลือให้เข้าใจระบบต่างๆของโรงเรียนให้ดียิ่งข้ึนโดยเฉพาะผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการต้องรับผิดชอบโดยตรงในด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงจําเป็นต้องมีหน้าท่ีนิเทศครูในด้านการ
สอนด้วยดังน้ี 

 1. ประสานงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาต่างๆจัดทําประมวลการสอนตลอดจนกําหนดวัดผล
และประเมินผล 
 2. อํานวยความสะดวกในการทํางานของครูนับตั้งแต่การจัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนแบบเรียน
และหนังสือค้นคว้าต่างๆซ่ึงจะช่วยให้ครูมีความรู้และทํางานได้ดียิ่งข้ึน 
 3. จัดให้มีศูนย์วิชาการของโรงเรียนโดยศูนย์วิชาการนี้จะรวมวัสดุอุปกรณ์หนังสือค้นคว้าและ
คู่มือในการสอนต่างๆเช่นหลักสูตรแบบเรียนโครงการสอนทุกสาขาวิชาไว้ในท่ีแห่งเดียวกันซ่ึงจะสะดวกในการ
ให้บริการครูอย่างดี 
 4. ประเมินผลและวิจัยจะต้องสร้างหรือหาเครื่องมือและวิธีการในการสอนและวัดความรู้สึก
และคุณลักษณะต่างๆด้วย 
 5. การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในเร่ืองท่ีเป็นเทคนิคใหม่ๆที่ครูในโรงเรียนไม่มีความรู้มาก่อน 
 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้ที่ทํางานใกล้ชิดกับครูในสายวชิามากท่ีสุดจึงเป็นผู้รู้ปัญหา
และความต้องการของครูในสายวชิาเป็นอยา่งดีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จึงควรมีบทบาทดังน้ี 
  1. ให้คําแนะนาํในดา้นการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้โครงการสอนระยะยาวแก่ครูในหมวด 
  2. เป็นที่ปรึกษาของครูในทุกโอกาสเม่ือครูมีปัญหา 
  3. ร่วมกับครูกําหนดวิธีสอนการวัดผลและประเมินผลจัดทาํข้อสอบเพื่อใช้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
  4. พาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปชมกิจการหรือการดําเนินงานของโรงเรียนอ่ืนๆในเร่ืองท่ี
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสนใจหรือพาไปดูการแสดงการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ 
  5. ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้มาร่วมกันทํางานเพื่อส่วนรวมเช่นให้มา
ช่วยกันทําคู่มือการสอนโดยผู้นิเทศเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือ 
  6. จัดให้มีการสาธิตการสอนของครูในสายเพื่อแก้ปัญหาด้านการสอน 
  7. แนะนําครูใหม่เก่ียวกับการสอนและวิธีปฏิบัติงาน 
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              ครู 

       ครูเป็นผู้มีบทบาทเก่ียวข้องกับการนิเทศการศึกษาโดยตรงใครจะเป็นผู้นิเทศก็ตามแต่ผู้ปฏิบัติ
ส่วนมากจะเป็นครูครูเป็นผู้ลงมือทําการสอนย่อมจะทราบปัญหาเก่ียวกับการสอนได้ดีมีครูเป็นจํานวนมากที่มี
ความสามารถในการสอนสูงเป็นที่ยอมรับของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโดยทั่วไปครูบางคน
สามารถนิเทศได้ดีถ้าหากได้รับมอบหมายบทบาทของครูในการนิเทศการศึกษามีดังน้ี 

1. การก่อให้เกิดการนิเทศการศึกษาครูจะทราบสภาพการเรียนการสอนได้ไม่น้อยกว่า
ผู้บริหารจึงสามารถท่ีจะทําการนิเทศได้เป็นอย่างดี 

2. การให้ความร่วมมือในการนิเทศ หมายถึง การเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงการเรียน การ
สอนตามที่ได้รับการนิเทศ 

3. การร่วมกันนิเทศการศึกษา ครูไม่มีหน้าท่ีนิเทศการศึกษา แต่มิได้หมายความว่าจะ
เก่ียวข้องกับงานนิเทศไม่ได้ ผู้นิเทศท่ีดีควรจะรู้ว่าครูคนใดมีความสามารถเด่นทางใดบ้าง และใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการนิเทศ เช่น ให้สาธิตการสอน ร่วมเป็นวิทยากร ร่วมอภิปราย เป็นต้น 

4. การเป็นผู้นิเทศการศึกษา ผู้บริหารอาจมอบหมายให้ครูที่มีความสามารถสูง ทําการนิเทศ
ได้โดยมากจะเป็นการนิเทศภายในโรงเรียนหรือในกลุ่มโรงเรียน 

การนิเทศภายในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อพัฒนาครู อาจารย์เป็นงานท่ีสร้างกําลังใจ
แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการแนะนํา เสนอแนะ และให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิค และวิธีการ
ปฏิบัติงาน โดยทําอย่างมีระบบ ทําให้การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของการศึกษา ผู้นิเทศ
การศึกษาจึงเป็นบุคคลใดก็ได้ท่ีสามารถปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายน้ีได้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535 : 267) 
กล่าวว่า บุคลากรในสถานศึกษาท่ีสามารถนิเทศได้ คือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะฝา่ยวิชาการ 
3. หัวหน้าคณะ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หรือหัวหน้าโครงการ 
4. ครู อาจารย์ทําหน้าที่สอนแต่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สามารถสาธิตหรือ ให้

คําปรึกษาแนะนําแก่เพื่อนร่วมงานได ้
5. ผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาเป็นวทิยากรเฉพาะเรื่อง 
สรุป การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนในทุกระดับ และ คณะ

ครู อาจารย์เช่นเดียวกัน รวมทั้งการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาร่วม เทคนิควิธีการตา่ง ๆ เหล่านี้
ข้ึนอยู่กับผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถนํามาใช้ในการดาํเนินงานได้ดีเพียงใด เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นหรือไม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 
บทบาทของบุคลากรในการนิเทศภายในโรงเรียน 

 การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เป็นการดําเนินงานที่ต้องมีการประสานงานกันบุคลากรการ
นิเทศ หมายถึง ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษา แต่ละแห่งมีบทบาทและภารกิจสําคัญ  
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ดังนี้   
1. บทบาทในการส่งเสริมและจัดให้มีการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง  

สามารถดําเนินงานตามนโยบายได้ถูกต้อง  ทําหน้าท่ีนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์  
2.  บทบาทในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพครู โดยเฉพาะการ

จัดการเรียนรู้ให้ดีข้ึน ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ท่ีมีประสิทธิภาพ นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ครูในโรงเรียน  

3.  บทบาทในการจัดประชุมอบรม มีการจัดประชุมอบรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประชุม
ปฏิบัติการ การสัมมนา อภิปรายกลุ่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องส่งเสริมให้ครูมี โอกาสเข้ารับการอบรมใน
การพัฒนาวิชาชีพ นําทักษะความรู้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  บทบาทในการติดตามประเมินผล ซ่ึงจะช่วยให้ครูพัฒนาศักยภาพได้ดีข้ึน การประเมินเพื่อนําผล
ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์  

5.  บทบาทในการใช้กลุ่มโรงเรียน สมาคมวิชาชีพหรือเครือข่ายเป็นแนวทาง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
แก่ครูในโรงเรียน โดยใช้กลุ่มหรือเครือข่ายช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมทางวิชาการ 
การศึกษาเอกสาร การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

6.  บทบาทในการสร้างครูต้นแบบในสาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลในการพัฒนาและเป็น
แบบอย่างแก่ครูท่ัว ไปได้    
   บุคคล 3 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ผู้ให้การนิเทศ และผู้รับการนิเทศ บุคคลทั้ง 3 ฝ่ายนี้จะต้องยอมรับ
บทบาทซ่ึงกันและกัน ดังน้ี 
    บทบาทของผู้บริหาร ผู้บริหารในฐานะผู้นําและเป็นผู้บริหารของหน่วยงานต้องแสดงบทบาทดังน้ี 
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการนิเทศภายในอย่างจริงจังและจริงใจ ทําหน้าท่ีเป็นวิทยากรท่ีดีของครูทุก
โอกาส ให้คําแนะนําชี้แหล่งวิชาการให้แก่ครู บริการและอํานวยความสะดวกแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศใน
ทุกๆ ด้าน ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้นิเทศและ
ผู้รับการนิเทศ 
  บทบาทของผู้บริหารการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนน้ีจากผลการวิจัยการจัดการนิเทศการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษาของพิมพ์ใจ นิศาวัฒนานันทร์ พบว่า ผู้บริหารควรมีบทบาท ดังนี้ 

1) กําหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานและความช่วยเหลือในการทํางานของครูเป็นคณะไม่ใช่ต่างคนต่างทําส่งเสริมให้ครูรักงานวิชาการ
ทํางานวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ เคารพหลักการและเหตุผลและช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวก มีโอกาส
เพิ่มพูนความรู้ มีเวลาปฏิบัติงานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กําหนดวิธีการหาข้อมูล ศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ของงาน
วิชาการในโรงเรียน เช่น เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอน ปรึกษาหารือกับครูเป็นรายบุคคลและคณะ จัด
ให้มีการประเมินผลงานทางวิชาการของโรงเรียน ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิชาการต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางปรับปรุงงาน รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ผู้ปกครองกรรมการศึกษาของ
โรงเรียน ผู้นําในท้องถ่ิน 

3) กําหนดวิธีกิจกรรมการนิเทศภายใน เช่น  ปฐมนิเทศครูใหม่ให้เข้าใจวิธีทํางาน นโยบายของ
โรงเรียนด้วยการแนะนําช้ีแจงหรือจัดพี่เลี้ยงให้ จัดครูที่มีประสบการณ์สาธิตการสอน จัดประชุมครูเก่ียวกับ
งานวิชาการระดับชั้นและกลุ่มประสบการณ์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน การวางโครงการเฉพาะ
เร่ือง จัดให้มีการอบรมครูเชิงปฏิบัติการ เช่น การจัดทํากําหนดการสอน การสัมมนาทางวิชาการ เพื่อหา
แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้ครูมีเอกสารทางวิชาการ เช่น แผนการสอน คู่มือครู หนังสือ
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ประกอบค้นคว้าจัดไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องสมุดหรือห้องพักครู เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ครู ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ครูทดลองสอน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จัดให้มีการเยี่ยมเยียนชั้นเรียนหรือชมการเรียนการ
สอนในโรงเรียนอ่ืนทําให้เกิดแนวความคิด ในการปรับปรุงการเรียนการสอน จัดให้ครูเลือกวัสดุและจัดหาสื่อ
การสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ ประเมินตัวเอง เพื่อให้ครูรับผิดชอบต่อ
ผลงานที่จะปฏิบัติและมีการพัฒนาวิธีการสอน โดยการให้ครูบันทึกกิจกรรมการสอนและปฏิบัติงานและมี
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูด้วยตนเอง 
  บทบาทของผู้นิเทศ ผู้นิเทศหรือผู้ให้การนิเทศ หมายถึง ครูวิชาการหรือครูคนใดคนหน่ึงใน
โรงเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ซ่ึงคณะครูเต็มใจและคัดเลือกให้เป็นผู้นิเทศ มีดังนี้ ประชุมวางแผนร่วมกับ
เพื่อนครู เพื่อวิเคราะห์ปัญหาท่ีครูกําลังเผชิญอยู่ ร่วมกับเพื่อนครูวางแผนและจัดทําโครงการเพื่อแก้ปัญหา 
ช่วยเหลือเพื่อครูในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนช่วยเหลือเพื่อนครูในการประเมินผลนักเรียน 
ช่วยให้เพื่อนครูประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนและมีความรู้สึกม่ันคงร่วมกับผู้บริหารและ
เพื่อนครูประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนครูหาข้อบกพร่องและแนวทางแก้ไขจากผลการปฏิบัติงาน 

  เพื่อปรับปรุงการสอนให้มีคุณภาพ  ดังนั้นลักษณะพื้นฐานของผู้นิเทศที่ควรจะมีอยู่ในตัว อย่าง
น้อย 3 ประการ คือ 
   (1)  พื้นความรู้ซึ่งผู้นิเทศควรจะต้องมีความเข้าใจหน้าท่ีของครูผู้สอน เข้าใจบทบาทของผู้มี
ส่วนร่วมในงานการนิเทศ  การศึกษา  รวมท้ังพื้นฐานของความรู้ในเร่ืองของการพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในวัยผู้ใหญ่ที่จะต้องเก่ียวข้องกับงานอาชีพครู 
   (2)  ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Inrerpersonal  Skills) ผู้นิเทศจะต้องทราบว่ามี
พฤติกรรมของการนิเทศในลักษณะใดบ้างท่ีจะมีผลต่อครูผู้สอนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มมากท่ีสุด 
   (3)  ทักษะเฉพาะ (Technical  Skills) ในกรณีนี้ผู้นิเทศจะต้องมีทักษะเฉพาะในด้านการ
สังเกต  (Observing) การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผลภายหลังการ
ปรับปรุงการสอน องค์ประกอบทั้ง 3 ประการดังกล่าวนับว่าเป็นพื้นฐานเบ้ืองต้นที่ผู้นิเทศการศึกษาควรจะมี 
 

9. มาตรฐานวิชาชีพของผู้นิเทศของโรงเรียน  
คุรุสภา (2556) ได้กําหนดมาตรฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ผู้ประกอบ

วิชาชีพศึกษานิเทศก์ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานความรู้และการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานความรู้ 
1.  การนิเทศการศึกษา 
2.  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
3.  การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
4.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  การบริหารจัดการการศึกษา 
6.  การวิจัยทางการศึกษา 
7.  กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการ 
8.  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
2. มุ่งม่ัน พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็ม  

ศักยภาพ  
3. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
4. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงข้ึนเป็นลําดับ  
5. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ  
6. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
7. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
8. ร่วมพัฒนางานกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์  
9. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
11. เป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ  

     12. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์  
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บทที่ 3 

แนวทางการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.ปฏิทินในการดําเนินงาน 

                 ปฏิทินดําเนินงานนิเทศการสอนโรงเรียน............................................. 

                                          ปีการศึกษา........................................ 

วัน /เดือน /ปี กิจกรรม หน่วยงาน 

วันที่.../พ.ค./25… - แต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ 
 

งานนิเทศการสอน 

วันที่.../พ.ค./25… จัดทําแบบฟอร์มงานนิเทศการสอน งานนิเทศการสอน 

วันที่.../พ.ค./25… แจ้งปฏิทินการดําเนินงานให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบทาง(Web 
site) 

งานนิเทศการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 , 2 

(ดําเนินการภาค
เรียนละ 1 ครั้ง) 

การดําเนินการก่อนการนิเทศ  
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ / แนวทางการนิเทศการสอน 
ให้ครูผู้สอนรับทราบ 
- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเครื่องมือวัดและประเมิน
ชิ้นงาน /ภาระงาน  และให้คําแนะนาํปรับปรุงแก้ไข 

การดําเนินการระหว่างการนิเทศ  
-นิเทศการสอนตามตารางนัดหมาย 

การดําเนินการหลังการนิเทศ 
-สะท้อนผลการนิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะ 
-ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะท่ีต้องปรับแก้ไข 
 

งานนิเทศการสอน 

เดือนกันยายน 
และเดือน
กุมภาพันธ์ 

ประเมินผลการนิเทศตามเกณฑ์การประเมิน งานนิเทศการสอน 

มีนาคม  ประเมินคุณภาพของครูตามมาตรฐานท่ี 7 (มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับ
ปรับปรุงคร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2555) 

 

งานนิเทศการสอน 

มีนาคม – เมษายน จัดทําสารสนเทศผลการนิเทศ และคุณภาพครูตามมาตรฐานท่ี 7  งานนิเทศการสอน 
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วัน /เดือน /ปี กิจกรรม หน่วยงาน 

ตลอดปีการศึกษา ส่งเสริมและกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพครูตามผลและ
ข้อเสนอแนะงานนิเทศ 
 

งานนิเทศการสอน
และคณะกรรมการงาน

นิเทศการสอน 

ตลอดปีการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ครูที่ผลการนิเทศดีเด่น 
 
 

งานนิเทศการสอน 

และคณะกรรมการงาน
นิเทศการสอน 

 

2. แบบฟอร์ม 
   2.1  การกําหนด เครื่องมือในการกํากับติดตามพัฒนาครูด้านการสอน 
         2.1.1   แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
         2.1.2   แบบบันทึกผลการนิเทศ    
         2.1.3   แบบกรอกข้อมูลผลการนิเทศ 
         2.1.4   แบบประเมินครูมาตรฐานที่ 7 
         2.1.5   แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 
                   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         2.1.6   แบบสรุปผลมาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ 
                   เกิดประสิทธผิล 
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โรงเรียน.............................................. 
แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ........... เร่ือง   .............................................................................................................................................. 
รหัสวิชา  ..............................................   รายวิชา ............................................................  ชั้น  ........  เวลา........ คาบ/ชั่วโมง 
ภาคเรียนท่ี ........   ปีการศึกษา ................. ครูผูส้อน …………………………………………………………………….……………………………… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง       โปรดเขียนเคร่ืองหมาย �  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับประเมิน 
ระดับการประเมิน 5 = หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชือ่มโยง/เหมาะสมมากท่ีสุด 
                        4 = หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชือ่มโยง/เหมาะสมมาก 
  3 = หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชือ่มโยง/เหมาะสมปานกลาง  
  2 = หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชือ่มโยง/เหมาะสมน้อย 
  1 = หมายถึง มีความสอดคลอ้ง/เชือ่มโยง/เหมาะสมน้อยท่ีสดุ 
 

รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. การกําหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (7.1) 

     

1.1 ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร      
1.2 การเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรและหลักสูตรสถานศึกษากับ

แผนการจัดการเรียนรู้(มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้) 
     

1.3 การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ/
กระบวนการ สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

     

2. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา (7.3)      
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้      
2.2 กิจกรรมการเรียนรู้มีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะท่ีสําคัญ

ของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     

2.3 กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม สามารถนําผู้เรียนไปสู่การสร้างภาระงาน/ชิ้นงาน      
3. ใชส้ื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ (7.4) 

     

3.1 สือ่การเรียนรู้มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้       
3.2 สือ่การเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม มคีวามเหมาะสมกับเวลาและการนําไปประยุกต์ใชไ้ด้จริง      

4. มีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย(7.5)      
4.1 มีการประเมินตามสภาพจริงและสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด /กิจกรรมการเรียนรู้      
4.2 ประเด็นและเกณฑ์การประเมินสามารถสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด      

คะแนนท่ีได้      
รวมคะแนน  
ผลประเมิน  

การแปลความหมาย การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมิน 
     คะแนน 10-24 = ควรปรับปรุง (1) / 25-29 = พอใช ้(2)  / 30-37 = ดี (3) / 38-44 = ดีมาก (4) / 45-50 = ดีเย่ียม(5)  
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ข้อเสนอแนะ 
        ดา้นการกําหนดเป้าหมายผูเ้รียน         
            
            
             
       ด้านออกแบบและจัดการเรียนรู้          
            
             
 
        ดา้นการใช้สือ่และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม         
             
            
             
         ด้านการวัดและประเมินผล         
            
            
             
        ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ)           
            
             

                                                                    (ลงชือ่)..............................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                   (..............................................................) 
                                                                                          …………./…………………./………. 
 
 
สิ่งท่ีได้ดาํเนินการแก้ไข 
             
             
             
             
                                                                  

                                                                                (ลงชือ่)..............................................................ผู้สอน 
                                                                                            (........................................................) 
                                                                                              …………./…………………./………. 
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โรงเรียน............................................................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................ 

ปีการศึกษา............................ 
 

คําชีแ้จง     กรอกขอ้มูลผลการนิเทศ ลงในตาราง 
ที ่

รายชื่อครูผู้รับการนิเทศ ชั้น 
ผลประเมินแผนการจัดการ

เรียนรู้ 
ผลประเมินการนิเทศ สรุป

เฉลี่ย 
คูณ 20 ระดับคุณภาพ 

ครั้งที1่ ครั้งที่2 เฉลี่ย ครั้งที1่ ครั้งที2่ เฉลี่ย 
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
            
            
            
            

ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       75-89  ดีมาก          60-74    ดี         50-59    พอใช้      ต่ํากว่า 50 ปรับปรงุ 
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โรงเรียน....................................... 
แบบบันทึกผลการนิเทศ 

ครูผู้สอน.....................................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................. ปีการศึกษา........... 
คร้ังท่ี 1 :  รหัสวิชา..........................  หน่วยท่ี ……… เร่ือง ………………………………………..……………………… 
คร้ังท่ี 2 :  รหัสวิชา..........................  หน่วยท่ี ……… เร่ือง …………………………………………..…………………… 
***************************************************************************************************************** 
คําสั่ง ขอให้ท่านใส่เคร่ืองหมาย � ลงในชอ่งว่างตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริง 
คําอธิบายระดับคุณภาพ 
5 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคลอ้ง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมากท่ีสุด   
4 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคลอ้ง/ครอบคลมุ/เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคลอ้ง/ครอบคลมุ/เหมาะสมปานกลาง                         
2 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคลอ้ง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อย                                                                                                                              
1 หมายถึง     มีความชัดเจน /สอดคลอ้ง/ครอบคลมุ/เหมาะน้อยท่ีสุด 
 

รายการพฤติกรรม 
นิเทศคร้ังท่ี1 นิเทศคร้ังท่ี2 

ว-ด-ป ………………….. ว-ด-ป ………………….. 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับแผนการจดัการเรียนรู้   
     1.1  การกําหนดเป้าหมายผู้เรียน           
     1.2 การออกแบบการจัดการเรียนรู้           
     1.3 การใชส้ือ่การเรียนรู้           
     1.4 การวัดและประเมินผล           
2.  การดําเนินการสอน              
     2.1 มีการตั้งคําถามท่ีกระตุ้นผู้เรียนโดยใช้กระบวนการคิดและร่วมแสดงความคิดเห็น           
     2.2 ใช้วิธีสอนหรือเทคนิคการสอน ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนตามความสามารถได
อย่างหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ    

          

     2.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนเข้ากับชีวติจริง / โดย
นําภูมิปัญญาไทย มาบูรณาการเขา้มามีส่วนร่วม / การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

          

     2.4  การเปิดโอกาสใหผู้้เรียนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น           
     2.5  การสรุปบทเรียนได้เหมาะสมตรงตามจุดประสงค์           
3.  บุคลิกภาพและการจดัการชัน้เรียน           
3.1  ความเชือ่มั่นใจตนเอง           
3.2  การใชภ้าษาสือ่สารและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้           
3.3   การควบคุมชั้นเรียน           
4.  การบันทึกหลังการสอน           
4.1  บันทึกหลังการสอนสะท้อนเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

          

4.2  ระบุปัญหา และแนวทางการพัฒนาผู้เรียนไดอ้ย่างชัดเจน               
รวมความถี ่           

ค่าเฉลี่ย           
ค่าเฉลี่ยรวม           
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เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนน   63-70      ดีเย่ียม (5)                    คะแนน   35-41               พอใช้    (2)                                                           
คะแนน   53-62      ดีมาก  (4)                    คะแนน น้อยกว่า 35          ปรับปรุง (1) 
คะแนน   42-52      ดี       (3)        
                                          
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 1       
จุดเด่น.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา ............................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................................  

 
...............................................................                    
                  ผู้นิเทศ 

                                                                                                  ( ตําแหน่ง......................................... )       
                                                                                        ลงชือ่..............................................ครูผู้รับการนิเทศ 
 
บันทึกผลการนิเทศ คร้ังท่ี 2       
จุดเด่น.................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
จุดท่ีควรพัฒนา
................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................. 
.  

 
...............................................................                    
                  ผู้นิเทศ 

                                                                                                ( ตําแหน่ง.................................. )       
                                                                                              ลงชื่อ......................................ครูผู้รับการนิเทศ 

 
 
 
 
 

 



38 
 

แบบประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียน.............................  ภาคเรียนที่ ........ ปีการศึกษา ........................... 

รหัสวิชา...................รายวิชา....................................... ระดับชั้น ........... ครูผู้สอน.................................... 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 การนําหลักสูตรสถานสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียนของครูผู้สอน  (หลักสูตรระดับชั้นเรียน) 
คําชี้แจง 
     1. แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับน้ี เป็นแบบประมาณค่า 5  ระดับ พร้อมบันทึกเสนอแนะ 
     2. ให้ครูผู้สอนประเมินแล้วกรอกข้อมูลตามที่ได้ปฏิบัติจริง 
     3.  ระดับคุณภาพ  มีความหมาย  ดังนี้ 
          ระดับคุณภาพ   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อยท่ีสุด                                                            
            ระดับคุณภาพ     2   หมายถึง    มีการปฏิบัติในระดับน้อยหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องน้อย 
          ระดับคุณภาพ   3  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับปานกลางหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องปานกลาง  
          ระดับคุณภาพ   4  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมาก 
          ระดับคุณภาพ   5  หมายถึง   มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดหรือมีความสอดคล้อง ถูกต้องมากที่สุด  
      4. ข้อมูลที่ได้จะนําไปใชป้ระโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนต่อไป  
 รายการประเมินมีดังน้ี 
 

รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
1  โครงสร้างรายวิชา 
      1.1 การจัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
            จัดกลุ่มมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัดท่ีมีความสัมพันธ์
กันและเวลา ในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้เหมาะสม    

        

     1.2  การจัดทําสาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ได้วิเคราะห์แก่นความรู้ของทุกตัวชี้วัดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
มาจัดทําสาระสาํคัญ/ความคิดรวบยอด ชัดเจนเหมาะสมและ
ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ 

      

1.3  การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการ 
เรียนรู้ สะท้อนให้เห็นสาระสาํคัญ หรือประเด็นหลักในหน่วย
การเรียนรู้น้ันๆ น่าสนใจเหมาะสมกับวัย ความสนใจ 
ความสามารถของผู้เรียน    
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
1.4 การกําหนดสัดส่วนเวลาเรียนกําหนดสัดส่วนเวลา 

เรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสม และรวมทุกหน่วยต้อง
เท่ากับเวลาเรียนตามหลักสูตร 

      

1.5 การกําหนดสัดส่วนนํ้าหนักคะแนน 
       กําหนดสัดส่วนน้ําหนักคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรู้

เหมาะสมและรวม/ภาคเรียนเท่ากับ 100 คะแนน    

      

   2. หน่วยการเรียนรู้ 
       2.1 การวางแผนจัดทําหน่วยการเรียนรู้ 
              มีการวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครบทุก
หน่วยการเรียนรู้  

      

      2.2 การจัดทําหน่วยการเรียนรู้ : การกําหนดเป้าหมาย 
            กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระสําคัญ/
ความคิดรวบยอด  สาระการเรียนรู้  สมรรถนะสาํคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ถูกต้อง  เหมาะสมมีความ
สอดคล้องกัน 

      

      2.3  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : การกําหนดหลักฐาน
การเรียนรู้กําหนดชิ้นงาน /ภาระงาน  การวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู ้

      

      2.4  การจัดทําหน่วยการเรียนรู้  : ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ได้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/มาตรฐานและเน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ 

      

   3. แผนการจัดการเรียนรู้ 
       3.1  เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครบตาม
องค์ประกอบที่สําคัญ 
        แผนการจัดการเรียนรู้สมบูรณ์ มีองค์ประกอบสําคัญครบ
ทุกหน่วย 
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รายการ 
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข 

5 4 3 2 1  
      3.2  การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนก่อนการ
นําไปใช้จริง 

      

       3.3 มีการนําเอาแผนที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการจัด 
การเรียนรู้จริง 
 

      

คะแนนที่ได้      (จาํนวน 12 ข้อ)  1 = 12-29   
รวมคะแนน      2 = 30-36     3 = 37-44 

สรุปภาพรวมประเมินผลการใช้หลักสูตร      4 = 45-54     5 = 55- 60      
 

  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรายวิชาน้ี 

ระดับผลการเรียน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส หมายเหตุ 

จํานวน (คน)            

คิดเป็นร้อยละ            

 
   ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ            

   
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
                                                                        ลงชื่อ...................................................  ผู้ประเมิน 

                                                                      (.......................................................) 
                                                                 ตาํแหน่ง ................................................... 

................./.........................../...................... 
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สรปุผลมาตรฐานที�  7 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
กลุ่มสาระ......................................................... 
 

ตวับ่งชี� 
จาํนวนคร ู *คดิเป็น

รอ้ยละ 
ระดบั 

คณุภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 
7.1ครูมกีารกาํหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนทั 1งดา้นความรู ้
ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที�พงึ
ประสงค ์( 1 คะแนน) 

         

7.2 ครูมกีารวเิคราะหผ์ูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และใชข้อ้มูลใน
การวางแผนการจดัการเรยีนรู ้เพื�อพฒันาศกัยภาพของ
ผูเ้รยีน ( 1 คะแนน) 

         

7.3 ครูออกแบบและจดัการเรยีนรูท้ี�ตอบสนอง
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลและ พฒันาการ
ทางสตปิญัญา( 2 คะแนน) 

7.3.1          
7.3.2 (1)         
7.3.2 (2))         

7.4 ครูใชส้ื�อและเทคโนโลยทีี�เหมาะสมผนวก
กบัการนําบรบิทและภูมปิญัญาของทอ้งถิ�นมา 
บูรณาการในการจดัการเรยีนรู(้ 1 คะแนน) 

7.4.1(1)          

7.4.1(2)         

7.5ครูมกีารวดัและประเมนิผลที�มุ่งเน้นการพฒันาการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย( 1 คะแนน) 

         

7.6 ครูใหค้าํแนะนํา คาํปรกึษา และแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่
ผูเ้รยีนทั 1งด้านการเรยีนและคณุภาพ ชวีติด้วยความเสมอ
ภาค( 1 คะแนน) 

         

7.7 ครูมีการศกึษา วจิยัและพฒันาการจดัการ
เรยีนรูใ้นวชิาที�ตนรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการ 
ปรบัการสอน( 1 คะแนน) 

7.7.1          
7.7.1(1)         
7.7.2(2)         

เฉลี�ย/ผลการประเมิน          

 
* หมายเหตุ รวมจํานวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       75-89  ดีมาก          60-74    ดี         50-59    พอใช้      ต่ํากวา่ 
50 ปรับปรุง 
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สรปุผลมาตรฐานที�  7 ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหน้าที�อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
สรปุรายบุคคลและกลุ่มสาระ.........................(8 กลุ่มสาระฯ) ................................ 
 

ลาํ 

ดบั 
ชื�อ - นามสกุล 

ตวับ่งชี1 

เฉลี�ย 
รอ้ยละ 

(*20) 

ระดบั 

คณุภาพ 

7.1
 

7.2
 

7.3
.1 

7.4
.1(

1)
 

7.5
 

7.6
 

7.7
.1 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

 ผลเฉลี�ย           

 

ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       75-89  ดีมาก          60-74    ดี         50-59    พอใช้      ต่ํากวา่ 
50 ปรับปรุง 



43 
 

 
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

2.1 บุคลากรงานนิเทศ 
          บุคลากรงานนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหน้าที่ของ บุคลากรนิเทศ  ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   คณะนิเทศการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และครูผู้สอน ซ่ึงจะเป็นตัวจักรสําคัญในการนิเทศการศึกษาและทําหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศการ
สอน 

2.1.1 จํานวนผู้ดูแลงานนิเทศของโรงเรียน 
บุคลากรงานนิเทศ 

  บุคลากรงานนิเทศควรมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพงานนิเทศ  ควรมีบุคลากรงานนิเทศ
เต็มเวลา 1 คน ปฏิบัติหน้าท่ีการบริหารจัดการงานนิเทศของโรงเรียน และรับผิดชอบนิเทศครูจํานวน 80 
คน ถ้ามีบุคลากรงานนิเทศผู้ช่วยเต็มเวลา อีก 1 คน จะรับผิดชอบนิเทศครูจํานวน 128 คน ถ้าไม่สามารถ
จัดให้มีบุคลากรงานนิเทศเต็มเวลาเน่ืองจากให้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนด้วย ให้บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่การ
บริหารจัดการงานนิเทศของโรงเรียน และรับผิดชอบนิเทศครูจํานวน 50 คน 

  ส่วนครูที่เหลือที่ไม่ได้รับการนิเทศจากบุคลากรงานนิเทศและบุคลากรงานนิเทศผู้ช่วย ให้ใช้รูปแบบ
ของครูนิเทศเครือข่าย 

        ครูนิเทศเครือข่าย 
ครูนิเทศเครือข่ายควรมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชพีงานนิเทศ 
ครูนิเทศเครือข่ายมีหน้าที่ตามงานนิเทศการสอน โดยจะมีครูที่จะดูแลจํานวนก่ีคนข้ึนอยู่กับ

ภาระหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอยู่เดิม เช่น ปฏิบัติหน้าท่ีสอนอยู่ 12 คาบต่อสัปดาห์ ยังมีคาบทํางานเหลืออยู่คือ 
(22คาบ-12คาบ) * 36 สัปดาห์ เท่ากับ 360 คาบต่อปีการศึกษา ดังนั้นสามารถดูแลการนิเทศครูได้จํานวน 
360 คาบ หาร 7 คาบ เท่ากับ 51 คน ดังนั้นจะมีจํานวนครูนิเทศเครือข่ายก่ีคนจึงข้ึนอยู่กับภาระงานเดิม
และจํานวนครูที่เหลือที่ไม่ได้รับการนิเทศจากบุคลากรงานนิเทศและบุคลากรงานนิเทศผู้ช่วย 

หมายเหตุ    วิธีคิดคํานวณ โดยคิดจาก บุคลากรดูแลงานนิเทศจะดูแลในการดําเนินการนิเทศตลอดปี
การศึกษา ต่อครู 1 คน เป็นจํานวน 7 คาบ/ปี 

ในกระบวนการในการนิเทศมีการดําเนินการในเรื่อง ตรวจหลักสูตร ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ใน
ภาคที่ 1-2    ตรวจและกํากับติดตามการจัดการเรียนการสอน     การให้คําแนะนําในแต่ละข้ันตอน การจัดทํา
สารสนเทศ และการกํากับติดตามให้คําแนะนํา ฯลฯ  

ในระบบการนิเทศการสอนควรให้โอกาสครูทุกท่านได้เข้าร่วมการนิเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อเปิด
โอกาสการได้รับประสบการณ์การนิเทศซ่ึงอาจจะนําไปสู่การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพและการสรรหาครูนิเทศ
เครือข่ายของโรงเรียนในอนาคต 
 

 ตัวอย่างการคิดคํานวณ   
 โรงเรียนหน่ึง  มีครูจํานวน 280   คน  ดังนั้นควรมีบุคลากรงานนิเทศ คือ บุคลากรนิเทศเต็มเวลา 1 
คน บุคลากรนิเทศผู้ช่วย 1 คน (จะเหลือครูเท่ากับ 280 – 80 - 128 คน เท่ากับ 72 คน) และครูนิเทศ
เครือข่าย(สอน 12 คาบ ต่อสัปดาห์) จะมีจํานวนเท่ากับ 72 หาร 51 เท่ากับ 2 คน ดังนั้นจะมีบุคลากรงาน
นิเทศ จํานวน 4 คน 

หรือโรงเรียนหน่ึง  มีครูจํานวน 280   คน ไม่มีบุคลากรนิเทศเต็มเวลาและบุคลากรนิเทศผู้ช่วย ดังนั้น
ควรมีบุคลากรงานนิเทศ คือ บุคลากรนิเทศไม่เต็มเวลา 1 คน (จะเหลือครูเท่ากับ 280 – 50 คน เท่ากับ 230 
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คน) ครูนิเทศเครือข่าย(สอน 12 คาบ/สัปดาห์) จะมีจํานวนเท่ากับ 230 หาร 51 เท่ากับ 5 คน ดังนั้นจะมี
บุคลากรงานนิเทศ จํานวน 6 คน 

 
 

2.2 หน้าที่ของบุคลากรดูแลงานนิเทศ  
1) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ตรวจเคร่ืองมือวัดและประเมิน ให้คําแนะนําปรับปรุงแก้ไข 
2) นิเทศการสอนตามตารางนัดหมาย 
3) สะท้อนผลการนิเทศการสอนและให้ข้อเสนอแนะ 
4) ติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะท่ีต้องปรับแก้ไข 
5) ดําเนินการ ข้อ 1 – 4  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ต่อครู 1 คน  
6) ประเมินผลการนิเทศตามเกณฑ์การประเมิน 
7) ประเมินคุณภาพของครูตามมาตรฐานที่ 7 (มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555) ตัวบ่งชี้ที่ 1 - 7 
8) จัดทําสารสนเทศผลการนิเทศ และคุณภาพครูตามมาตรฐานที่ 7  
9) ส่งเสริมและกํากับติดตามการพัฒนาคุณภาพครูตามผลและข้อเสนอแนะงานนิเทศ 
10) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ครูที่ผลการนิเทศดีเด่น 
11) ส่งเสริมให้ครูได้รับรางวัลในระดับเขต ประเทศ ฯลฯ 

 
2.2   คณะกรรมการงานนิเทศ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการงานนิเทศ และหน้าที่ของคณะกรรมการงานนิเทศ 
 
 

 

 

 

คาํสั�งโรงเรียน.................... 

ที�  ……..  /…… 

เรื�อง  แต่งตั �งคณะกรรมการงานนิเทศ ประจาํปีการศกึษา........................ 

********************** 

เพื�อให้การบริหารงาน งานนิเทศโรงเรียน............................ ประจําปีการศกึษา ................. เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถปุระสงค์และนโยบายของโรงเรียน จงึขอแต่งตั /งคณะกรรมการดําเนินงาน  

ดงัตอ่ไปนี / 

1   ที�ปรึกษา 

2   ประธาน  

3   รองประธาน 

4   กรรมการ 

5   กรรมการ 

6   กรรมการ 

ตรา

โรงเรียน 
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7   กรรมการ 

8   กรรมการ 

9   กรรมการ 

10   กรรมการ 

11   กรรมการ 

12   กรรมการและเลขานกุาร (หวัหน้างานนิเทศ) 
หน้าที�    

1. บริหาร กํากับดูแลพัฒนางานนิเทศให้สอดคล้องกับนโยบายและเปา้หมายของโรงเรียน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหน่วยงานนิเทศ/บุคลากรงานนิเทศ ให้มีองค์ความรู้ด้านมาตรฐานวิชาชพี

งานนิเทศ  
3. ให้คําปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงงานนิเทศและคุณภาพครูของโรงเรียน 
4. สร้างเครือข่ายงานนิเทศของโรงเรียน เพื่อให้มีการนํามาตรฐานการนิเทศไปใช้อย่างกว้างขวางและมี

ประสิทธิผล  
5.กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการงานนิเทศให้เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกําหนด แนวทางปฏิบัติ และ

จรรยาบรรณที่กําหนด และเก่ียวข้องกับงานนิเทศ  
  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันท่ี.... เดือน ...............  พ.ศ.  25...... 
 

 
 

(............................................) 
                                              ผู้อํานวยการโรงเรียน.................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

 
คุณสมบัติของคณะกรรมการงานนิเทศการสอน 
   1.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิเคราะห์ คือ สามารถวิเคราะห์  สร้างองค์ความรู้และนําความรู้มา
พัฒนาบุคลากรครูภายในโรงเรียน   และจัดทําคู่มือให้ความรู้จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องการได้อย่างเหมาะสม  
    2.  เป็นผู้ท่ีทํางานอย่างเป็นระบบ สามารถวางแผนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
    3.  เป็นผู้มีความรอบรู้เก่ียวกับการนิเทศการสอน ตลอดจนนําวิธีการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน   ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้รอบด้าน 
    4.  เป็นผู้ที่มีความเป็นกัลยาณมิตร พร้อมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนครู  เป็นผู้ให้คําแนะนํา 
    5.  เป็นผู้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ดี 
 
3. การดําเนินการก่อนการนิเทศ   
4. ดําเนินการนิเทศ 
5. หลังการนิเทศ 
 
 ศึกษาบทท่ี 2  หัวข้อ 6. องค์ประกอบของการนิเทศภายในสถานศึกษา (หน้า 11 – 14) 

� การดําเนินงานระดับโรงเรียน 
- แจ้งนโยบายการนิเทศ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน 
- กําหนดกรอบแผนงานนิเทศ 

� การดําเนินงานระดับ   ฝ่าย  / หมวดวิชา หรือ  งาน 
- การสํารวจความต้องการหรือความจําเป็น   ( Need  Assessment  : N. A. ) 
- การวางแผนนิเทศ 
- การเตรียมการนิเทศ 
- การปฏิบัติการนิเทศ 
- การประเมินและปรับปรุงการนิเทศ 
- การรายงานผลการนิเทศ 

 
 และศึกษาบทท่ี 2 หัวข้อ 7. เทคนิควิธีการนิเทศภายในสถานศึกษา (หน้า 14 – 25) 

- การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง 
- การนิเทศเป็นรายบุคคล 
- การเยี่ยมชั้นเรียน 
- การประชุม   

 
6. ประเมินผล 

การประเมินผลการดําเนินงานนิเทศ ตามแบบฟอร์ม หน้า 33 - 37 
การประเมินคุณภาพครูตามมาตรฐานท่ี 7 หน้า 41 – 42  และตามแนวทางการประเมิน ในภาคผนวก 
การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา หน้า 38 - 40 
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7.  สารสนเทศงานนิเทศ 
    7.1  สารสนเทศผลการดาํเนินงานนิเทศ 
      

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนคร ู *คดิเป็น

รอ้ยละ 
ระดบั 

คณุภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย          

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์          

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์          

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม          

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา          

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ          

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี          

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ          

ผลการประเมินรวม          

  
* หมายเหตุ รวมจํานวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       75-89  ดีมาก          60-74    ดี         50-59    พอใช้      ต่ํากวา่ 
50 ปรับปรุง 
 
    7.2  สารสนเทศครูตามมาตรฐานที่ 7 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนคร ู *คดิเป็น

รอ้ยละ 
ระดบั 

คณุภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย          

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์          

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์          

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม          

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา          

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ          

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี          

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ          

ผลการประเมินรวม          

 
* หมายเหตุ รวมจํานวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       75-89  ดีมาก          60-74    ดี         50-59    พอใช้      ต่ํากวา่ 
50 ปรับปรุง 
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7.3  สารสนเทศผลการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จาํนวนคร ู *คดิเป็น

รอ้ยละ 
ระดบั 

คณุภาพ เตม็ 5 4 3 2 1 5-3 
กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย          

กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์          

กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์          

กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม          

กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา          

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ          

กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี          

กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ          

ผลการประเมินรวม          

 
 * หมายเหตุ รวมจํานวนระดบั 5 - 3 และคดิเป็นรอ้ยละ 
ระดับคุณภาพ    90-100  ดีเยี่ยม       75-89  ดีมาก          60-74    ดี         50-59    พอใช้      ต่ํากวา่ 
50 ปรับปรุง 
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บทที่ 4 

แนวทางการส่งเสริมการนิเทศ 
 

1. จัดประกวดครูนิเทศดีเด่น /ครูดีเด่น (ระดับโรงเรียนและระดับมูลนิธิฯ) 

2. จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับงานนิเทศ 

3. การสร้างเครือข่ายงานนิเทศของโรงเรียนในเครือฯ 
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เคร่ืองมือประเมิน(แบบ ผสม) มาตรฐานที่ 7 ขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงาน ............................ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ ........................................................ 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์ 7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1. ความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร 
 2. การเชื่อมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
และหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. การวางแผนการจัดการเรียนรู้มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวน สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน  
- แบบประเมินการวิเคราะห์หลักสูตร 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1.ความรู้ความเข้าใจ
ในเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มีร่องรอยและเอกสารในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 
หลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 
….1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
….2. จุดหมายของหลักสูตร  
….3. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
….4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
….5. มาตรฐานการเรียนรู้  
….6. ตัวชี้วัด 
….7. สาระการเรียนรู ้
….8. โครงสร้างเวลาเรียน 
….9. เกณฑ์การวัดและการประเมิน 
….10. การตัดสินผล  
ระดับ 5  มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการ     
วิเคราะห์หลักสูตร ครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 10 ข้อ 
ระดับ 4  มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการ
วิเคราะห์หลักสูตร ครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 9 ข้อ 
ระดับ 3  มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการ
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 

วิเคราะห์หลักสูตร ครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 8 ข้อ 
ระดับ 2  มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการ
วิเคราะห์หลักสูตร ครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 6-7 ข้อ 
ระดับ 1  มีร่องรอยและเอกสารหรือกําหนดการสอนในการ
วิเคราะห์หลักสูตร ครบถ้วนสมบูรณ์น้อยกว่า 6 ข้อ 

2.  การเชื่อมโยง
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนและมาตรฐาน
การเรียนรู้ของ
หลักสูตรและ
หลักสูตรของ
สถานศึกษากับ
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มีเอกสารร่องรอยในการนําผลจากการวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางฯและหลักสูตรสถานศึกษาลงสู่กําหนดการสอน/
โครงการสอนครบถ้วนดังนี้ 
.….1. วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
….2. จุดหมายของหลักสูตร  
….3. สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 
….4. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
….5. มาตรฐานการเรียนรู้  
….6. ตัวชี้วัด 
….7. สาระการเรียนรู ้
….8. โครงสร้างเวลาเรียน 
….9. เกณฑ์การวัดและการประเมิน 
….10. การตัดสินผล  
 
ระดับ 5  กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลุมครบถ้วน
สมบูรณ์จํานวน 10 ข้อ 
ระดับ 4  กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลุมครบถ้วน
สมบูรณ์จํานวน 9 ข้อ 
ระดับ 3  กําหนดการสอน/โครงการสอนครอบคลุมครบถ้วน
สมบูรณ์จํานวน 8 ข้อ 
ระดับ 2  กําหนดการสอนมีการนาํผลจากการวิเคราะห์ใน
ประเด็นพิจารณาท่ี 1  ครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 6-7 ข้อ 
ระดับ 1  กําหนดการสอนมีการนาํผลจากการวิเคราะห์ใน
ประเด็นพิจารณาท่ี 1  ครบถ้วนสมบูรณ์น้อยกว่า 6 ข้อ 
 

 -แบบประเมิน
การวิเคราะห์
หลักสูตร 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

3. การวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ มีการ
กําหนดเป้าหมายคุณ
หมายผู้เรียน 
ครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ทักษะ
กระบวนการ 
สมรรถนะสําคัญและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

      ครูมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการการจัดการ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมดังน้ี 
….. 1. กําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมด้านความรู้ 
….. 2. กําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมด้านทักษะ 
….. 3. กําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมด้าน
กระบวนการ 
….. 4. กําหนดสมรรถนะที่สําคัญของผู้เรียน 
….. 5. กําหนดลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
….. 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
ครอบคลุมด้านความรู้  
….. 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
ครอบคลุมด้านทักษะ 
….. 8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
ครอบคลุมด้านกระบวนการ 
….. 9. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
ครอบคลุมสมรรถนะที่สําคัญ 
….. 10. จัดกิจกรรมการเรียนรู้แสดงพัฒนาการของผู้เรียน
ครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
ระดับ 5  มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการการ
จัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 10 ข้อ 
ระดับ 4  มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการการ
จัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน  9  ข้อ 
ระดับ 3  มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการการ
จัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน   8 ข้อ 
ระดับ 2  มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการการ
จัดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ จํานวน 6-7  ข้อ 
ระดับ 1  มีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมครบถ้วนสมบูรณ์ ครบถ้วนสมบูรณ์น้อย
กว่า 6  ข้อ 
 

  

 เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   

ระดับคุณภาพ   
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หน่วยงาน ................................   
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ ................................................. 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์ 7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1. การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 2. การใช้ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัดการเรียนรู ้
 3.  การส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1. มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ครูมีร่องรอยในการนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลดังน้ี 
….. 1.  ประวัติผู้เรียน (ครอบครัว  สุขภาพ  วิธีการเรียนรู)้ 
….. 2.  ผลการเรียนรู้รายวิชาที่เก่ียวข้อง(พื้นความรู้เดิม) 
….. 3.  ผลการเรียนเฉลี่ยรายภาค 
….. 4.  ผลการเรียนของกลุ่มสาระจะจัดแผนการเรียนรู ้
….. 5.  ผลการประเมิน SDQ 
 ….. 6.  ผลการทดสอบของงานแนะแนว (วัดเชาว์  วัด
อารมณ์  วัด แวว  สังคมมิติ กรณีศึกษา วัดเจตคติฯลฯ ) 
….. 7.  ผลการทดสอบ Pre-test, Post-test, ข้อสอบ
มาตรฐานฯลฯ 
ระดับ 5  มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ 5 ข้อข้ึนไป 
ระดับ 4  มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ 4 ข้อ 
ระดับ 3  มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ 3 ข้อ 
ระดับ 2  มีการนําข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตั้งแต่ 1-2 ข้อ 
ระดับ 1 ไม่ มีการนําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนมา

 -แบบวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
1.ผลสัมฤทธิ์ 
2.ระเบียนสะสม
(ปพ8) 
3.SDQ 
4.Pre Test , 
Post Test 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

 วิเคราะห์เป็นรายบุคคล 
2.การใช้ข้อมูล
ผู้เรียนวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ครูนาํข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมา
ใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
….. 1. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
….. 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย 
….. 3. กิจกรรมที่จัดเหมาะสมกับผู้เรียนที่แตกต่างกัน 
….. 4. จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียนเต็มตาม
ศักยภาพผู้เรียน 
….. 5. จัดกิจกรรมที่แสดงถึงการแก้ปัญหาของผู้เรียน 
….. 6. เป็นที่ปรึกษาหรือให้คําแนะนํากับเพื่อนครูในการจัด
กิจกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาผู้เรียน 
 
ระดับ 5  ครูใช้ข้อมูลผู้เรียนมาวางแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วน 6 ข้อ 
ระดับ 4  ครูใช้ข้อมูลผู้เรียนมาวางแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วน  5  ข้อ 
ระดับ 3  ครูใช้ข้อมูลผู้เรียนมาวางแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วน 3-4 ข้อ 
ระดับ 2  ครูใช้ข้อมูลผู้เรียนมาวางแผนการจัดการเรียนรู้
ครบถ้วน 1-2 ข้อ 
ระดับ 1  ครูไม่นําข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
มาวางแผนการจัดการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การส่งต่อข้อมูล
สารสนเทศผู้เรียน 

      ครูผู้สอนมีการดําเนินการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศดังน้ี 
….. 1. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคลที่
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
….. 2. มีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศสรุปการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
….. 3. มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลให้กับครูผู้สอนในระดับท่ีสูงข้ึน 
….. 4. มีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีโรงเรียน
กําหนด 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

 
 
 

ระดับ 5  ครูมีการจัดทําสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครบถ้วน 4 ข้อ 
ระดับ 4  ครูมีการจัดทําสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครอบคลุมจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 3  ครูมีการจัดทําสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครอบคลุมจํานวน 2 ข้อ 
ระดับ 2  ครูมีการจัดทําสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครอบคลุมจํานวน 1 ข้อ 
ระดับ 1  ไม่มีการจัดทําสารสนเทศผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
 

  

 เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   

ระดับคุณภาพ   
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หน่วยงาน ...............................   
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่  ................................................. 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.3.1 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1. การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
           2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้   
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1. การออกแบบการ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูออกแบบแผนการเรียนรู้โดยมีองค์ประกอบต่างๆ ดังน้ี 
….. 1. มาตรฐานการเรียนรู ้
….. 2. ตัวชี้วัดสมรรถนะสาํคัญ 
….. 3. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
….. 4. ใช้เทคนิคการสอนหลากหลายสอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
…..  5. กําหนดสื่อการสอนหลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
….. 6.  กําหนดแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับ
กิจกรรมและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
….. 7. กิจกรรมท่ีจัดส่งเสริมพัฒนาการดา้นสติปัญญาของ
ผู้เรียนตามระดับความสามารถ 
….. 8. นําผลการประเมินการออกแบบการเรียนรู้จากบันทึก
หลังสอนนํามาพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 
ระดับ 5  ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลุม 8 ข้อ 
ระดับ 4  ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลุม 6-7 ข้อ 
ระดับ 3  ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลุม 5 ข้อ 
ระดับ 2  ครูออกแบบแผนการเรียนรู้ครอบคลุม  3-4 ข้อ 
ระดับ 1  ครูออกแบบแผนการสอนครอบคลุมน้อยกว่า 3 
ข้อ 

 1.แผนการ
จัดการเรียนรู้  
-สมรรถนะ 
-ลักษณะอันพึง
ประสงค์  
-วิธีสอน  
-เทคนิคการสอน 
 -สื่อ/แหล่ง
เรียนรู้ 
2.แบบนิเทศการ
สอน 
3.บันทึกหลัง
สอน 
(ดูการปรับปรุง
พัฒนา) 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

2. การจัดกิจกรรรม
การเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้ข้อใดบ้าง 
….. 1.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้ 
….. 2.  ใช้เทคนิคการสอนตามที่แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้ 
…..3.   ใช้สื่อการสอนตามที่แผนกาจัดการรเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้ 
….. 4.  ใช้แหล่งเรียนรู้ตามที่แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบไว้ 
… . 5.  จัดทําบันทึกหลังสอนประเมินการจัดแผนการเรียนรู้
ตามที่ออกแบบไว้ และแนวทางการพัฒนา 

ระดับ  5  ครูจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ครอบคลุมจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ  4  ครูจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ครอบคลุมจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ  3  ครูจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ครอบคลุมจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ  2  ครูจัดกิจกรรมการเรียนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ ครอบคลุมจํานวน 1-2 ข้อ 
ระดับ 1  ครูไม่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ 
 
 

  

เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   

ระดับคุณภาพ   
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หน่วยงาน .............................  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ ................................................ 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.3.2 ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1. ร้อยละของห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ท่ีสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม 
 2. ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพท่ีเป็นต้นแบบ อย่างน้อย 1 ห้องที่ส่งผลต่อ 
1) ปฏิบัติได้ โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้ได้จริง 
2) ประหยัดด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
3)  ประโยชน์ผู้เรียนได้รับความรู้ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน 
4)  แปลกใหม่ ประยุกต์หรือริเร่ิม โดยความร่วมมือกับครู 
5)  ปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อ่ืน 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
1. ร้อยละของห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ท่ีสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม  

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของ
ห้องเรียนแหล่ง
เรียนรู้ท่ีสะอาด 
สุขลักษณะ สวยงาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      มีการดาํเนินการให้ห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด 
สุขลักษณะ สวยงามอย่างต่อเนื่องดังนี้ 
1. ห้องเรียนมีองค์ประกอบของความสะอาดดังน้ี 
….. 1. พื้นห้อง เพดาน ประตู หน้าต่าง สะอาดปราศจากเศษ
ขยะ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก 
….. 2.  โต๊ะ ม้าน่ัง กระดานดํา แปรงลบกระดานอุปกรณ์การ
เรียน  สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
...... 3. ระเบียงหน้าห้อง ด้านนอกหน้าต่าง สะอาดปราศจาก
ฝุ่น และคราบสกปรก 
….. 4.  ถังขยะได้รับการล้างทําความสะอาดปราศจากคราบ
เปรอะเป้ือน  
…… 5. ห้องเรียนมีกฎ/ระเบียบในการดูแลรักษาความ
สะอาดของห้องเรียน 
…… 6. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของ
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
     - ผ่านเกณฑ์ที่ 5 ข้อข้ึนไป 
 

2. ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้มีองค์ประกอบของการถูก

 แบบนิเทศการใช้
ห้องเรียนและ
แหล่งเรียนรู้ 
(ครูรายบุคคล) 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุขลักษณะดังนี้ 
….. 1.  อากาศถ่ายเทไหลเวียน 
….. 2.  มีแสงสว่างท่ีเหมาะสม 
….. 3. ปราศจากมลภาวะทางอากาศ 
….. 4. ปราศจากมลภาวะทางเสียง   
….. 5. อุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมและไม่เป็นที่แพร่เชื้อ
โรคต่างๆ 
..... 6. โต๊ะ ม้านั่ง และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
….. 7.  มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
   - ผ่านเกณฑ์ที่ 6 ข้อข้ึนไป 
 
3. ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ มีองค์ประกอบของความสวยงาม
ดังนี้ 
….. 1.   มีการจัดโต๊ะ ม้านั่ง อุปกรณ์การเรียนรู้และสิ่ง
อํานวยความสะดวกเป็นระเบยีบ สะดวกต่อการใช้งานหรือ
การจัดกระบวนการเรียนรู้  
…… 2.  มีการตกแต่ง บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ  ประตู  
หน้าต่าง เพดาน ผนังห้องเรียน เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
…..  3.  มีการจัด โต๊ะ ม้าน่ัง อุปกรณ์การเรียนรู้และสิ่ง
อํานวยความสะดวก ให้สวยงามเหมาะสมกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
…..  4.  มีการตกแต่งหรือจัดห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ให้มี
บรรยากาศเอ้ือต่อ การเรียนรู้ 
…..  5.  มีการตกแต่งห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้
เกิด  ความคิดสร้างสรรค์ 
      - ผา่นเกณฑ์ที่ 4 ข้อข้ึนไป 
 
ระดับ 5 มีการดําเนินการจาํนวน 18 ข้อ 
ระดับ 4 มีการดําเนินการจาํนวน 16 - 17  ข้อ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการจาํนวน 14 - 15 ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการจาํนวน   10 - 13 ข้อ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการจาํนวนน้อยกว่า 10 ข้อ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

สถานศึกษามีจาํนวนห้องเรียน...........ห้อง ผ่านระดับ 3 จํานวน .......ห้อง 
สถานศึกษามีจาํนวนแหล่างเรยีนรู้...........แหล่ง ผ่านระดับ 3 จํานวน.......แหล่ง 

รวมห้องเรียน แหล่งเรียนรู้จํานวน.............    ผ่านระดับ 3 จํานวน.........   

  

สถานศึกษามีจาํนวนห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ท่ีผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ.......   
 

2. ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพท่ีเป็นต้นแบบ อย่างน้อย 1 ห้อง 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1. ปฏิบัติได้ โดย
ผู้เรียนสามารถเข้า
ใช้ได้จริง 

   ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้ มีองค์ประกอบดังน้ี 
….. 1.  เรียนรู้ได้จริง / ปฏิบัติได้จริง 
….. 2.  สามารถค้นหาความรู้ได้จริง 
.…. 3.   สามารถเรียนรู้ได้เองตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่อง 
.…. 4.  มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน 
สิ่งอํานวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
….. 5.  การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 
….. 6.  การเข้าใช้ หรือเข้าปฏิบัติ สามารถเชื่อมโยงบูรณา
การสู่เป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียนตามหลักสูตร 
ระดับ 5  มีองค์ประกอบความสมบูรณ์  6 ข้อ 
ระดับ 4  มีองค์ประกอบครบถ้วนจํานวน  5 ข้อ 
ระดับ 3  มีองค์ประกอบครบถ้วนจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 2  มีองค์ประกอบครบถ้วนจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1  มีองค์ประกอบน้อยกว่า 3 ข้อ 

 แบบประเมิน 

2. ประหยัดด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินหรือ
ใช้เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่า 
 

   มีร่องรอยเอกสารหลักฐาน และสภาพจริง 
…... 1. มีการเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/เทคโนโลยีท่ีไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม 
…… 2. มีการเลือกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
…… 3. มีการเลือกใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับบริบทและกระบวนการเรียนรู้ 
…... 4. ใช้งบประมาณในการดําเนินการอย่างเหมาะสม 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

.......5. สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ได้ยาวนาน  
ระดับ 5  มีสภาพท่ีปรากฏครบถ้วน 5 ข้อ 
ระดับ 4  มีสภาพท่ีปรากฏจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 3  มีสภาพท่ีปรากฏจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 2  มีสภาพท่ีปรากฏจํานวน 2 ข้อ 
ระดับ 1  มีสภาพท่ีปรากฏจํานวน 1 ข้อ หรือไม่มี 

3.  ประโยชน์ผู้เรียน
ได้รับความรู้ และ
เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
 

    ผู้เรียนเกิดประโยชน์จากการเรียนรู้จากห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้ 
….. 1. เกิดประสบการณ์ตรงจากการที่ได้ปฏิบัติ 
….. 2. เกิดทักษะที่ได้จากการปฏิบัติจริง ทําได้ คิดเป็น 
….. 3.  เกิดองค์ความรู้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาํวัน 
….. 4. เกิดทักษะและประสบการณ์ตรงที่สามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
….. 5.เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้โดยสามารถนําไปประกอบ
อาชีพในอนาคตได ้
......6. ผู้เรียนมากกว่าร้อยละ 50 ได้มาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบนี้ 
ระดับ 5   ประโยชน์และทักษะท่ีผู้เรียนได้รับครบถ้วนทั้ง 6 
ข้อ 
ระดับ 4   ประโยชน์และทักษะท่ีผู้เรียนได้รับครบถ้วน  5 
ข้อ 
ระดับ 3   ประโยชน์และทักษะท่ีผู้เรียนได้รับครบถ้วน  4 
ข้อ 
ระดับ 2  ประโยชน์และทักษะท่ีผู้เรียนได้รับครบถ้วน  3 
ข้อ 
ระดับ 1  ประโยชน์และทักษะท่ีผู้เรียนได้รับน้อยกว่า 3 ข้อ 
 

  

4.  แปลกใหม่ 
ประยุกต์หรือริเร่ิม 
โดยความร่วมมือกับ
ครู 
 

    ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ มีการดําเนินการ 
….. 1.  ครูมีการสํารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 
….. 2.  ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งท่ีสร้างข้ึนใหม่หรือ
ประยุกต์พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
..... 3.   ครูมีส่วนร่วมในการสร้างและพฒันาห้องเรียน/
แหล่งเรียนรู้ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

….. 4.   การจัดห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ให้เป็นสภาพจริงหรือ
เหมือนสภาพจริงมากที่สุด 
….. 5.  มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลในการใช้
ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนา 
…..6.  มีความร่วมมือระหว่างครู  ชุมชน ในการดูแลและ
พัฒนาห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
 
ระดับ 5   มีการดําเนินการครบถ้วน 6 ข้อ 
ระดับ 4  มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน  4 ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการครบถ้วนน้อยกว่า 3 ข้อ 

5.  ปลอดภัยต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืน 
 

   ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้มีการดําเนินการดา้นความ
ปลอดภัย 
….. 1.   มีโครงสร้างของห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ท่ีแข็งแรง
ม่ันคง 
….. 2.  ระบบไฟฟา้ ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
ได้มาตรฐานความปลอดภัย และมีการตรวจสอบระบบอย่าง
น้อยทุกๆ 6 เดือน 
……3.  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และองค์ประกอบต่างๆ ได้
มาตรฐานความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุ 
….. 4. การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือต่อสุขภาพ
ของผู้ที่เข้าใช้ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
….. 5.   ปราศจากมลภาวะทางอากาศ เสียง 
….. 6.   มีผังแสดงทางเข้าออกพร้อมป้าย ป้ายไฟแสดง
ทางออกฉุกเฉิน  และจุดท่ีเก็บถังดับเพลิงพร้อมป้ายแสดง
การใช้ถังหรือเคร่ืองมือดับเพลิง 
..… 7.  มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
….. 8.   มีแผนการซ้อมอพยพผู้เรียน/ผู้ใช้ เม่ือเกิดอุบัติภัย
ในขณะที่ใช้ ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
 
ระดับ 5  มีองค์ประกอบและมีการดําเนินการครบ 8 ข้อ 
ระดับ 4 มีองค์ประกอบข้อ 1-4  และข้ออ่ืนๆ อีก 2 ข้อ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

ระดับ 3  มีองค์ประกอบข้อ 1-4  และข้ออ่ืนๆ อีก 1 ข้อ  
ระดับ 2  มีองค์ประกอบข้อ 1-4  ไม่ครบทุกข้อ  และ
ดําเนินการข้ออ่ืนๆ บางข้อ 
ระดับ 1  มีองค์ประกอบข้อ 1-4 ไม่ครบ และข้ออ่ืนๆ 
ดําเนินการไม่ได้ดําเนินการ 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   
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หน่วยงาน ....................... 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ .......................................... 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.4.1 ครูมีผลงานท่ีนําไปใช้ประโยชน์ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1. ร้อยละของครูประจําที่มีผลงาน เช่น คู่มือ สื่อการสอน สิ่งประดิษฐ์ 
แบบจําลอง งานสรา้งสรรค์นวัตกรรมหรืองานวิจัยท่ีนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงได้รับการรับรอง
จากสถานศึกษาและหรือหน่วยงาน 
  2. ร้อยละของผลงาน ( คู่มือ ส่ือการสอน สิ่งประดิษฐ์ แบบจําลอง งาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรืองานวิจัยท่ีนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
และหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงของครู 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1.ร้อยละของครู
ประจําท่ีมีผลงาน 
เช่น คู่มือ สื่อการ
สอน สิ่งประดิษฐ์ 
แบบจําลอง งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยที่นําไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงได้รับการ
รับรองจาก
สถานศึกษาและ
หรือหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 

   ครูมีร่องรอยและเอกสารที่แสดงถึงการดําเนินงานและ
ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ประเภทต่างๆ  
.....1. คู่มือ 
.....2. สื่อการสอน 
.....3. สิ่งประดิษฐ ์
.....4. แบบจําลอง 
.....5. งานสร้างสรรค์ 
.....6. นวัตกรรม 
.....7. งานวิจัย 
ระดับ 5 ประเภทผลงานที่ได้รับการรับรอง 5 -7 ประเภท 
ระดับ 4 ประเภทผลงานที่ได้รับการรับรอง 4 ประเภท 
ระดับ 3 ประเภทผลงานที่ได้รับการรับรอง 3 ประเภท 
ระดับ 2 ประเภทผลงานที่ได้รับการรับรอง 2 ประเภท  
ระดับ 1 ประเภทผลงานที่ได้รับการรับรอง 1 ประเภท 
หรือไม่มี 
จํานวนครูทั้งหมด ...........คน 
ครูที่มีผลงานได้รับการรับรอง ระดับ 3 ข้ึนไป จํานวน...........
คน 
คิดเป็นร้อยละ.............. 

 -แบบสํารวจ 
-ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

  
2. ร้อยละของ
ผลงาน ( คู่มือ ส่ือ
การสอน 
สิ่งประดิษฐ์ 
แบบจําลอง งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือ
งานวิจัยที่นําไปใช้ใน
การจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงได้รับการ
รับรองจาก
สถานศึกษาและ
หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง สอดคล้อง
กับการปฏิบัติจริง
ของครู 

จํานวนผลงานของครูทั้งหมด จํานวน..............ชิ้น 
ได้การรับรองจากสถานศึกษาจํานวน..............ชิ้น 
คิดเป็นร้อยละ.......................... 

  

เฉลี่ยร้อยละ   
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หน่วยงาน ...................................  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ .............................................................. 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1. ครูพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพตามหลักการ
วัดผลและประเมินผลสอดคลอ้งกับทุกมาตรฐานและตัวชีว้ดัตามกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดเก็บ
เครื่องมืออย่างเป็นระบบ 
 2. วัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลาก
ลายและตัดสินผลการเรียนรู้โดยพิจารณาคะแนนพัฒนาการ 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1. ครูพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนที่มีคุณภาพ
ตามหลักการวัดผล
และประเมินผล
สอดคล้องกับทุก
มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ 
พร้อมท้ังจัดเก็บ
เครื่องมืออย่างเป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 

     มีร่องรอยหลักฐานในเรื่องการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน ดังนี้ 
….. 1. เลือกวิธีและเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
..... 2.  สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้วัดประเมินผลการเรียนและ
พัฒนาการผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักการวัดและประเมินผล 
..... 3.   เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผลสอดคล้องกับทุก
มาตรฐานและตัวชีว้ัดตามกิจกรรมการเรียนรู้ 
..... 4.  มีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียน 
..... 5.  มีระบบจัดเก็บเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 
ระดับ 5  มีการดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ 
ระดับ 4 มีการดาํเนินการครบถ้วนจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 3  มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 2  มีการดาํเนินงานครบถ้วนจํานวน 2 ข้อ 
ระดับ 1   มีการดําเนินงานครบถ้วนจํานวน 1 ข้อ หรือไม่มี  

 1. แบบวิเคราะห์
ข้อสอบ 
2. แบบประเมิน
แผน 
3.แบบนิเทศ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

2. วัดและ
ประเมินผล
พัฒนาการของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการ
และเครื่องมือที่
หลากลายและ
ตัดสินผลการเรียนรู้
โดยพิจารณา
คะแนนพัฒนาการ 
 

    มีร่องรอยหลักฐานการวัดและประเมินผลพัฒนาการ
ผู้เรียน ดังนี้ 
..... 1.  การวัดและประเมินผลพัฒนาผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..... 2.   เลือกใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย
ในการวัดและประเมินผลสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
..... 3.   มีการวัดและการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนก่อน
เรียน เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
..... 4.  มีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อติดตามดู
พัฒนาการในการเรียนรู้ ตลอดจนจุดบกพร่องของผู้เรียน
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ซ่อมเสริม 
..... 5 . มีการประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนหรือ
การจัดกิจกรรม เพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
..... 6.  การตัดสินผลการเรียนรู้พิจารณาจากคะแนน
พัฒนาการ 
 
ระดับ 5  มีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน
ครบถ้วน 6 ข้อ 
ระดับ 4  มีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน
ครบถ้วนจํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 3  มีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน
จํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 2  มีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน
จํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 1  มีการวัดและการประเมินผลพัฒนาการผู้เรียน
จํานวนน้อยกว่า 3 ข้อ 
 

  

เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   

ระดับคุณภาพ   
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หน่วยงาน ............................................ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่  .................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.6  ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1.ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
  2. การแก้ไขผู้เรียน ประสานความร่วมมือกับผู้เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท้ัง
ด้านการเรียนและดา้นคุณภาพชีวิตด้วยความเท่าเทียมกันรายงานผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบ  
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน   
- แบบประเมิน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1.ครูให้คําแนะนํา 
คําปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูมีร่องรอยและเอกสารในการดาํเนินการ ดังนี ้
..... 1.  ครูมีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ( 
ตามข้อ 7.2(1)) 
..... 2.  นําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการดูแลให้ความ
ช่วยเหลือทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 
..... 3. ให้คําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะ ในการแก้ปัญหาผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ 
.....  4.  เป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแล ให้คําแนะนํา 
คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน  
..... 5.  สามารถชี้แนะการดาํเนินการให้กับผู้อ่ืนได้ 
 
ระดับ 5  มีการดําเนินการครบถ้วน 5 ข้อ 
ระดับ 4  มีการดาํเนินการจํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 3  มีการดาํเนินการจํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 2  มีการดาํเนินการจํานวน 2 ข้อ 
ระดับ 1  มีการดําเนินงานน้อยกว่า 2 ข้อ  

 1. บันทึกหลัง
สอน 
2. SDQ 
3. ปพ.8 
4.แบบบันทึก
พฤติกรรม
นักเรียน 
5. แบบนิเทศ 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

2.  การแก้ไขผู้เรียน 
ประสานความ
ร่วมมือกับ
ผู้เก่ียวข้องในการ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและด้าน
คุณภาพชีวิตด้วย
ความเท่าเทียมกัน
รายงานผลผู้เรียน
เป็นรายบุคคลให้
ผู้ปกครองทราบ 

ครูมีการดําเนินการตามระบบดูแลนักเรียน ดังนี้ 
..... 1.  มีการประสานงานกับครูผู้สอน  ครูประจําชั้น  ฝา่ย
วิชาการ หรือผู้ท่ีเก่ียวข้องในการชว่ยเหลือผู้เรียนในด้านการ
เรียน เป็นรายบุคคลด้วยความเท่าเทียมกัน 
..... 2.  มีการประสานกับครูแนะแนว  ครูประจาํชั้น ครูที่
ปรึกษา หรือผู้ที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ด้านคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคลด้วยความเท่าเทียมกัน 
..... 3.มีการประสานครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ในกรณี
ของผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา เพื่อดูแลแก้ไขอย่าง
ใกล้ชิด 
..... 4. มีการส่งต่อผู้เรียนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
..... 5.  ประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกัน
ดูแล พัฒนาผู้เรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
..... 6.  มีการรายงานผลการดาํเนินงานในการดูแลผู้เรียน
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคลให้ผู้ปกครอง
ทราบ 
 
ระดับ 5  มีการดําเนินการครบถ้วน 6 ข้อ 
ระดับ 4  มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน  5 ข้อ 
ระดับ 3  มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน  4 ข้อ 
ระดับ 2  มีการดําเนินการครบถ้วนจํานวน  3 ข้อ 
ระดับ 1  มีการดําเนินการน้อยกว่า - ข้อ 
 

  

เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   

ระดับคุณภาพ   
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หน่วยงาน ........................... 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ ............................................................. 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.7.1  ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทีต่นรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  1. การศึกษาวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรู้ 
                                                  2. การใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- วิจัยในชั้นเรียน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1. การศึกษาวิจัย
และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

.....1. ศึกษาปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
.....2. กําหนดประชากรในการศึกษาตรงตามปัญหาท่ีศึกษา 
.....3. กําหนดตัวแปรในการศึกษาที่ชัดเจน(ตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตาม) 
.....4. จัดทําเคร่ืองมือวิจัยท่ีเหมาะสม 
.....5. มีวิธีดําเนินการวิจัยที่เหมาะสม โดยมีการศึกษาองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวข้องและนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการ
วิจัย 
.....6. ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 
.....7. ออกแบบการวิจัย โดยสามารถลดตัวแปรคลาดเคลื่อน
และตัวแปรแทรกซ้อน ท่ีทําให้ได้ผลการวิจัยที่ตรงสภาพจริง 
ระดับ 5 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 7 ข้อ 
ระดับ 4 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 6 ข้อ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 3-4 ข้อ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 2-1 ข้อ หรือไม่มี 

 1.บันทึกหลัง
สอน 
2.แบบประเมิน
งานวิจัยในชั้น
เรียน 
 

2. การใช้ผลวิจัยใน
การพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
 

  การใช้ผลการวิจัย 
.....1. สามารถแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้หรือพัฒนาผู้เรียน 
.....2. มีการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
.....3. สามารถแนะนาํให้ผู้อ่ืนนําผลวิจัยไปแก้ปัญหาและ
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

 
 

จัดการเรียนรู้ 
.....4. ผลงานวิจัยสามารถนําไปใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนได้ 
.....5. มีการนําผลการวจิัยไปพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
ระดับ 5 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 4 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 2 ข้อ 
ระดับ 1 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 1 ข้อ หรือไม่มี 
 
 
 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   

ระดับคุณภาพ   
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หน่วยงาน ..........................................  
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ ............................................................ 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.7.2 ครูได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  
1. ร้อยละของครูประจําที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูระหว่างเปิดภาคเรียน(นอกเวลาเรียน)อย่างน้อย50 ชั่วโมง/
ปี/คน 
2. ร้อยละของครูประจําที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ระหว่างปิดภาคเรียน(นอกเวลาเรียน)อย่างน้อย
50 ชั่วโมง/ปี/คน 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของครู  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของครู
ประจําท่ีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครู
ระหว่างเปิดภาค
เรียน(นอกเวลา
เรียน)อย่างน้อย50 
ชั่วโมง/ปี/คน 
                                                

ครูประจํามีจาํนวน...............คน 
ครูประจําท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูระหว่างเปิดภาคเรียน
(นอกเวลาเรียน)อย่างน้อย50 ชั่วโมง/ปี/คน มีจํานวน...........
คน 
คิดเป็นร้อยละ...................... 

 - กิจกรรม
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ของครู   
-บันทึกการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. ร้อยละของครู
ประจําท่ีได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ ์
ระหว่างปิดภาค
เรียน(นอกเวลา
เรียน)อย่างน้อย50 
ชั่วโมง/ปี/คน 

ครูประจํามีจาํนวน...............คน 
ครูประจําท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ระหว่างปดิ    
ภาคเรียน(นอกเวลาเรียน)อยา่งน้อย50 ชั่วโมง/ปี/คนมี
จํานวน...........คน 
คิดเป็นร้อยละ...................... 
 
 

 แบบบันทึกการ
เข้าร่วม 
เกียรติบัตร/
วุฒิบัตร 
จดหมายเชิญ 
คําสั่งมอบหมาย
เข้ารับการอบรม 

เฉลี่ยร้อยละ   
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หน่วยงาน .........................................   
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ ......................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.8.1 ครูเป็นคนดี  มีความสามารถ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี ่
1.เกณฑ์การพิจารณา  
1) มีการระบุคุณธรรมที่โดดเด่นและมีแนวปฏิบัติร่วมกันที่นําไปสู่ความเป็นคนดีของครู 
2) มีการกําหนดตัวบ่งชี้และระดับความสาํเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) มีการดําเนินงานที่ชัดเจน สมํ่าเสมอ ต่อเน่ือง 
4) มีการส่งเสริมให้ครู ผู้เรียน ผู้ปกครองประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
5) มีผลการประเมินความสาํเร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของครูที่มีลักษณะความดีตามที่กําหนด 
2  พัฒนาของคะแนน O-NET 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้จาก สทศ.หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี สมศ.รับรอง 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1.เกณฑ์การ
พิจารณา  

   

1) มีการระบุ
คุณธรรมท่ีโดดเด่น
และมีแนวปฏิบัติ
ร่วมกันที่นําไปสู่
ความเป็นคนดีของ
ครู 
 

.....1. กําหนดคุณธรรม 3-4 ประเด็นในการดําเนินการการ
เป็นคนดีของครู 
.....2. คุณธรรมที่กําหนดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
.....3. มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
.....4. มีแนวทางการบันทึก/จัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินที่
มีประสิทธิภาพ 
.....5. การปฏิบัติเป็นคนดีของครู เป็น/นําไปสูว่ัฒนธรรมของ
องค์กร 
ระดับ 5 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 4 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 3 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 2 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 2 ข้อ 

 -แบบประเมิน
จรรยาบรรณครู 
-แบบประเมิน
การข้ึนข้ัน
เงินเดือน 
-แบบประเมิน
ภาระงาน 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

ระดับ 1 มีการดําเนินการท่ีสมบูรณ์ 1 ข้อ หรือไม่มี 
2) มีการกําหนด 
ตัวบ่งชี้และระดับ
ความสาํเร็จของ
เป้าหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ระดับ 5 กําหนดตัวบ่งช้ีและระดับความสาํเร็จตามเป้าหมาย
ร้อยละ 90 -100 
ระดับ 4 กําหนดตัวบ่งช้ีและระดับความสาํเร็จตามเป้าหมาย
ร้อยละ 75 -89 
ระดับ 3 กําหนดตัวบ่งช้ีและระดับความสาํเร็จตามเป้าหมาย
ร้อยละ 60 -74 
ระดับ 2 กําหนดตัวบ่งช้ีและระดับความสาํเร็จตามเป้าหมาย
ร้อยละ 50 -59 
ระดับ 1 กําหนดตัวบ่งช้ีและระดับความสาํเร็จตามเป้าหมาย
ต่ํากว่าร้อยละ 50 

  

3) มีการดําเนินงาน
ที่ชัดเจน สมํ่าเสมอ 
ต่อเนื่อง 
 

.....1 มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแต่ละประเด็น
คุณธรรม 
.....2 มีกิจกรรมส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้ 
.....3 มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนา 
.....4 มีการดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
.....5 มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในแต่ละคุณธรรม 
 
ระดับ 5 มีความสมบูรณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 4 มีความสมบูรณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 3 มีความสมบูรณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 2 มีความสมบูรณ์ 2 ข้อ 
ระดับ 1 มีความสมบูรณ์ 1 ข้อ หรือไม่มี 

  

4) มีการส่งเสริมให้
ครู ผู้เรียน 
ผู้ปกครองประพฤติ
ปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิต 
 

.....1 มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 

.....2 ครูได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจํา 

.....3 นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจํา 

.....4 ผู้ปกครองได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นประจํา 

.....5 หน่วยงานที่รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบการดําเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
ระดับ 5 มีความสมบูรณ์ 5 ข้อ 
ระดับ 4 มีความสมบูรณ์ 4 ข้อ 
ระดับ 3 มีความสมบูรณ์ 3 ข้อ 
ระดับ 2 มีความสมบูรณ์ 2 ข้อ 
ระดับ 1 มีความสมบูรณ์ 1 ข้อ หรือไม่มี 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

 เฉลี่ยระดับคุณภาพ(ข้อ 1 - 4 )   
 เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20(รอ้ยละ) *  
5) มีผลการประเมิน
ความสาํเร็จ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของ
ครูที่มีลักษณะความ
ดีตามที่กําหนด 
 

    ครูที่มีลักษณะความดีตามที่กําหนด (รายบุคคล) 
ระดับ 5 ผลการประเมินลักษณะความดีของครูได้ร้อยละ 90 
- 100 
ระดับ 4 ผลการประเมินลักษณะความดีของครูได้ร้อยละ 85 
- 89 
ระดับ 3 ผลการประเมินลักษณะความดีของครูได้ร้อยละ 80 
- 84 
ระดับ 2 ผลการประเมินลักษณะความดีของครูได้ร้อยละ 60 
- 79 
ระดับ 1 ผลการประเมินลักษณะความดีของครูได้น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
ครูร้อยละ.............. มีลักษณะความดีตามที่กําหนดระดับ 3 
(ดี) ข้ึนไป 
 
 
 

*ร้อยละ
............ 

 

2  พัฒนาของ
คะแนน O-NET 5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จาก สทศ.หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ี สม
ศ.รับรอง 

จํานวนกลุ่มสาระฯทุกระดับที่มีการสอบ O-Net ...............
สาระฯ 
จํานวนกลุ่มสาระฯท่ีมีพัฒนาการ .................สาระฯ 
คิดเป็นร้อยละ.................... 

*ร้อยละ
............. 

 

 เฉลี่ยร้อยละ*   
 

 

 

 

 



~ 27 ~ 
 

หน่วยงาน ....................................................... 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ ................................................................. 
ตัวบ่งช้ีที่/วัตถุประสงค์  7.9  ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑท์ี่  
1. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
2. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ 
กิจกรรม/สิ่งที่ใช้/เกี่ยวข้องในการประเมิน 
- แบบประเมิน 

วิธีการประเมิน 
- ประเมินเอกสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
- แบบ Rubrics/ โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับคุณภาพ 
- แบบ Checklist/ โดยกําหนดจํานวนข้อที่ได้แต่ละระดับคุณภาพ 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

1.ครูจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    มีร่องรอยและเอกสารยืนยันในการจัดการเรียนการสอน
ของครูดังนี้ 
ระดับ 5. ปฏิบัติงานการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายตาม
เวลาครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร   
ระดับ 4 ปฏิบัติงานการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายตาม
เวลาไม่ครบถ้วน  เน่ืองจากไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี แต่ได้ทําการ
สอนชดเชยครบถ้วน 
ระดับ 3.  ทําการแลกคาบการสอนก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่
ลากิจ  หรือขอแลกคาบการสอนหลังจากไม่ได้มาปฏิบัติ
หน้าท่ี 
ระดับ 2   ในกรณีที่ขาดสอน   จะทําการวางแผนการสอน
ใหม่ ปรับคาบเรียน  เพื่อให้ครอบคลุมสาระ มาตรฐาน และ
ตัวชี้วัดของรายวิชาที่สอน   
ระดับ 1  ปฏิบัติงานการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายตาม
เวลาไม่ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตร   

 ตารางสอน 
สถิติการมา
ทํางาน 
ผลการประเมิน
การเตรียมการ
สอน 
ผลการนิเทศด้าน
.... 
รางวัลของ
นักเรียน 
(ท่ีครูตนเอง
สอน) ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา
ข้ึนไป 
บันทึกการเข้า
สอนแทน 

2. ครูจัดการเรียน
การสอนตามวิชาที่
ได้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ 

    มีร่องรอย เอกสาร หลักฐานในการการจัดการเรียนการ
สอนเต็มความสามารถดังนี้ 
….. 1.  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการ
เรียนรู้ท่ีสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 

คุณภาพ 

เอกสาร/
หลักฐาน 

ประกอบการ
ประเมิน 

 ..... 2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่
ได้จัดเตรียมไว้ เพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามท่ีหลักสูตร
กําหนด 
..... 3.  มีการจัดทําบันทึกหลังสอน เพื่อประเมินการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาผู้เรียนอยา่งต่อเนื่อง 
..... 4 .  เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างท่ีดีสามารถให้คําชี้แนะ 
แนะนําผู้อ่ืนได ้
….. 5.   ส่งเสริมหรือพัฒนาผู้เรียนจนสามารถได้รับรางวัล
จากการแข่งขันความเป็นเลิศตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ข้ึนไป 
 
ระดับ 5  มีการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 5 ข้อ 
ระดับ 4  มีการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 4 ข้อ 
ระดับ 3  มีการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 3 ข้อ 
ระดับ 2  มีการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 2 ข้อ 
ระดับ 1  มีการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 1 ข้อ 
หรือไม่มี 

เฉลี่ยระดับคุณภาพ   
เฉลี่ยระดับคุณภาพ คูณ 20   

ระดับคุณภาพ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ตารางสรุปบุคลากร งานนิเทศ 

โรงเรียน............................................ 
ปีการศกึษา.......................... 

 จํานวนบคุลากร 
1. จํานวนครู  .........คน 

ลํา 

ดบั 
ชื�อ – นามสกุล 

ตําแหน่ง 

บคุลากรงานนิเทศ 

ตําแหน่งงาน/ 

จํานวนคาบที�สอน 

จํานวนครู 

ที�สามารถ
รับผิดชอบได้ 

จํานวนครู 

ที�จะ
รับผิดชอบ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม  
 

 หมายเหตุ:   1. ตําแหน่งบคุลากรงานนิเทศ 

 -  บคุลากรงานนิเทศ 

 -  บคุลากรงานนิเทศผู้ ช่วย 

 -  ครูนิเทศเครือข่าย 

 2. การคํานวณจํานวนครูที�สามารถรับผิดชอบได้ 

คาบทํางานที�เหลือ คือ (22 คาบ – จํานวนคาบที�สอน) * 36 สปัดาห์ เท่ากบั ........ คาบต่อปีการศกึษา  
ดงันั 6นสามารถดแูลงานนิเทศของครู ได้จํานวน .......คาบ หาร 7 คาบ เท่ากับ ..... คน 
 



คณะจัดทําคู่มือแนวทางการดําเนินงานนิเทศและงานวิจัย 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ที่ปรึกษา 
1. ภราดาธัณฑ์กร         ตันสุวงษ ์
2. ภราดาวิหาร            ศรีหาพล 
3. ภราดาอาวุธ       ศิลาเกษ  
4. ภราดาสยาม            แก้วประสิทธิ ์
5. ดร.อาทิพย์              สอนสุจิตรา     

  
งานนิเทศ 
1. ภราดาธัณฑ์กร         ตันสุวงษ ์
2. ภราดาสยาม            แก้วประสิทธิ ์
3. มิสนิสา                  แก้วมงคล 
4. มิสสายทิพย์            สวัสดิกุล 
5. มิสอัจฉรา               จันหา 
6. มิสอาภรณ์              วิริยะรมัภ์ 

 
งานวิจัย 
1. ภราดาวิหาร            ศรีหาพล 
2. ดร.อาทิพย์             สอนสุจติรา 
3. ดร.ปสุตา               โอษฐ์จนัทร์ศรี 
4. ดร.นันทา               ลีนะเปสนันท์ 
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