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 การวิจัยคร้ังนี้มีวตัถุประสงคการวจิัยเพื่อ  1)  ศึกษาขอมูลพืน้ฐาน  2)  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   3)  ทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรม   4) ประเมินผลและปรับปรุงหลกัสูตรฝกอบรม   โดยการวิจัยคร้ังนี้  ไดทดลองใชหลกัสูตรฝกอบรมกบั
ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศกึษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน  31  คน โดยใชแบบ
แผนการวิจัยแบบ  One   Group    Pretest  Posttest  Design        
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ความรู  ความเขาใจ  เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียน   5) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน  
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การวิเคราะหขอมลู   โดยใชคารอยละ  (%)  คาเฉลี่ย (X)    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    การทดสอบคาท ี
(t-test) dependent และการวิเคราะหเนื้อหา  ผลการวิจยั   พบวา    

  1. ผูนิเทศภายในโรงเรียนและผูเกี่ยวของ     ตองการใหมีหลักสูตรฝกอบรม    เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน     
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2) ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน  3)  เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  4)  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน   5)  การ
สังเกตการสอน   6) การวิเคราะหการสังเกตการสอน    และหลกัสูตรมีความเหมาะสมสอดคลอง     
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ตั้งใจซักถาม      ตอบคําถาม     รวมอภิปราย     แสดงความคิดเห็น      มีการอภปิรายกลุม     การฝกปฏิบตัิกิจกรรม     มีการ
แลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกนั  
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  The  purposes  of  this  research  were 1 )  to  investigate  the  fundamental data,  2)  to develop  the  training  
curriculum,  3)  to  implement  the  training   curriculum   and   4) to  evaluate  and   improve   the   training   curriculum. 
The  sample  were  31   supervisory  personnel in   primary  schools  under  the Kanchanaburi  Education   Service   Area  
Office 3. The research design was one group pretest posttest design. 

The  instruments  employed  were questionnaires  for  supervisory  personnel,  interview  forms  for  experts, 
the  training  curriculum  towards school  based  supervision  for supervisory  personnel, knowledge and  comprehension   
tests, the   ability   evaluation   forms  of   the   training   curriculum   implementation  and  questionnaires  for  surveying 
opinions.  

The  data   were  analyzed   by   Percentage  (%), Mean  (X ),  Standard   Deviation  (S.D), t-test   dependent   
and  content   analysis . The   research   results   were   as   follow : 1) The supervisory   personnel  required  the  training 
curriculum on  school   based   supervision  in  the  following  areas  namely; theoretical  and practical training  methods, 
presentation,   demonstration,  lecture, discussion,  and  testing   and  evaluation  forms. 2 )The development  of  training  
curriculum    indicated  that  the training   curriculum   consisted  of  the   principles, the  objectives,  contents,  activities,  
training    materials  and   media,  measurement   and   authentic   evaluation .The   training   curriculum   contents   were 
consisted   of   the   necessity   and   importance   of   school   based   supervision, skills   in   supervision , techniques  in 
supervision, the  supervision    process, instructional  observation, instructional   observation   analysis  and   the  training 
curriculum  were appropriate.3 ) The implementation  of  training curriculum  revealed  that  the trainees were  interested  
in   training   contents, concentrated   on  the   lecture   given   by   the   lecturer , discussed   with   each  other, expressed   
their   opinions, discussed  in  groups, participated in training   activities, asked  and   answered  the  questions, took  part  
in  activities, and  exchanged  the  knowledge  with each other. 4 ) The  training   curriculum  evaluation    revealed   that   
before  and   after   the  training , the  supervisory   personnel’s  knowledge and  comprehension   towards  school  based  
supervision   were  statistically   significant  different  at  0.05  level . The   supervisory    personnel   perceived   that  the  
contents  of  the  training   curriculum  were  appropriate. They  were  able  to  implement  the school  based  supervision  
by  expanding  the  knowledge on  school  based  supervision  to teachers  in  their  schools.Techniques  and  observation   
instruments   were   employed   in   schools   as  well. The   trainees   could    propose   the    instructional    improvement  
projects at a  good  level  in  overall. Furthermore the supervisory   personnel  suggested   that   the   training   curriculum   
should  be adjusted  on   the  periods of  training to 3 days, and  the  training  media  should  also be  adjusted. 
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ความกรุณา และความปรารถนาดีจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรา  เลาเรียนดี   ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.มาเรียม  นลิพันธุ     รองศาสตราจารยวไลรัตน  บุญสวัสดิ์   ซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษาและควบคุม
วิทยานพินธ ไดใหคําปรึกษา  แนะนํา  และแกไขขอบกพรองตางๆ    ตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จสมบูรณ  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี ้

  ขอกราบขอบพระคุณ     อาจารย   ดร. ประเสริฐ    มงคล      ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานพินธ   และอาจารยสันติ   ทองประเสริฐ    ผูทรงคุณวุฒิ  ทีก่รุณาใหคําปรึกษา  แนะนําแกไข
ขอบกพรอง 
 ขอขอบพระคุณ     อาจารยเอมอร  รสเครือ       อาจารย นุดี     รุงสวาง          และอาจารย
พรรณรัตน  สงเคราะห ที่กรณุาเปนผูเชีย่วชาญในการพิจารณา    ตรวจ    แกไขเครื่องมือในการวิจัย   
ใหมีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ 

  ขอขอบพระคุณ  ผูอํานวยการ     รองผูอํานวยการ  และบุคลากรในกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 3    ที่ใหการสนับสนุน
การทําวิทยานพินธ 

  ขอขอบพระคุณ  ผูอํานวยการโรงเรียน   และคณะครู โรงเรียนในอําเภอสังขละบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี   เขต 3     ที่อํานวยความสะดวกในการจัดทําวิทยานพินธนี้
เปนอยางด ี

  ขอขอบพระคุณเพื่อนๆโครงการพิเศษ(ความรวมมือ 2 ) สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ทุกคน ที่ใหกําลังใจและชวยเหลือตลอดมา 
 ทายที่สุดประโยชนที่กอเกิดจากวิทยานพินธฉบับนี้ ขอนอบนอมสักการะบูชาแดพระคุณ 
บิดา  มารดา บรูพาจารย  เพื่อนๆที่มีพระคณุทกุคน รวมถึงครอบครัวศุขเจริญทุกคน  และครอบครัว
พุทจิระ   ที่ใหการสนับสนุน หวงใย และเอือ้อาทรตลอดมา 
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บทที่ 1
บทนํา

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา

โลกในยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  จึงจําเปนที่แตละประเทศตองเรียนรูที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  และเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน  โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงและทันตอกระแสโลกาภิวัฒนดังกลาว  ไดแกคุณภาพของคนในประเทศ ซ่ึง
ตองพัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง เพราะ” คน” เปนเหตุปจจัย และผลลัพทที่สําคัญที่สุดของการพัฒนา
ประเทศ ดังพระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่วา “ ประเทศชาติ
ของเราจะเจริญหรือเส่ือมลงนั้น ยอมขึ้นอยูกับการศึกษาของประชาชนแตละคนเปนสําคัญ ผลการ
ศึกษาอบรมในวันนี้ จะเปนเครื่องกําหนดอนาคตของชาติในวันขางหนา”

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  จึงไดมีเจตนาใหการศึกษาเปน
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน  การจัดการศึกษาของประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 9( พ.ศ. 2545– 2549 ) จึงมุงใหการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคน
และสังคม  ใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  และสังคมแหงการเรียนรู  กลาวคือ  คนไทยในอนาคตตอง
เปนคนมองกวาง   คิดไกล   ใฝดี  มีคุณธรรม  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม  มี
วิจารณญาณที่ดี  เปนคนที่มีคุณภาพสูความเปนมาตรฐานสากล

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  มาตรา 4 ไดมีสาระบัญญัติใหการ
ศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การ
สืบสานวัฒนธรรม  การสรางจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู  อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดลอม  สังคมการเรียนรู  และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การจัดการศึกษาที่เปนอยูในปจจุบันยังไมสามารถสนองความตองการในการพัฒนาบุคคล  ชุมชน
ทองถ่ิน  และประเทศ  ซ่ึงกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วไดดีเทาที่ควร  การจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ(
                           การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่งโดยจะ
ตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่    ทําให
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เปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง  สามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  มีจริยธรรม  คุณธรรม  รูจักพึ่งตนเองและ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 1)

นอกจากนั้นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการยังมีเปาหมายที่
สําคัญคือ  การพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี  คนเกง  และเปนคนมีความสุข  การพัฒนาใหเปน
คนดีมีคุณธรรม  มีจริยธรรม  และมีคานิยมที่ถูกตองเหมาะสม  ใหมีความพากเพียร  อดทน  รูรัก
สามัคคี  มีน้ําใจแกกัน  ใฝประหยัด  ซ่ือสัตยสุจริต  และยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนา
เด็กใหเปนคนเกง  ก็คือพัฒนาใหเปนคนรอบรู  เปนคนที่พัฒนาทุกดาน  ทั้งดานสติปญญา  อารมณ
สังคม  จิตใจและรางกาย  เปนคนที่ตองกลาคิด  คิดเปนทําเปน  และแกปญหาได  สําหรับการพัฒนา
เด็กใหมีความสุข  ก็คือ การพัฒนาใหเด็กไดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  คนที่มีสุขภาพกายดี
เปนคนที่รางกายแข็งแรง    ไมมีโรคภัยเบียดเบียน  คนที่สุขภาพจิตดีจะเปนคนที่มีจิตใจ  รางกาย
เบิกบาน  มีอารมณมั่นคง  ทํางานกับผูอ่ืนไดดี  เขารวมกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมเสริมหลัก
สูตรที่โรงเรียนหรือชุมชนจัดขึ้น  ถาเราสามารถสรางเด็กและเยาวชนที่มีทั้งความดี  ความเกงและ
ความสุขได  เมื่อเยาวชนเหลานั้นเติบโตเปนผูใหญ  ความดี  ความเกง  และความสุขจะสืบตอและ
คงอยู  ทําใหสังคมเต็มไปดวยคนดี  คนเกง  และคนมีความสุข  ไมวาประชาชนเหลานั้นจะไป
ประกอบอาชีพเกษตรกร ครู - อาจารย  ทหาร  ตํารวจ  ผูใชแรงงาน  นักการเมือง  นักธุรกิจ  ศิลปน
นักกีฬา  ประชาชนเหลานั้นก็จะเปนคนดี  เกง  และมีความสุขได ( สมคิด  พรมจุย  2544 : 140 )

เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  หมวด
6 มาตรา 48  ไดมีสาระบัญญัติใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวย
งานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา  และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  จากสาระบัญญัติดังกลาว  เปนสิ่ง
ที่สถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติ  เพื่อใหบรรลุเจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพของสถาน
ศึกษา  ซ่ึงจะเปนการสรางความมั่นใจแกพอแมและประชาชน  วาลูกหลานจะไดรับการศึกษาอยาง
มีคุณภาพ  ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จนั้น  การ
นิเทศภายในมีความสําคัญที่จะสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในไดทุกขั้นตอน     ตลอดจนพัฒนาจุดที่ยังบกพรองในแตละขั้นตอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพราะ
การนิเทศภายในเปนกระบวนการที่สถานศึกษาดําเนินการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3

พัฒนานักเรียนทั้งดานรางกาย  สติปญญาอารมณ  และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ  2543 : 14 )
                   ในการที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามนโยบายของการปฏิรูปการศึกษา
นั้น ส่ิงที่เปนหัวใจสําคัญ คือ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด และบุคคลที่
สามารถทําใหการศึกษามีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนสูงสุดก็คือครูผูสอน  เพราะครูผูสอนมี
บทบาทในการสรางคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา        ครูผูสอนจึงเปนตัวกําหนดอันสําคัญตอ
ประสิทธิภาพของนักเรียน  ดังนั้น  ครูผูสอนจึงควรไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน
ดานการจัดกระบวนการเรียนรู มีความรูทางวิชาการที่ทันตอเหตุการณ  ปจจุบันการนิเทศการศึกษา
มีความสําคัญที่ชวยใหครูผูสอนเกิดการพัฒนาอันจะสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  การ
นิเทศการศึกษาจึงเปนนวัตกรรมที่มีจุดมุงหมายใหใชเปนเครื่องมือในการเรงรัดพัฒนาการศึกษา
และในการนิเทศการศึกษา

ภารกิจหลักที่สําคัญของสถานศึกษาคือการดําเนินการใหมีการจัดกระบวนการเรียนรูใน
สถานศึกษาใหสามารถสรางเสริมนักเรียนใหมีพัฒนาการทุกดานเต็มตามวัยและตามศักยภาพ  
บุคลากรที่สําคัญที่จะเปนผูปฏิบัติภารกิจหลักนี้ใหบรรลุผลคือครูผูสอน  ครูผูสอนเหลานี้มีความ
แตกตางกันทั้งในดานความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  เจตคติตอวิชาชีพ  บุคลิกภาพและ
ความตองการเปนหนาที่ของสถานศึกษาจะตองรวมพลังของครูผูสอนที่มีความแตกตางนี้ให
สามารถปฏิบัติภารกิจของตนคือการจัดกระบวนการเรียนรูจนประสบความสําเร็จตามจุดหมายของ
หลักสูตร  จึงมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มพูนความรูและประสบการณในการทํางานใหแกครูผูสอน
ทุกคนในสถานศึกษาเพื่อสรางเสริมขวัญและกําลังใจใหครูสามารถปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรูของตนเองใหดียิ่งขึ้นเสมอ  และตรงตามความตองการพัฒนาของผูเรียน  ดวยเทคนิควิธีที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  หรือเปนครูที่เรียกกันวา “ครูมืออาชีพ”  ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของสถานศึกษา
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 30 การนิเทศการศึกษาที่จัดขึ้นภายใน
สถานศึกษาโดยความรวมมือของครูทุกคนเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งของสถานศึกษา  ที่จะชวย
ใหประสบความสําเร็จในการรวมพลังครูและการพัฒนาครู  ใหมีความสามารถในการปรับปรุงการ
จัดกระบวนการเรียนรูของตนใหดียิ่งขึ้นตอบสนองการพัฒนาหลักสูตรไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
และรวมมือกันวางแผนพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันครูผูสอนก็มีความมั่นใจ
มีขวัญกําลังใจดี     มีความภาคภูมิใจที่ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน       เมื่อครูประสบความ
สําเร็จในการปฏิบัติงานถึงขั้นเกิดความภาคภูมิใจแลว  ก็จะปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ตนเองใหดียิ่งขึ้นอยูเสมอจนเปนนิสัย  ทําใหเกิดการพัฒนาที่ถาวร  ดังมีคํากลาววา การจัดการที่ดี
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เปนกุญแจนําไปสูความสําเร็จขององคการ  การนิเทศที่ดีนําไปสูการจัดการที่ดี (สํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   2541 ก : 52  )

การนิเทศการศึกษา  ไดมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงหรือมีจุดเนนแตกตางกันออกไปใน
แตละยุคสมัย  จนถึงปจจุบันจะเปนลักษณะของการสรางความรวมมือในการนิเทศ ( Cooperative
Approach ) งานนิเทศการศึกษามีความสําคัญควบคูไปกับงานพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงในการศึกษาดานตาง ๆ มากขึ้น  ทั้งในดานการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหา
สาระใหมๆในดานเทคนิควิธีการใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู
ดังนั้นการนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศก  ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกสถานศึกษาจึงไมสามารถปฏิบัติ
งานไดอยางทั่วถึง ตลอดจนจากปญหาและอุปสรรคขอจํากัดบางประการทําใหไมสามารถแกปญหา
การศึกษาในดานคุณภาพการศึกษาได  ประกอบกับระยะหลังบุคลากรในสถานศึกษาตางมีความรู
ความสามารถสูงขึ้น  จึงควรใหบุคลากรภายในสถานศึกษาดําเนินการนิเทศกันเอง  ซ่ึงเปนการนิเทศ
การสอนที่ดําเนินการภายในสถานศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาโดยตรง ( School  Based
Supervision )ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและตนสังกัดจะตองรวมมือรวมใจกัน
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาของตนเองอยางตอเนื่อง  การนิเทศ
การสอนจะไมเปนการดําเนินการโดยบุคคลภายนอกหรือศึกษานิเทศกแตฝายเดียวตอไป  ซ่ึงนั้นก็
คือ  ผูบริหาร  ครู -คณาจารยและบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา  รวมทั้งชุมชนจะตองรวมมือกัน
ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเอง  ดวยตนเองมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นบุคลากรที่จะทํา
หนาที่นิเทศการสอนจะตองมีความรูความสามารถไมเพียงแตในเรื่องเทคนิควิธีสอนตางๆ 
นวัตกรรมใหม ๆ เทคนิควิธีการวิจัยและการนําผลการวิจัยมาใช  ยังจะตองมีความรูเกี่ยวกับวิธีการ
นิเทศการสอนดวย ( วัชรา  เลาเรียนดี  2544 : 1 )

ในปจจุบันการดําเนินการนิเทศภายในเปนเรื่องที่จําเปนอยางยิ่ง และเปนหัวใจของการ
ปฏิรูปการเรียนรู การนิเทศภายในจะเปนฐานสําคัญเชิงบริหาร ที่เกิดจากความรวมมือ และยึดหลัก
ความเสมอภาคและความเปนประชาธิปไตยของบุคคลในสถานศึกษารวมกัน  มีขอปฏิบัติหรือขอ
ตกลงรวมกันที่จะรวมจัดการเรียนรูใหบรรลุตามที่นโยบายการจัดการศึกษาและหลักสูตรกําหนดไว 
และเพื่อการเขาสูระบบประกันคุณภาพการศึกษาดวยประการหนึ่ง  ที่สําคัญผูบริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาจะเปนผูที่รูและเขาใจกับปญหาตาง ๆ ภายในที่จําเปนตองปรับปรุงแกไขและ
พัฒนามากที่สุด จึงจําเปนตองใชการนิเทศภายในเปนยุทธศาสตรสําคัญควบคูไปกับการปฏิรูปการ
เรียนรูเพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุเปาหมายสูงสุด

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  ไดมีการสํารวจปญหาการดําเนินการ
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของจังหวัดตาง ๆ ใน พ.ศ. 2537 – 2539  พบวา  ปญหาที่ไดมี
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ลักษณะใกลเคียงกัน  ปญหาเหลานี้ไดแกการขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางดานการ
นิเทศการศึกษา   หรือการนิเทศการสอนโดยตรง  ขาดงบประมาณดําเนินการ  ขาดวัสดุอุปกรณ  ส่ือ
 เครื่องมือในการนิเทศครูไมเห็นความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศ ครูไมยอมรับ  ไม
ศรัทธาผูนิเทศ  ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก  แตจากการนิเทศติดตามผลการดําเนิน
การในระดับโรงเรียนพบวา  ปญหาที่สงผลตอการพัฒนากระบวนการการนิเทศของโรงเรียนคือ
ความตระหนักซ่ึงความสําคัญและความจําเปนในการทํางานอยางเปนกระบวนการและการพัฒนา
ตนเองของผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนากระบวนการนิเทศของโรงเรียน  การนิเทศอยางตอเนื่อง
ของศึกษานิเทศก  ความเขาใจไมชัดเจนในเรื่องจุดมุงหมายของการนิเทศ  การเลือกกิจกรรมนิเทศที่
ไมเหมาะสมกับบรรยากาศของโรงเรียน เทคนิคการนิเทศที่ไมตรงกับความตองการของผูรับการ
นิเทศฯลฯ  ปญหาเหลานี้ทําใหโรงเรียนไมประสบความสําเร็จในการพัฒนากระบวนการนิเทศของ
ตนเอง  แนวทางหนึ่งที่จะชวยปรับปรุงแกไขไดคือ  การสรางความตระหนักในความสําคัญและ
ความจําเปนที่โรงเรียนจะตองพัฒนาตนเองใหดียิ่งขึ้น  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รวมถึงการสราง
ความตระหนักใหครูผูสอนเห็นความสําคัญและความจําเปนที่จะตองพัฒนานักเรียนใหมีพัฒนาการ
ทุกดานเต็มตามวัย    และเต็มตามศักยภาพ   ตามกรอบการจัดกระบวนการเรียนรูของการพัฒนา
หลักสูตร ( สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  2541 ข : 59 – 60 )

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีโรงเรียนในความรับผิดชอบจํานวน
111โรงเรียน 1 โรงเรียนสาขา ไดใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ตั้งแต
ปงบประมาณ  2547  เปนตนมา    และจากขอมูลการสรุปผลการดําเนินงานโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอสังขละบุรี   จํานวน  10 โรงเรียน    1 โรงเรียนสาขา        ตั้งแตป
งบประมาณ 2535 เปนตนมาที่สําคัญคือ  คณะครูไมเห็นความสําคัญของการนิเทศ ขาดบุคลากรที่มี
ความสามารถดานการนิเทศบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการนิเทศ ซ่ึงในปงบประมาณ 2540
ไดมีการพัฒนาผูบริหารโรงเรียนและผูที่ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียน  โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง  การนิเทศภายในโรงเรียน เปนเวลา 3 วัน ไดทดสอบกอนการอบรม  ผลการทดสอบพบวา
ผูเขาอบรมไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ42.13  และผลการทดสอบหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการไดคะแนน
เฉล่ียรอยละ    61.66   และในงบประมาณ 2542 ไดพัฒนาผูบริหารโรงเรียนดานการนิเทศภายใน
โรงเรียน  โดยใหศึกษาชุดอบรมดวยตนเองของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอยางเปนระบบกอนศึกษาชุดอบรมดวยตนเองไดทําการ
ทดสอบกอนศึกษาชุดอบรม  ผลทดสอบผูบริหารโรงเรียนไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.16  และผล
ทดสอบหลังการใชชุดอบรมดวยตนเอง  ไดคะแนนเฉลี่ย รอยละ 65.66  ซึ่งคะแนนต่ํากวาเปาหมาย
ที่กําหนดไวรอยละ 80
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จากการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ
สังขละบุรีปงบประมาณ 2547 พบวา การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนไมเปนระบบและไมมี
ประสิทธิภาพ สาเหตุหนึ่งคือ  บุคลากรในโรงเรียนไมเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน
ผูนิเทศภายในโรงเรียนนิเทศไมตอเนื่อง  ขาดความมั่นใจในการนิเทศ  ขาดความรูความเขาใจวิธีการ
นิเทศการสอน นิเทศไมตรงกับความตองการจําเปนอยางแทจริง ไมมีทักษะการนิเทศ ขาดเครื่องมือ
การสังเกตการสอน ( สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3, ฝายนโยบายและแผน   2547  :
12 )  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต  3   ไดกําหนดการนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  เปนยุทธศาสตรและโครงการในการปฏิบัติงานลงในแผนปฏิบัติราชการประจําป
2548     เพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและรองรับการประเมินคุณภาพภาย
นอก  ซ่ึงโรงเรียนในเขตอําเภอสังขละบุรีไดสนองตอบนโยบาย โดยกําหนดการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเปนยุทธศาสตรสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ โดยเนนการ
นิเทศภายโรงเรียนเปนโครงการสําคัญ  ลงในแผนปฏิบัติราชการประจําป 2548 ไพรินทร  ศรีวิพัฒน
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี และสมเจตน พงษวิสุวรรณ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหิน
ตั้ง มีความเห็นสอดคลองกันวา   การนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการมานานแลว      แตไมประสบ
ผลสําเร็จตามจุดมุงหมายและไมเปนไปตามกระบวนการ    เพราะผูทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียน
ทําการนิเทศไมตอเนื่อง มีความรูเพียงหลักการนิเทศทั่วไปแตขาดความรู ความเขาใจในการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง จึงไมเปนที่ยอมรับของครู ซ่ึงการนิเทศการสอนเปนหัวใจ
สําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน อีกทั้งผลจากการสอบถามผูบริหารโรงเรียนในอําเภอสังขละ
บุรีในการประชุมผูบริหารโรงเรียนประจําเดือนมกราคม 2548 มีความตองการที่จะใหผูทําหนาที่
นิเทศภายในโรงเรียน ไดรับความรูและความเขาใจในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อสามารถ
ปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของครูในการรับการนิเทศ

ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถหรือทักษะบางประการนั้น
สามารถทําไดหลายวิธี เชน คูมือ  แบบฝก  ชุดฝกอบรมดวยตนเอง  การฝกอบรม เปนตน ซ่ึง วิน
เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 20) ไดเสนอ  การฝกอบรม ซ่ึงเปนการพัฒนาบุคลากรที่นิยมกันมาก และถาจัด
ไดดีจะเปนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุด  ในทํานองเดียวกัน วิจิตร  อาวะกุล (2540 : คํานํา) ไดกลาว
ถึงความสําคัญของการฝกอบรมวา การฝกอบรมชวยใหบุคคลไดพัฒนา เกิดความรู ความชํานาญ
ตลอดจนทัศนคติ พฤติกรรมที่จะชวยเกื้อกูลการปฏิบัติงานใหเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ การฝกอบรม
ถือเปนกิจกรรมอันสําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการพัฒนาทางการบริหาร ซ่ึงเปนสวนสําคัญของการ
พัฒนาองคการ และการฝกอบรมนับเปนภารกิจอันจําเปนของหนวยงานตาง ๆ ที่ตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง มีแนวความคิด ทิศทางที่ชัดเจน โดยถือวาการฝกอบรมเปนการพัฒนาบุคคล กําลังคน
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ในการพัฒนาองคการพัฒนาประเทศและสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระยะที่ 9(พ.ศ.2545 – 2549)  ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกําหนดมาตรการใหเรงรัดพัฒนาการ
ศึกษา จึงตองพัฒนาผูเกี่ยวของ ในการเพิ่มพูนแนวความคิด ความรู ตลอดจนทักษะในการบริหาร
และจัดการ ที่สามารถพัฒนาสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
โดยเนนการฝกอบรมรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2540 : 26) ดังนั้น
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร จึงเปนกิจกรรมที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  ซ่ึง ชารี มณีศรี (2542 : 90) กลาววาการฝกอบรมเปนกลวิธีที่จัดใหบุคคลเพื่อเพิ่มพูน
ความรูและทักษะมุงเปลี่ยนพฤติกรรมผูทําหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น ธงชัย สันติวงษ
(2531 : 164) ไดเสนอวา การฝกอบรม เปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับสมชาติ กิจยรรยง (2537 : 10) ที่กลาววา
การฝกอบรมเปนกระบวนการเรียนการสอน   เพื่อใหเกิดความรู เสริมสรางทักษะ และแลกเปลี่ยน
ทัศนคติตามความมุงหวังที่กําหนดไว อันนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งอาจเปนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนหรือสถานที่ทํางานก็ได

จากความสําคัญและปญหาของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาวขางตน  จึงมีความจํา
เปนที่จะตองพัฒนาผูนิเทศภายในโรงเรียน  ซ่ึงเปนบุคคลสําคัญมากในการนิเทศเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ   การพัฒนาผูนิเทศภายในโรงเรียนนี้ไมรวมถึง
ผูอํานวยการสถานศึกษา  จะพัฒนาผูนิเทศภายในโรงเรียน  ที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการ
สถานศึกษาใหทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนเทานั้น  ผูวิจัยซ่ึงปฏิบัติราชการเปนศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  และมีภารกิจหลักในการแนะนําสงเสริมพัฒนา
ความรู  ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู และรับผิดชอบโดยตรงในการ
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน          ใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และชวยเหลือสงเสริมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางเปนระบบ จึงมี
ความประสงคที่จะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผูนิเทศภายในโรงเรียน  เปนเวลา 2วันซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยสง
เสริมใหผูนิเทศภายในโรงเรียน สามารถปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
การอบรมตามความตองการของหนวยเหนือ โดยหนวยงานในพื้นที่นํามาปฏิบัติ  และจากการอบรม
ของหนวยงานตนสังกัดเอง นั้น ขาดการศึกษาความตองการจําเปน รูปแบบ วิธีการ เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร จึงไมสอดคลองกับความตองการจําเปนอยางแทจริง เปนการแกปญหาและพัฒนาไมตรง
กับความตองการมาโดยตลอด  ในการฝกอบรม เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภาย
ในโรงเรียน คร้ังนี้ มีการศึกษาขอมูลพื้นฐาน เนื้อหาสาระของหลักสูตรฝกอบรมจากผูนิเทศภายใน
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โรงเรียน และผูเกี่ยวของโดยตรง ซ่ึงจะไดเนื้อหาสาระ วิธีการ รูปแบบ กระบวนการของหลักสูตร
ฝกอบรมตามความตองการจําเปน การฝกอบรมนี้ เปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเนนผูเขารับ
การอบรมเปนสําคัญ  ใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานหลังการฝกอบรม   เพื่อนําไปปฏิบัติจริงใน
โรงเรียน ที่จะชวยปรับปรุงพัฒนาครูใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพสงผล
ตอคุณภาพนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  มาตรฐานที่ 22  ซ่ึง
ระบุวา “ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน
สําคัญ”

กรอบแนวคิดของการวิจัย
      การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา ในครั้งนี้ เปนการพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม โดยไดอาศัยพื้นฐานเดิมที่มีอยู
และความรวมมือจากบุคคลหลาย ๆ ฝายในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ เพื่อนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
มานี้ไปใชในการเพิ่มพูนความรู และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการนิเทศภายในใหกับผู
นิเทศภายในโรงเรียน โดยการพัฒนาหลักสูตรตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่งมีการจัดลําดับ
ขั้นตอนของการดําเนินงานไวอยางตอเนื่อง อยางมีระเบียบแบบแผนมีเหตุผลและมีความเปนไปได
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรนั้น มีนักการศึกษา นักพัฒนาหลักสูตร  ไดเสนอไวหลานทาน เชน
ทาบา (Taba  1962 : 345) ไดเสนอขั้นตอนการสรางหลักสูตรไวดังนี้  1) วิเคราะหปญหาและความ
ตองการ โดยสํารวจปญหาและความตองการของสังคม เพื่อนํามาเปนแนวทางในการกําหนดความ
มุงหมาย 2) กําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร โดยนําขอมูลจากการสํารวจในขอ 1 มาวิเคราะห เพื่อ
จัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของสังคม และแกปญหาที่เกิดขึ้น 3) คัดเลือกเนื้อหา โดย
คัดเลือกเนื้อหาความรูที่จะตองนํามาสอนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตรงกับความตองการ   และความ
จําเปนของสังคม โดยพยายามคัดเลือกเนื้อหาที่ตรงกับจุดมุงหมายของหลักสูตรที่ตั้งไว 4) จัดอันดับ
เนื้อหาวิชา โดยพิจารณาถึงความยากงายของสาระวิชาความตอเนื่องของเนื้อหาวิชา เพื่อจัดวา วิชา
ใดจะเรียนกอนหรือเรียนทีหลัง 5) คัดเลือกประสบการณเรียนรู เพื่อมาเสริมเนื้อหาวิชาและ
กระบวนการเรียนรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยพิจารณาใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ไดตั้งไว 6) จัด
ลําดับประสบการณการเรียนรู  โดยการจัดลําดับกอนหลัง  เพื่อใหเกิดการเรียนการสอนที่สมบูรณ
ยิ่งขึ้นและบรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 7)การประเมินผลซึ่งเปนขั้นสุดทายเปนการประเมินผล
ประสิทธิภาพของหลักสูตรวา มีการกําหนดเนื้อหาวิชาอะไรบาง มีประสบการณการเรียนรูอะไร
บาง และบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวหรือไม การประเมินผลนี้จะยึดจุดมุงหมายเปนหลัก ไทเลอร
(Tyler  1949 : 1) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสรางหลักสูตร โดยใหหลักการและเหตุผลในการสราง
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หลักสูตรไววา ในการจัดหลักสูตรและการสอนนั้น ควรใหสอดคลองกับหลักการ 4 ประการเพื่อ
ตอบคําถามในการพัฒนาหลักสูตร คือ 1) มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดให
2) ควรจะจัดประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง เพื่อชวยใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 3)จะจัด
ประสบการณทางการศึกษาอยางไร จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด 4) จะประเมินผลของประสบการณ
ในการเรียนอยางไร   จึงจะตัดสินไดวา    บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว  สําหรับการพัฒนาหลักสูตร
ที่สงัด อุทรานันท(2532 : 38 – 43) ไดประยุกตแนวคิดของไทเลอร เพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนด
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร  7 ขั้น  ไดแก   1)   การกําหนดขอมูลพื้นฐาน    2) การกําหนดจุด
มุงหมายของการพัฒนาหลักสูตร 3) การคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณการเรียนที่จะนํามา
จัดไวในหลักสูตร 4) การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล  5) การทดลองใชหลักสูตร  6) การ
ประเมินผลการใชหลักสูตร และ7)  ปรับปรุงแกไขหลักสูตรกอนนําไปใช  สวน กาญจนา  คุณารักษ
(2540 : 320) ไดกลาวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ โดยมีขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ 1)
ศึกษาสภาพความตองการของสังคม    2) วิเคราะหความตองการของผูเรียน  3) ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
นักปรัชญา นักจิตวิทยา  4) ตั้งคณะกรรมการเพื่อกําหนดจุดมุงหมาย หลักการ โครงสราง และเนื้อ
หาสาระสําคัญของหลักสูตร    5) วิเคราะหตัวผูเรียน 6) การจัดประสบการณตามลําดับ  7) วิเคราะห
เนื้อหาสาระ โครงสราง เนื้อหาสาระ เรียงลําดับขั้นตอนเพื่อจัดลําดับประสบการณ  8) อภิปรายกับ
นักวิชาการเพื่อปรับปรุงเนื้อหาสาระ9)แบงหนวยการเรียนเพื่อสะดวกในการพัฒนาสื่อ10) ปรับปรุง
ส่ือ กําหนดจุด มุงหมายการเรียนเฉพาะอยาง 11)  พัฒนาสื่อการเรียนเพื่อเปดโอกาสใหทางเลือกกับ
ผูเรียน  12) ทดลองใช ตรวจสอบเพื่อปรับลําดับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

     นอกจากแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาแลว ยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมที่สอดคลองกับนักการศึกษาดังที่กลาวขางตนอีกหลายทาน เชน สัมพันธ อินทวงศ (2540 :
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ืองการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสําหรับเสริมสรางสมรรถภาพครู
คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จังหวัดแมฮองสอน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน
ไดแก 1) การวิเคราะหสถานการณ  2) ดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝกอบรม  3) ดําเนินการฝกอบรม
และ 4) การประเมินผล สวนงานวิจัยของ  วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2534 :  บทคัดยอ)ไดพัฒนาหลักสูตร
การฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคเอดส สําหรบัครูประถมศึกษา โดยใช
กระบวนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับสรางหลักสูตรจากการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ   การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ   และการสํารวจขอมูลจากครูประถมศึกษา
2) การสรางหลักสูตร เปนการสรางหลักสูตรฝกอบรมขึ้นใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน โดยแบง
การดําเนินการออกเปน 3 ขั้นยอย คือการสรางโครงรางหลักสูตร การประเมินโครงรางหลักสูตร
และการปรับปรุงโครงรางหลักสูตร  3) การทดลองใชหลักสูตร นําหลักสูตรที่สรางขึ้นไปทดลองใช
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กับกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาวามีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม หากพบขอบกพรองจะไดทํา
การปรับปรุงแกไขตอไป   4) การปรับปรุงแกไขหลักสูตร    ปรับปรุงแกไขหลักสูตร ใหอยูใน
ลักษณะที่สมบูรณพรอมที่จะนําไปใชจริงตอไป 5) ติดตามผลกระทบจากการทดลองใชหลักสูตร
ในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาผลกระทบจากการทดลองใชหลักสูตร และงานวิจัยของ ณรงค ฉายายนต
(2536 :  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะดาน
การบริหาร   สําหรับหัวหนาแผนกวิชาในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิธีดําเนินการแบงออกเปน
6 ขั้นตอนดังนี้   1)    การสํารวจขอมูลพื้นฐาน   เปนการศึกษาสภาพทั่วไป สภาพปญหาความรู
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติตลอดจนความตองการที่จะไดรับการเสริมสรางคุณลักษณะดาน
การบริหาร  สําหรับหัวหนาแผนกวิชา 2) การพัฒนาหลักสูตร เปนการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝก
อบรมใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน โดยการสรางและพัฒนาหลักสูตรซึ่งประกอบดวย 3 องค
ประกอบสําคัญ   คือสภาพปญหาและความจําเปนในการฝกอบรม จุดมุงหมายของหลักสูตร และ
หัวขอวิชาการฝกอบรม  3) การประเมินหลักสูตร เปนการประเมินหลักสูตรในดานความเหมาะสม
และความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ   ของหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตร
ดานการบริหารการอุดมศึกษาและดานการฝกอบรม 4) การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช  ขั้น
ตอนที่5   การทดลองใชหลักสูตรโดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองขั้นตอนที่ 6 การปรับปรุงแกไข
หลักสูตรใหสมบูรณ    และ มาเรียม นิลพันธุ (2536 : บทคัดยอ) ไดทําการพัฒนาหลักสูตรการวิจัย
วัฒนธรรม ประกอบดวย ขั้นการพัฒนาหลักสูตรดังนี้ คือ 1) การสํารวจขอมูลพื้นฐานสําหรับสราง
หลักสูตร โดยการวิเคราะหหลักสูตร วัฒนธรรม การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูที่
เกี่ยวของ สํารวจความรูพื้นฐานของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและ
สํารวจชุมชนที่เปนสนามวิจัย  2) การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานโดยประมวล
ขอมูลตางๆ มาพัฒนาเปนโครงรางหลักสูตร หลังจากนั้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบโครงรางหลักสูตร
และนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงโครงรางหลักสูตร 3)การทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตร
ไปทดลองใชโดยจัดอบรมภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติภาคสนามในสนามวิจัย และ 4) การประเมินผล
หลักสูตร โดยเปนการประเมินในขณะใชหลักสูตร และการประเมินผลหลังการใชหลักสูตร รวมทั้ง
ผลกระทบของการใชหลักสูตร ในทํานองเดียวกัน กําธร ไพจิตต (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
วิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง “การสงเสริมการไมสูบบุหร่ี” สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน เขตเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี  ศิริมาส พฤหัสนันท (2543 : บทคัดยอ)   ศึกษาวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง ทักษะและวิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา  สังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี  วาสนา คงมั่น (2544 :บทคัดยอ ) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การ
นิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และ ชีวิน จินดาโชติ (2547:บทคัดยอ)
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ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง    การประเมินผลตามสภาพจริงสําหรับครูผูสอนใน
โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย  4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนาหลักสูตรฝก
อบรม 3) ทดลองใชหลักสูตร  และ4) ประเมินผลหลักสูตร  ศรีรัตน ศิริโฉม (2544 : บทคัดยอ) ได
ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายใน สําหรัครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา มี
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย     4 ขั้นตอน   คือ 1) สํารวจขอมูลพื้นฐาน 2) พัฒนา
หลักสูตร 3) ทดลองใชหลักสูตร และ 4) ประเมินหลักสูตร
                    สําหรับแนวคิดในการนิเทศภายในโรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดจากนักการศึกษา
หลายทานเพื่อประมวลเปนแนวคิดในการทําการวิจัย    ในเรื่องของกระบวนการนิเทศ แฮริส(Harris
1985 : 13 – 15) ไดเสนอกระบวนการนิเทศไว  6 ขั้นตอน คือ 1) ประเมินสภาพการทํางาน
(Assessing) 2)จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) 3) การออกแบบวิธีการทํางาน
(Designing) 4) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) 5) การประสานงาน (Co – ordinating)
6) การชี้นําในการทํางาน (Directing)     สวนสงัด อุทรานันท (2530 : 86-87)  เสนอกระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียน  5 ขั้นตอน คือ 1 ) การวางแผนการนิเทศ(Planing – P)  2)ใหความรูความเขา
ใจในการทํางาน (Informing – I)  3) ลงมือปฏิบัติงาน (Doing – D)   4)  สรางเสริมกําลังใจ
(Reinforcing – R)   5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating –E) และสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2544:  75 - 77)    ไดเสนอกระบวนการนิเทศภายใน โรงเรียนไว 5 ขั้นตอน
คือ 1) การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา  2) วิเคราะห จุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่
จะพัฒนา 3) การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา  4) การลงมือปฏิบัติ  5) การติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงแกไข

    นอกจากนั้นในดานทักษะของผูนิเทศ  อัลฟองโซ (Alfonso 1981 : 334 - 338) ไดเสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จําเปนสําหรับผูนิเทศไว 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานมนุษย(Human Skills) เปน
ทักษะที่เกี่ยวกับการใชมนุษยสัมพันธในการเขากับผูอ่ืน  2) ทักษะดานการจัดการ (Managerial
Skills) เปนความสามารถของผูนิเทศที่จะประสานงาน แกปญหาและพัฒนาบุคลากรใหสัมพันธกับ
หนวยงานขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและ 3) ทักษะดานเทคนิควิธี(Technical Skills) เปน
ความสามารถในการใชความรู(knowledge)  วิธีการ(Method) เทคนิค (Technique) รวมถึงความรู
ความชํานาญพิเศษ โดยเฉพาะความรูเกี่ยวกับวิชาชีพ สวน แคทซ (Katz 1955 : 33 – 42) ไดเสนอ
แนวคิดทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูนิเทศไว 3 ดาน คือ 1) ทักษะดานความคิดรวบยอด
(Conceptual Skills) หมายถึงความสามารถในการมองภาพรวมทั้งหมดขององคการสามารถที่จะ
มองเห็นวางานดานตาง ๆ ภายในองคการนั้นเกี่ยวของกันอยางไร 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ
(Human Relation Skills) หมายถึงความสามารถของผูนิเทศจะทํางานอยางมีประสิทธิผลในฐานะ
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ของสมาชิกของกลุม และ 3) ทักษะดานเทคนิควิธี (Technical Skills) หมายถึงความเขาใจและความ
สามารถในกิจกรรมเฉพาะอยาง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการดําเนินการหรือเทคนิค
นอกจากนี้ กล๊ิคแมน และคณะ (Glickman, Gordon &Ross Gordon 1995,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี
2545 :1) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอนวา ผูที่ทําหนาที่นิเทศจะตองมีความรู มีทักษะ
ดานมนุษยสัมพันธ การสื่อสารสื่อความหมายที่มีคุณภาพ  และความรูดานเทคนิควิธีการในการ
นิเทศการสอน ซ่ึงเปนความรูความชํานาญเฉพาะดาน

    จากแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ   สรุปไดวาผูนิเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งผูนิเทศภายในโรง
เรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความเขาใจถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน และจะตองใชทักษะ
การนิเทศในดานตาง ๆ ใหครบถวน ไมวาจะเปนทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ดานเทคนิควิธี หรือดาน
การจัดการ  ซ่ึงจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหครูยอมรับในตัวผูนิเทศหรือผูบริหาร ผูวิจัยจึง
มีความสนใจ ที่จะพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาเพื่อจะสงเสริมความสามารถในการนิเทศการสอนของผูนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช
วิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีกรอบแนวคิดและขั้นตอน ดังนี้

    ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ของผูนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอสังขละบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3ไดแก สภาพ
ทั่วไปและความตองการการฝกอบรม เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร

    ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) เปนการพัฒนาโครงรางหลักสูตรในภาคทฤษฎี
ตลอดจนการตรวจสอบโครงรางหลักสูตร   โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ดานคือ ดานหลักสูตรและการนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ดานการฝกอบรม    ดานการวัดและประเมินผล   ดําเนินการการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรกอนนําไปใช

    ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) การทดลองใชหลักสูตร เปนการนําหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไป
ทดลองใช โดยใชวิธีการฝกอบรม กับผูนิเทศภายในโรงเรียนอําเภอสังขละบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  จํานวน 31 คนโดยการอบรมภาคทฤษฎี และการฝกปฏิบัติ

    ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development)  การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร เปนขั้นตอน
การประเมินผลการใชหลักสูตรใน 2 สวน คือ การทดสอบความรูความเขาใจ กอนและหลังการใช
หลักสูตร ดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจ ประเมินความคิดเห็นตอหลักสูตร และติดตามผล
หลังการอบรมดวยแบบสัมภาษณ การประเมินชิ้นงาน การปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผู
นิเทศภายในโรงเรียน และ แบบสอบถามผูรับการนิเทศ

    โดยทั้ง 4 ขั้นตอน สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่  1  หนาที่ 13
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 แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร

           ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
1. ศึกษานโยบายการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ
การนิเทศภายในโรงเรียน
3. ศึกษาความตองการในการฝกอบรมเรื่อง
การนิเทศภายในโรงเรียนจากผูนิเทศภายในโรง
เรียน เกี่ยวกับ ขอบขาย เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ
การฝกอบรม และระยะเวลาในการฝกอบรม
4. ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอบขาย เนื้อหา
วิธีการ รูปแบบการฝกอบรม การนิเทศภายใน
โรงเรียน จาก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หัวหนากลุมนิเทศฯ
ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรฝกอบรม

วิจัย
(Research)

           การพัฒนาหลักสูตร
3. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมฉบับราง
ประกอบดวย หลักการ     วัตถุประสงค
เนื้อหา กิจกรรม สื่อประกอบการอบรม
และการวัดและการประเมินผล

พัฒนา
(Development)

2. ตรวจสอบโครงรางหลักสูตรฝก
  อบรม โดยผูเชี่ยวชาญ

1. การปรับปรุงแกไขโครงรางหลักสูตร
ฝกอบรม

           ทดลองใชหลักสูตร
    นําหลักสูตรภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ จัดอบรมผูทําหนาที่นิเทศ
ภายในโรงเรียนอําเภอสังขละบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3จํานวน 31 คน โดย
การทดสอบกอน   และหลังการฝก
อบรม

วิจัย
(Research)

 ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
1. ประเมินความรูความเขาใจเกี่ยว
กับการนิเทศภายในโรงเรียน
2. ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอหลัก
สูตรฝกอบรมเรื่อง การนิเทศภายใน
โรงเรียน
3. ประเมินผลความสามารถในการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน

พัฒนา
(Development)

ผลการ
ประเมิน

หลักสูตรฝกอบรมฉบับสมบูรณ

ปรับปรุง
แกไข

ไมผาน
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วัตถุประสงคของการวิจัย
     การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา มีวัตถุประสงคดังนี้
                   1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา

2.  เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา

3. เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง     การนิเทศภายในโรงเรียน  สําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา

4. เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม     เร่ือง      การนิเทศภายในโรงเรียน
สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในดาน  ความรู ความเขาใจ   ความคิดเห็น และความ
สามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน

ขอคําถามการวิจัย
                   1. ขอมูลพื้นฐานในการสรางหลักสูตรฝกอบรม  (ฉบับราง)    เร่ือง  การนิเทศภายใน
โรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  เปนอยางไร
                   2. หลักสูตรฝกอบรม(ฉบับราง) เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา  ประกอบดวยอะไรบาง

3. การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม      เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา ดําเนินการ เปนอยางไร

4. ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม    เรื่อง    การนิเทศภายในโรงเรียน
สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   ดานความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน
กอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรมแตกตางกันหรือไม  ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็น
อยางไรตอหลักสูตรฝกอบรม    และความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนหลังการ
ฝกอบรมเปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
       กอนและหลังการฝกอบรม ผูทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ เร่ือง

การนิเทศภายในโรงเรียนแตกตางกัน
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ขอบเขตการวิจัย
     การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตไว ดังนี้
    1. ประชากร ไดแก ผูทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3  จํานวน 111โรงเรียน โรงเรียนสาขา จํานวน 1 โรงเรียน
                  2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอ
สังขละบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 10 โรงเรียน  โรงเรียนสาขา  
จํานวน  1  โรงเรียน    จํานวน 31 คน
                  3.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

      ตัวแปรตน ไดแก หลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง   การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา

     ตัวแปรตาม  ไดแก  ความรูความเขาใจ เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน ความคิดเห็น
ที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม และความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ของผูนิเทศภาย
ในโรงเรียน

4. เนื้อหา    ผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาของการพัฒนาหลักสูตรไว   2  สวน   คือ   หลักสูตร
ภาคทฤษฎีและการฝกปฏิบัติกิจกรรม ประกอบดวยเนื้อหา ความสําคัญและความจําเปนของการ
นิเทศภายในโรงเรียน กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ทักษะที่จําเปนของผูนิเทศ เทคนิควิธีการ
นิเทศการสอน การสังเกตการสอนและการวิเคราะหการสังเกตการสอน จากใบความรู การบรรยาย 
การฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานและรายงานผลงาน

5. ระยะเวลาในการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม     ผูวิจัยไดกําหนดระยะเวลา    ในการ
ทดลองใชหลักสูตร โดยใชเวลาการฝกอบรม 2 วัน  และติดตามผลหลังการเสร็จสิ้นการฝกอบรม
แลว 1 เดือน

นิยามศัพทเฉพาะ
     การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    หมายถึง      การดําเนินการสรางหลักสูตรการฝกอบรม

ขึ้นใหม ซ่ึงประกอบดวย  4   ขั้นตอน   คือ  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม(ฉบับราง) ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช
หลักสูตรฝกอบรม และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม
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    การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง ผูบริหาร
โรงเรียน ผูนิเทศภายในโรงเรียน และครูในโรงเรียน เพื่อปรับปรุง แกไข พัฒนา การทํางานของครู
ใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพนักเรียน

     หลักสูตรฝกอบรม  เรื่อง   การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา    หมายถึงมวล
ประสบการณที่เกี่ยวกับความรูความเขาใจ เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย หลักการ
ของหลักสูตร วัตถุประสงค เนื้อหาสาระ กิจกรรมการอบรม ส่ือประกอบการอบรม การวัดผลและ
ประเมินผล และมีเนื้อหาเกี่ยวกับความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรง
เรียน การสังเกตการสอน     และการวิเคราะหการสังเกตการสอน   รวมทั้งความสามารถในการ
ปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน

      ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน  หมายถึง  คะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ    เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนกอนและหลังการฝกอบรม 
เกี่ยวกับความสําคัญและจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน 
เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน การสังเกตการสอน การ
วิเคราะหการสังเกตการสอน ของผูนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น

      ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม   หมายถึง  ความรูสึกนึกคิดของผูเขารับการฝก
อบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน ในดานเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม  
ส่ือ    การวัดและประเมินผล     ระยะเวลาการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผูวิจัย
สรางขึ้น

     ความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง    ผลงานที่ผูนิเทศภายใน
โรงเรียนปฏิบัติ  ไดแก   การวางแผนการนิเทศ  การเขียนแผนการจัดการเรียนรู      การใชเทคนิควิธี
การนิเทศ     การใชเครื่องมือการสังเกตการสอน         และการเขียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน   โดยการติดตามผลการปฏิบัติงาน  ดวยการสังเกต   การพิจารณารองรอยผลงาน  และการ
ใชแบบประเมิน
                   ผูนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่นิเทศหรือไดรับการมอบหมายใหทํา
หนาที่นิเทศภายในโรงเรียน เชน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน   ครูวิชาการโรงเรียน และครูแกนนําหรือ
บุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู ความสามารถในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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บทที่ 2

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

                   การวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับ
ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐาน
และแนวทางในการวิจัย ดังนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
2. การฝกอบรม
3.  การนิเทศภายในโรงเรียน
4. สภาพปจจุบันของการจัดการศึกษา     และนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี    เขต 3
  5.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

                   การพัฒนาหลักสูตร เปนกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือสรางหลักสูตรขึ้นใหม
เพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีใหมๆ และสภาพปจจุบันการจัดการศึกษาที่ตองการการพัฒนาไมวาในระดับใด
การศึกษาจะตองมีสวนสัมพันธกับการพัฒนาหลักสูตร   ดังนั้น  จึงตองทําความเขาใจสิ่งตางๆที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้

ความหมายของหลักสูตร

นักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของหลักสูตรไวอยางหลากหลายดังนี้
 กูด  (Goods 1973  : 157) ใหความหมายของหลักสูตรไว 3 ดานคือ
1. รายวิชาที่จัดไวอยางเปนกระบวนการที่ผูเรียนตองเรียน เพื่อใหสําเร็จการศึกษา
2. โครงการทั้งหมดของเนื้อหาวิชา  หรือการเรียนการสอนพิเศษ  ซ่ึงโรงเรียนจัดไว

สําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคุณสมบัติ และสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
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                  3.    กลุมของรายวิชาและประสบการณซ่ึงกําหนดใหผูเรียนไดเรียนภายใตการแนะแนว
ของโรงเรียน

     นอกจากนั้น คอสเวล และแคมเบิล  (Coswell & Campbell 1985, อางถึงใน บรรพต
สุวรรณประเสริฐ 2544 : 14) ไดใหความหมายของหลักสูตร ไววา หลักสูตร คือ สวนที่ประกอบ
ดวยประสบการณทั้งหมดทุกชนิดที่ผูเรียนไดรับภายใตการแนะแนวของครู สวน  เลวิส และ เมยล
(Lewis and Miel 1972, อางถึงใน วิชัย ดิสสระ 2535: 10) ไดใหนิยามของหลักสูตรวาเปน เซทของ
ความตั้งใจเกี่ยวกับโอกาสในการจัดใหคนไดรับการศึกษารวมกับคนอื่น และส่ิงอื่น ๆ ในระยะเวลา
และเนื้อหาที่จัดไวอยางแนนอน สําหรับกรมวิชาการ (2533 :1) ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา
หมายถึงขอกําหนดวาดวยจุดหมาย แนวทาง วิธีการ และเนื้อหาสาระในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่กําหนดในจุดมุงหมาย
ของการศึกษา และสอดคลองกับ สวัสดิ์  จงกล (2536 : 110) ที่ใหความหมายของหลักสูตรไววา
หมายถึง ขอกําหนดซึ่งระบุจุดมุงหมายของการศึกษา เนื้อหาสาระ และเกณฑการใชหลักสูตร เพื่อ
ใหจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรู ทัศนคติ ทักษะ และพฤติกรรมสอดคลองกับจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไว

     จากความหมายของหลักสูตรที่กลาวมา    สรุปไดวา หลักสูตร  หมายถึงขอกําหนดหรือ
มวลประสบการณทั้งหลาย  ที่ผูเรียนไดรับการศึกษารวมกับผูอ่ืนหรือส่ิงอ่ืนๆ  ที่มีระยะเวลาและ
เนื้อหาสาระที่จัดไวอยางแนนอน   ซ่ึงหลักสูตรจะประกอบดวย   จุดหมาย  แนวทาง วิธีการ และ
เนื้อหาสาระ เพื่อจัดใหผูเรียนมี   ความรู    ประสบการณ   ทักษะ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมที่พัฒนา
ไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว

ความสําคัญของหลักสูตร

     ในการจัดการศึกษานั้น จําเปนตองมีหลักสูตร เพื่อใหเปนหลักหรือการกําหนดทิศทาง
ในการพัฒนาผูเรียน และการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีนักการศึกษาไดกลาวถึง ความสําคัญของ
หลักสูตรไวดังนี้

     สันต  ธรรมบํารุง  (2525 : 11–12) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตรไว
9 ประการดังนี้

1. หลักสูตรเปนแผนปฏิบัติงาน หรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะหลักสูตร
จะกําหนดจุดหมาย  เนื้อหาสาระ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการประเมินผลไวเปน
แนวทาง
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  2. หลักสูตรเปนขอกําหนดแผนการเรียนการสอน อันเปนสวนรวมของประเทศเพื่อนํา
ไปสูจุดหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ

  3. หลักสูตรเปนเอกสารของทางราชการ เปนบัญญัติของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลที่ทําการ
เกี่ยวของกับการศึกษาปฏิบัติตาม
                   4. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนในสถาบันการ
ศึกษาระดับตางๆและยังเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร อาคาร
สถานที่ วัสดุอุปกรณ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐใหแกสถานศึกษาดวย
                  5.  หลักสูตรเปนแผนการดําเนินงานของผูบริหารการศึกษา       ที่จะอํานวยความสะดวก
และควบคุมดูแลติดตามผล ใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
                   6.  หลักสูตรจะกําหนดแนวทาง   ในการสงเสริมความเจริญงอกงาม และพัฒนาการของ
เด็กตามจุดมุงหมายของการศึกษา
             7.  หลักสูตรจะกําหนดลักษณะและรูปรางของสังคมในอนาคตไดวาจะเปนไปในรูปใด
                   8.  หลักสูตรจะกําหนดแนวทางใหความรู ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติที่จะเปน
ประโยชนตอสังคมอันเปนการพัฒนากําลังคน ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ที่ไดผล
                   9. หลักสูตรจะเปนสิ่งที่บงชี้ถึงความเจริญของคน เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคน  ประเทศใดจัดการศึกษา  โดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม  ทันสมัย  มีประสิทธิภาพ ทันตอ
เหตุการณและการเปลี่ยนแปลง ยอมไดกําลังคนที่มีประสิทธิภาพสูง

     บุญมี  เณรยอด (ม.ป.ป. : 6) กลาววา หลักสูตรมีความสําคัญอยู 4 ประการ คือ
     1.   หลักสูตรเปนเครื่องมือพัฒนาสังคม

                   2. หลักสูตรเปนเกณฑมาตรฐาน ใหทุกสถาบันการศึกษาจัดขึ้นดวยวัตถุประสงคอยาง
เดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน

 3.   หลักสูตรเปนหลักและแนวทางปฏิบัติของครู
 4.    หลักสูตรเปนเครื่องบงชี้ถึงความเจริญของประเทศ
     จากคํากลาวของนักการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของหลักสูตรสรุปไดวา  หลักสูตรมี

ความสําคัญตอการจัดการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรเปนตัวกําหนด จุดหมาย แนวทางการดําเนินงาน
จัดการศึกษาทุกระดับของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ
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องคประกอบของหลักสูตร

     องคประกอบของหลักสูตรเปนส่ิงที่มีความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสมบูรณ
และมีคุณภาพซึ่ง ทาบา (Hilda Taba 1962 : 10) ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร 4 สวนสําคัญ
ประกอบดวย

     1.  จุดมุงหมาย   เปนสวนหนึ่งที่กลาวถึงจุดมุงหมายทั่วไป  และวัตถุประสงคเฉพาะวิชา
 2. เนื้อหาวิชา เปนสวนที่กลาวถึงเนื้อหาวิชาที่จัดไวในหลักสูตรเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา
จนมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมาย

 กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน   เปนสวนที่กลาวถึงวิธีการและกระบวนการ
หนึ่งที่ทําใหผูเรียนไดรับเนื้อหาวิชาอยางมีประสิทธิภาพ

 การประเมินผล  เปนสวนที่กลาวถึงวิธีการตรวจสอบวาผูเรียนไดบรรลุวัตถุประสงค
เพียงใด

      ตอมาในป 1989 เคอร (Kerr 1989 : 16 – 17, อางถึงใน ปนัดดา พงศนภาพิไล 2543 :
17) ไดแบงสวนประกอบของหลักสูตรที่คลายคลึงกัน 4 สวน คือ  (1) วัตถุประสงค (2) เนื้อหาสาระ
(3) ประสบการณการเรียน และ (4) การประเมินผล และ โฟลเล (Folley 1967 : 40-41, อางถึงใน
ปนัดดา พงศนภาพิไล 2543 : 17) กลาววา ส่ิงที่เกี่ยวของกับหลักสูตรฝกอบรมจะตองประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้ (1) ขอบงชี้ความตองการฝกอบรม (2) การกําหนดเนื้อหาการฝกอบรม (3) การเลือก
วิธีการและอุปกรณการจัดฝกอบรม และ (4) การประเมินผลการฝกอบรม  สุมน อมรวิวัฒน (2524 :
6 – 7, อางถึงใน ศิริมาส  พฤหัสนันท  2543 : 18 -19) ไดใหความเห็นวา หลักสูตรควรประกอบดวย
(1) จุดมุงหมายของหลักสูตรแตละระดับ รายละเอียดเกี่ยวกับวัยผูเรียน (3) เวลาและอัตราการเรียน
(4)      เนื้อหาวิชาและมวลประสบการณ     (5)      กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
(6) กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียน และ ธํารง บัวศรี  (2532 : 7- 8) ไดกลาวถึง
องคประกอบของหลักสูตรวาควรประกอบดวย(1)  จุดมุงหมายของหลักสูตร (2)  จุดประสงคของ
การเรียนการสอน (3) เนื้อหาสาระและประสบการณ  (4)  ยุทธศาสตรการสอนการเรียน (5)  วัสดุ
อุปกรณและส่ือการเรียนการสอน (6)  การประเมินผล) นอกจากนั้น วิชัย วงษใหญ (2537 :  64) ได
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร ไว  4 สวน ดังนี้  (1) กําหนดวัตถุประสงคของ
หลักสูตร    (2) กําหนดกิจกรรมการเรียน (3) การนําไปทดลองปฏิบัติ (4) การประเมินผล

     สรุปจากความคิดเห็นของนักการศึกษาที่กลาวมาไดวาองคประกอบของหลักสูตรมีดังนี้
     1.  หลักการ

             2.  จุดมุงหมาย
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             3.  เนื้อหาสาระ
             4.  กิจกรรมการฝกอบรม
             5.  ส่ือประกอบการฝกอบรม
             6.  การประเมินผล

 การพัฒนาหลักสูตร

      การพัฒนาหลักสูตร   เปนกระบวนการ       หรือข้ันตอนของการตัดสินใจเลือกแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม     ซ่ึงหลักสูตรโดยทั่วไปเมื่อใชไปเปนเวลาอันสมควรก็จําเปน
จะตองพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของประเทศ นักการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้

      สงัด  อุทรานันท  (2532 : 38 - 43)  เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้
                   1. การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองคํานึงถึงขอมูลพื้นฐาน
ของหลักสูตร คือ ขอมูลทางดานประวัติและปรัชญาการศึกษา ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนและทฤษฎีการ
เรียนรู ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม และขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของเนื้อหาวิชา
                   2. การกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตร   เพื่อเปนการมุงแกปญหา  และสนองความ
ตองการที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลดังที่กลาวมาแลว

3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ   และประสบการณการเรียนรู  เพราะเนื้อหาสาระที่
จะนํามาสอนเปนเสมือนส่ือกลางที่พาผูเรียนไปสูจุดหมายที่กําหนดไว

4. การกําหนดมาตรการวัดและประเมินผล     เปนการกําหนดมาตรฐานใหทราบวาควร
จะวัด และประเมินอะไรบางจึงจะสอดคลองกับเจตนารมณหรือความมุงหมายของหลักสูตร

5. การนําหลักสูตรไปใช     เปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรสูการปฏิบัติ หรือไปสูการ
เรียนการสอนในโรงเรียน การนําหลักสูตรไปใชอยางมีประสิทธิภาพ   จะตองอาศัยกระบวนการ
ตาง ๆ และกิจกรรมหลายประเภท
                   6. การประเมินผลการใชหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตร มีจุดมุงหมายที่จะ
ประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร เพื่อใหทราบวาผลผลิตที่ไดจากการใชหลักสูตรนั้นเปนไปตาม
เจตนารมณ  หรือจุดมุงหวังของสังคม และผูเรียนเพียงใด  หากพบขอบกพรองหรือจุดออนตองปรับ
ปรุงแกไขตอไป
                   7. การปรับปรุงแกไขหลักสูตร การปรับปรุงแกไขหลักสูตรเปนกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรที่ใชอยูใหมีความเหมาะสมหรือใหสอดคลองกับสภาพของสังคมมากขึ้น
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     ทาบา (Taba 1962 ,อางถึงใน บรรพต สุวรรณประเสริฐ 2544 : 16) ไดเสนอขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตรไวดังนี้

      1.  วินิจฉัยความตองการของผูเรียน       นักพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มจาก   การคนหาความ
ตองการของผูเรียน โดยการวิเคราะหหาชองวาง จุดบกพรองและภูมิหลังของผูเรียน

2. กําหนดจุดมุงหมายหลังจากไดวิเคราะหหาความตองการของผูเรียนแลว  นักพัฒนา
หลักสูตรจะกําหนดจุดมุงหมายที่ตองการ โดยใชคําวาเปาหมายหรือจุดหมาย

3. เลือกเนื้อหา การเลือกเนื้อหาในแตละหัวขอที่จะนํามาศึกษานั้น     จะตองไดมาจาก
การกําหนดจุดมุงหมาย
                    4.   เรียงลําดับเนื้อหา       การเลือกเนื้อหาในแตละหัวขอนั้น      จะตองเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจวาจะนําเนื้อหาในหัวขอใดไปไวในระดับใด และจะจัดลําดับอยางไร      จึงจะเหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผูเรียน     ความพรอมของผูเรียน    และผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน ควรเปนองค
ประกอบที่จะตองนํามาพิจารณาในการจัดเนื้อหาใหเหมาะสม

 5.   เลือกประสบการณการเรียนรู   นักพัฒนาหลักสูตรจะตองเลือกวิธีการ และเลือกวิธี
ทําใหผูเรียนไดเรียนรูในเนื้อหาที่ตองการ    กิจกรรมการเรียนรูเปนสื่อ  ในการทําความเขาใจเนื้อหา
แตละหัวขอที่นักพัฒนาหลักสูตรและครูเปนผูเลือกกําหนดไว
                     6.   เรียงลําดับประสบการณการเรียนรู       นักพัฒนาหลักสูตรจะตองหาวิธีการที่จะจัด
และกําหนดกิจกรรมการเรียนรูโดยมีการผสมผสาน  และจัดลําดับขั้นตอนของกิจกรรมใหกลมกลืน
กันอยางมีประสิทธิภาพ

   7.  กําหนดรูปแบบการประเมินผลตามจุดมุงหมาย นักพัฒนาหลักสูตรจะตองตัดสินใจ
วาหลักสูตรที่กําหนดขึ้นนั้น ไดบรรลุจุดมุงหมายหรือไมรูปแบบการประเมินผลอยางหนึ่ง คือใหครู
ผูสอนที่เปนผูเลือกเทคนิคและวิธีการหลาย ๆ วิธี      ใหเหมาะสมกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนการกระทําดังกลาวนี้  เปนการพยายามที่จะบอกวาจุดมุงหมายของหลักสูตรนั้นไดรับการ
ตอบสนองหรือไม

    ไทเลอร (Tyler 1949, อางถึงใน วิชัย วงษใหญ 2537 : 10) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร โดยใหหลักการและเหตุผลในการพัฒนาหลักสูตรไววา ในการจัดหลักสูตรและ
การสอนนั้น ควรใหสอดคลองกับหลักการ 4 ประการเพื่อตอบคําถามในการพัฒนาหลักสูตร คือ

1. มีจุดมุงหมายทางการศึกษาอะไรบางที่โรงเรียนควรจัดให
2. ควรจะจัดประสบการณทางการศึกษาอะไรบาง         เพื่อชวยใหบรรลุจุดมุงหมายที่

กําหนดไว
3. จะจัดประสบการณทางการศึกษาอยางไร จึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
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4. จะประเมินผลของประสบการณในการเรียนอยางไร  จึงจะตัดสินไดวา บรรลุจุดมุง
หมายที่กําหนดไว

จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรของนักการศึกษาตางๆ สรุปเปนขั้นตอนกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตร ไดดังนี้ (1) ขั้นศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน     เปนขั้นตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร    (2)   ขั้นพัฒนาหลักสูตร      เปนขั้นตอนของการสรางหลักสูตร
(3)  ขั้นนําหลักสูตรไปใช    เปนขั้นตอนของการนําหลักสูตรไปใชจริง    กับกลุมเปาหมายที่กําหนด
(4) ขั้นการประเมินผลหลักสูตร     เพื่อประเมินวาหลักสูตรนั้น     บรรลุตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว
เพียงใด มีสวนใดบางที่ตองปรับปรุงแกไข

การประเมินผลหลักสูตร

การประเมินผลหลักสูตร เปนกระบวนการที่สําคัญ       เพราะเปนการกําหนดคุณคาของ
หลักสูตรเพื่อจะนําไปสูการตัดสินใจที่ถูกตอง

วิชัย   วงษใหญ   (  2537  :  217  )  ไดกลาวถึง     จุดหมายของการประเมินหลักสูตรไว
2   ประการคือ

1.  การประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร   คอื    การประเมินระหวางการปฏิบัติงานพัฒนา
หลักสูตร มีวัตถุประสงค เพื่อใชผลการประเมินนั้นใหเปนประโยชน   ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร  โดยมีการวัดผลเปนระยะ ๆ    ในระหวางการทดลองใชหลักสูตรแลวนําผลจากการวัด มา
ประเมินผลแตละขั้นตอนของหลักสูตร  มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดดีเพียงใด    มีปญหา
และอุปสรรคอะไรบาง        ซ่ึงจะเปนประโยชนแกนักพัฒนาหลักสูตร      ในการที่จะปรับปรุงสวน
ประกอบทุกสวนของหลักสูตร ไดถูกตองกอนที่จะนําไปใชจริงตอไป

2.    การประเมินเพื่อสรุปผลวาคุณคาของการพัฒนาหลักสูตร  มีความเหมาะสมหรือไม
หลักสูตรไดสนองความตองการของผูเรียนของสังคมเพียงใด ควรจะใชไดตอไปหรือควรจะยกเลิก
ทั้งหมด หรือจะยกเลิกเพียงบางสวนและปรับแกในสวนใด

เซเลอรและอเล็กซานเดอร(Saylor and Alexander 1974, อางถึงใน วิชัย วงษใหญ 2537 :
217) กลาววา การประเมินหลักสูตรเปนกระบวนการที่ยุงยากและซับซอนตองอาศัยเทคนิคตาง ๆ
มาประกอบการประเมินและไดจัดลําดับขั้นตอนของการประเมินหลักสูตรไว 5 ประการ ดังนี้

1.   การประเมินจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ ไดแก จุดมุงหมายทั่วไปของหลักสูตร จุดมุง
หมายเฉพาะวิชาและจุดมุงหมายในการเรียน   ภาษาที่ใชยุงยากแกการสื่อสารซึ่งกันและกันหรือไม
การกําหนดจุดมุงหมายไวสูงเกินไปและยากแกการปฏิบัติหรือไม
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2.  การประเมินโครงการการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ การประเมินโครงการตาง ๆ ที่
จะชวยใหทราบวาการใชหลักสูตร บรรลุความมุงหมายที่กําหนดไวหรือไม      เชนการเตรียมความ
พรอมของโรงเรียนเกี่ยวกับการใชหลักสูตรหรือไม การดําเนินการของกลุมโรงเรียน การจัดเตรียม
งบประมาณ การฝกอบรมครู การแนะแนว หองสมุด โรงฝกงานการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ
ไดกระทําไปมากนอยเพียงใด และโครงการที่ไดกระทํามีประสิทธิภาพหรือไม

3.   การประเมินการเลือกเนื้อหาสาระของวิชา การเลือกและจัดประสบการณเรียน    ส่ือ
การเรียนไดจัดและดําเนินไปเหมาะสมมากนอยเพียงใด และการจัดประสบการณเรียน  ไดสัดสวน
กันครบทุกดานและมีความเหมาะสมหรือไม

4.   การประเมินการสอน การประเมินผลระดับนี้เพื่อจะดูวาการสอนของครู  ดําเนินการ
โดยยึดถือหลักสูตรหรือไม      การสอนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปตามความมุงหมาย
ของหลักสูตรหรือไม   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน     ก็คือ      ความสามารถในการสอน
ของครู ที่จะบงชี้วากระบวนการเรียนการสอนไดดําเนินไปสูความมุงหมายของหลักสูตร

5.   การประเมินโครงการใชหลักสูตร แมวาการประเมินผลแตละโครงการ   ไดวางแผน
และขั้นตอนของการประเมินผลไวอยางดีแลวก็ตาม     แตการดําเนินงานอาจมีขอผิดพลาดไดซ่ึงจะ
ทําใหการประเมิน      เพื่อสรุปผลของหลักสูตรผิดพลาดไปได         ฉะนั้นจึงตองมีการประเมินผล
โครงการเพื่อตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง     โดยท่ัวไปแลวการประเมินหลักสูตรใดๆ ก็ตาม     จะมีความ
มุงหมายและขั้นตอนของการปฏิบัติที่สวนใหญ คลายคลึงกันพอสรุปไดดังนี้

            1. เพื่อหาคุณคาของหลักสูตร หรือการประเมินปจจัยเบื้องตน โดยตรวจสอบดูวา
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม

2. เพื่อวัดดูวา   การวางเคาโครงและรูปแบบระบบของหลักสูตร        รวมทั้งวัสดุ
ประกอบหลักสูตร และการบริหารหลักสูตร เปนไปในทางที่ถูกตองหรือไม บางครั้งจะเรียกวาการ
ประเมินกระบวนการ

3.  การประเมินผลจากตัวผูเรียนเอง    หรือการประเมินผลผลิต      เพื่อตรวจสอบ
ดูวา มีลักษณะที่พึงประสงคเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมเพียงใด

นอกจากนั้น วิชัย ดิสสระ (2535 : 117-118) ไดเสนอแนวคิดถึงลักษณะของการประเมิน
หลักสูตรไวดังนี้

1.  การประเมินกอนดําเนินการ (Project Analysis)  เปนการประเมินหลักสูตรในชวง
เวลาที่หลักสูตรยังไมไดนําไปใชในโรงเรียน เปนการประเมินหลักสูตรหลังจากไดวางแผนพัฒนา
หลักสูตรแลว การประเมินหลักสูตรที่เพิ่งทําเสร็จนี้เปนการพิจารณาวิเคราะหความสมเหตุสมผล
หรือความเชื่อม่ันของสิ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรกับความที่นาจะเปนมีความสัมพันธและสอดคลอง
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กับความเปนจริงหรือไมอยางไร โดยอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ทางดานพัฒนาหลักสูตร
นักการศึกษา ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนการสอน

2.  การประเมินผลขณะดําเนินการ (Formative Evaluation)  เปนการประเมินหลักสูตร
ในชวงเวลาที่กําลังนําหลักสูตรที่ไดจากการวางแผนพัฒนาไปใชในโรงเรียน ทั้งนี้ตองยึดหลักการ
และเหตุผลในขั้นวางแผนพัฒนาหลักสูตรเปนหลัก แลวพิจารณาวิเคราะหดูวาตัวหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนที่กําลังปฏิบัติอยูนั้นเปนอยางไร เปาหมายของการประเมินผลขณะ
ดําเนินการนี้มุงที่จะชวยใหนักพัฒนาหลักสูตรสามารถพิจารณาวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนที่นําไปใชไดมีความสมเหตุสมผลกับหลักการและเหตุผลในขณะวางแผนหลักสูตร
เปนสําคัญ

3.  การประเมินผลหลังการดําเนินการ (Summative Evaluation)  เปนการประเมินผลจบ
โครงการของหลักสูตรนั้น ๆ การประเมินหลักสูตรในชวงจบโครงการนี้ตองวิเคราะหหาผลที่เกิด
ขึ้นจากการเรียนการสอนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวิเคราะหหาประสิทธิภาพขอการวาแผน
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการนําหลักสูตรไปใช กระบวนการนําหลักสูตรไปใช กระบวนการเรียน
การสอนในโรงเรียนและผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การประเมินผลหลังการดําเนินการ
และการประเมินผลขณะดําเนินการนี้มีสวนเกี่ยวพันเปน     ลูกโซ จะแตกตางกันก็เพียงแตชวงเวลา
ที่ทําการประเมินผลเทานั้น

ในสวนของรูปแบบการประเมินนั้น สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam 1971 : 236,  อางถึงใน
วิชัย ดิสสระ 2535 : 122) ไดเสนอรูปแบบไวดังนี้

1. การประเมินบริบท (Context Evaluation) เปนการประเมินผลที่เกี่ยวกับสภาพแวด
ลอมของหลักสูตร  เพื่อหาความสมเหตุสมผลของภูมิหลังที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา  หลักสูตร เชน
ปรัชญา สภาพและความตองการของสังคม นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การประเมิน
ผลในภาคบริบทนี้จะชวยใหมีหลักการที่แนนอนอันจะชวยในการกําหนดขอบขายของสิ่งที่เกี่ยว
ของกับหลักสูตรไดอยางชัดเจน

2. การประเมินตัวปอน (Input Evaluation)  เปนการประเมินผลปจจัยเบื้องตนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรตาง ๆ ไดแก งบประมาณ ครู นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน และการกําหนดรูปแบบของ
การดําเนินการตาง ๆ

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินกระบวนการเปนการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรง การใชวัสดุอุปกรณประกอบการเรียน
การสอน การประเมินกระบวนการนี้จะชวยใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพของการนําหลักสูตรไป
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ใชผลกระทบที่มีตอสวนอื่น ๆของระบบการจัดการศึกษาความเปนไปไดตลอดทั้งขอบกพรองอื่น ๆ
ของการปฏิบัติ

4. การประเมินผลผลิต (Output Evaluation)  การประเมินผลผลิตเปนการประเมินผลที่
เกิดจากการใชหลักสูตรหรือคุณภาพของนักเรียนที่เกี่ยวกับ ความรู ความสามารถ ทักษะ คานิยม
การประเมินผลในดานผลผลิตนี้ตองคํานึงถึงองคประกอบในตอนตนที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ปจจัยเบื้องตน หรือตัวปอน และกระบวนการนําหลักสูตรไปใช การประเมินผลผลิตจะชวยให
ทราบถึงคุณภาพของนักเรียน หรือประสิทธิภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนนั่นเอง

จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตร สรุปไดวาการ
ประเมินผลหลักสูตรควรดําเนินการ 3 ลักษณะ คือการประเมินผลกอนดําเนินการ การประเมินผล
ขณะดําเนินการ  การประเมินผลหลังดําเนินการ       และควรประเมินใหครอบคลุมทั้งดานบริบท
ตัวปอน กระบวนการ และผลผลิต

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปนกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียรูทุกประเภท
แกผูเขารับการฝกอบรมใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคและความมุงหมายของหลัก
สูตรที่กําหนดไว

วิจิตร อาวะกุล (2540 : 141) ไดเสนอแนวคิดในการสรางและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
มีส่ิงที่ตองคิดและยึดถือเปนหลักไว ดังนี้

1. การกําหนดความมุงหมาย นโยบาย ของหลักสูตร เปนการกําหนดพฤติกรรมที่เรา
ตองการเปลี่ยนแปลงผูเขารับการอบรม เพื่อใชเปนเกณฑหรือมาตรฐานที่เราตองการบรรลุถึง

2.  การบรรจุวิชาตาง ๆ ลงในหลักสูตร เลือกวิชา จัดเนื้อหา วิทยากร กิจกรรม เทคนิควิธี
การฝกอบรมที่จะชวยใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดการพัฒนาการ
จนบรรลุวัตถุประสงค

3. การนําหลักสูตรไปดําเนินการ หรือบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประ
สิทธิผล สวนนี้สําคัญอยูที่การเลือกผูรับการอบรม วิทยากร เทคนิค วิธีการฝกอบรม โสตทัศนศึกษา
จิตวิทยา บรรยากาศ ฯลฯ ของการฝกอบรม

4.  การประเมินผลหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุงแกไข ในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดาน
เนื้อหา ลําดับขั้นตอน การถายทอดของวิทยากร เทคนิคที่ใชการฝกปฏิบัติ  วิธีการตาง ๆ เมื่อแกไข
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ขอบกพรองตาง ๆ ออกไปแลวจึงนํากลับมาใช แลวทําเชนนี้     ซํ้าตอไป เรื่อย ๆ เปนวงจรของการ
พัฒนาหลักสูตร หลักสูตรจะไดรับการพัฒนาขึ้น แข็งแกรงขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สําหรับการพัฒนาหลักสูตรนั้น สมคิด บางโม (2527 : 67 – 68) ไดเสนอวิธีการพัฒนา
หลักสูตรไว 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การคนหาความจําเปนในการฝกอบรม(Training Needs) เปนการคนหาปญหา
เกี่ยวกับบุคคลในองคกรหรือการบริหาร ซ่ึงสามารถแกไขไดดวยการฝกอบรม เพื่อใหองคกร
สามารถดําเนินการไปสูเปาหมายดวยดี ผูรับผิดชอบการฝกอบรมควรสนใจ และศึกษาวิเคราะห
อยางจริงจัง ในการหาความจําเปนในการฝกอบรม  เจาหนาที่ตองสนใจศึกษาวิธีหาความจําเปนใน
การฝกอบรม เชน ปญหาบุคลากรในองคกรการบริหารหรือปญหาที่เกี่ยวของ ใหเขาใจอยางถองแท
และถูกตอง

ขั้นที่   2  การสรางหลักสูตรฝกอบรม (Training Curriculum Construction) ความจําเปน
ในการฝกอบรมจะเปนตัวช้ีนําใหทราบวาหลักสูตรฝกอบรมจะมีจุดประสงคอยางไร ควรจะกําหนด
รายวิชาหรือกิจกรรมอะไรลงไป หลักสูตรควรกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมโดยยึดหลักวา ถามีจุด
ประสงคใหความรู ความเขาใจอาจใชเวลาสั้นๆไดหากมีจุดประสงคใหเกิดความชํานาญ หรือทักษะ
ตองใชเวลามากขึ้น การอบรมใชบรรยายอยางเดียวไมได การอบรมที่ตองการเปลี่ยนเจตคติหรือ
พฤติกรรมของผูเขารับการอบรม หลักสูตรตองกําหนดระยะเวลาใหนานพอที่จะสรางเจคติใหมได

ขั้นที่  3 การนําหลักสูตรไปใช (Implementation)คือการนําหลักสูตรไปทดลองฝกอบรม
จริง ขณะการฝกอบรมก็ตองมีการประเมินผลรายวิชาดวย เพื่อใหทราบวารายวิชาที่กําหนดไวนั้น ผู
เขารับการอบรมสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารไดมากนอยเพียงใด วิทยากรทําหนาที่
เหมาะสมหรือไม เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับพัฒนาหลักสูตรตอไป

ขั้นที่  4  การติดตามประเมินผลการฝกอบรม   ( Follow –   up Evaluation) เมื่อผูเขารับ
การอบรมกลับไปปฏิบัติงานแลวควรมีการติดตามประเมินผลเพื่อใหทราบวา ไดนําความรูจากการ
ฝกอบรมไปใชมากนอยเพียงใด ผูเขารับการอบรมเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรมการบริหารในทางที่
ดีหรือไม

ณรงค     ฉายายนต   ( 2536  : 61 -  71 )    ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม      เพื่อเสริมสราง
คุณลักษณะดานการบริหาร    สําหรับหัวหนาแผนกในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล          การวิจัยมี
6 ขั้นตอน คือ

1.  การสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2.  การพัฒนาหลักสูตร
3.  การประเมินโครงรางหลักสูตร
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4.  การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปใช
5.  การทดลองใชหลักสูตร
6.  การปรับปรุงหลักสูตรหลังการทดลอง
กําธร ไพจิตต (2542 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง”การสงเสริมการไม

สูบบุหร่ี” สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขตเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี มีขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน  ดังนี้

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการสูบบุหร่ีของประชาชน
2. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
3.    ทดลองใชหลักสูตร

   4.   ประเมินผลหลักสูตร
ศิริมาส พฤหัสนันท (2543 : บทคัดยอ)    ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง ทักษะและ

วิธีสอน สําหรับครูโรงเรียนอาชีวศึกษา สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรฝก
อบรม 4 ขั้นตอน คือ

1. สํารวจขอมูลพื้นฐานในการสรางโครงรางหลักสูตรฝกอบรม
2. สรางโครงรางหลักสูตร
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ประเมินผลหลักสูตร
วาสนา  คงมั่น (2544: บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เรื่อง  การนิเทศภายใน

โรงเรียน สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา มีขั้นตอนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ
1. ศึกษาขอมูลพื้นฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ประเมินผลหลักสูตร

                  ศรีรัตน  ศิริโฉม (2544 : บทคัดยอ) ไดพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    เรื่อง การนิเทศภายใน
สําหรับครโูรงเรียนมัธยมศึกษา มีขั้นตอนพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4 ขั้นตอน คือ

1. สํารวจขอมูลพื้นฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
3. ทดลองใชหลักสูตร
4. ประเมินผลหลักสูตร
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จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา    การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ควรประกอบดวย  4  ขั้น
ตอน คือ  1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การนําหลักสูตรไปทดลองใช    และ
4) การประเมินผลหลักสูตร

จากแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรดังกลาว    ผูวิจัยจึงนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม    เรื่อง  การนิเทศภายในโรงเรียน  สําหรับผูนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  โดย
กําหนดเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ

ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อเตรียมการพัฒนาหลักสูตร
การเตรียมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จําเปนตองศึกษาขอมูลพื้นฐาน เพื่อนํามา

กําหนดจุดมุงหมาย และองคประกอบของหลักสูตร ซ่ึงแหลงที่มาของขอมูลนั้นมาจากหลายแหลง
และนักวิชาการทางดานหลักสูตรไดเสนอไว  ดังนี้

ไทเลอร (Tyler ,อางถึงใน คุณาวุฒิ รานจันทร 2532 : 52 – 54) เสนอแนะวา   แหลงที่มา
ของขอมูลพื้นฐานในการกําหนดจุดมุงหมายมี  3 ประการ คือ

1. มาจากตัวผูเรียนเอง
2.  มาจากการศึกษาสังคม
3.  มาจากขอเสนอแนะของนักวิชาการ
วิชัย วงษใหญ (2525 : 131)  เสนอวา  ขอมูลที่นํามาประกอบการพิจารณาเปน   จุดมุง

หมายนั้น อาจกระทําไดโดยการ
1.   การศึกษาจากเอกสาร
2.   การศึกษาจากตัวผูเรียน
3.   การศึกษาสังคม
4.   การศึกษาและกลั่นกรองขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ    นักวิชาการ และนักการศึกษา
ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   จําเปนตองมีการสํารวจความตองการในการฝกอบรม

เพื่อทราบปญหาและความตองการของบุคคล  นอย  ศิริโชติ  (2524 : 41 – 47) เสนอวิธีการในการ
สํารวจดังนี้

1.  การสัมภาษณ (Interview) เปนการสนทนาอยางมีจุดมุงหมาย ระหวางผูดําเนินการ
ในการจัดฝกอบรม และบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ เพื่อหาขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริง เพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดหัวขอในการฝกอบรมใหถูกตองและเหมาะสม

2.  การใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนการตั้งคําถามขึ้นหลาย ๆ คําถามที่ส้ันหรือ
ยาวก็ได หลายรูปแบบ แลวแจกจายใหบุคลากรในหนวยงาน เพื่อขอความรวมมือกรอกขอมูลตอบ
คําถามกลับคืนมา
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3.  การสังเกต (Observation) เปนการดูโดยไมใหผูถูกสังเกตรูตัว หรือดูตอหนาใหรูตัว
การสังเกตตองมีจุดหมายวา จะสังเกตใคร ลักษณะใด เพื่ออะไร เมื่อสังเกตแลวตองบันทึก

4.  การใชแบบทดสอบ  เปนเทคนิคที่ใชสําหรับการระบุความจําเปนในการฝกอบรม
อยางชัดแจง โดยเปนแบบทดสอบทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ

5. การปรึกษาหารือ มักจะดําเนินการหลังจากการสัมภาษณ เพื่อประโยชนที่จะทราบถึง
ความรูสึกเกี่ยวกับการฝกอบรม ลักษณะปญหา และการแกปญหา

6. จากคํารองของผูปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงานสามารถแจงใหหัวหนางานทราบวา ตน
เองขอเขารับการอบรมโดยสมัครใจ

7. ใชวิธีการวิเคราะหงานและประเมินผลงาน   ซ่ึงเปนเครื่องมือสําคัญในการหาความจํา
เปนในการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน การวิเคราะหงานเปนกระบวนการกําหนด และรายงานขอ
ความที่เกี่ยวกับลักษณะของแตละตําแหนงวา ตองการความรูความสามารถ และความรับผิดชอบ
อยางไรบาง ไดผลตามมาตรฐานหรือไม

ขั้นตอนที่  2  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วิน เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 45) ไดกลาวถึง แนวทางในการสรางหลักสูตรฝกอบรมวามีส่ิง

ที่ตองพิจารณา 2 ประการ คือ
1. ความตองการในการฝกอบรม ความตองการในการฝกอบรม หมายถึง  วัตถุประสงค

ที่จัดใหมีการฝกอบรม   ซ่ึงมาจากความจําเปนที่ตองการมีการฝกอบรม  ซ่ึง   วัตถุประสงคโดยทั่ว
ไป มี 4 อยาง คือ ใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู แนวคิดใหม ๆ   เกิดทักษะและประสบการณ
ในการทํางาน เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับงานและสังคม และประการสุดทาย
คือ เกิดเจตคติที่ดีตองาน

2.   บุคลากรผูเขารับการฝกอบรม     บุคลากรผูเขารับการฝกอบรมก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่จะ
ตองนํามาพิจารณาในการสรางหลักสูตร การสรางหลักสูตรที่ดีจะตองใหสอดคลอง   และเหมาะสม
กับบุคคลผูเขารับการฝกอบรม โดยคํานึงถึง เพศ อายุ  ประสบการณการทํางาน ส่ิงเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร

หลักสูตรที่สรางขึ้นนั้นควรมีองคประกอบของหลักสูตร ดังนี้
1. หมวดหัวขอวิชา และหัวขอวิชา
2. วัตถุประสงคของแตละวิชา
3. ขอบเขต เนื้อหาวิชา
4. เทคนิคการฝกอบรม
5. กําหนดระยะเวลาของแตละวิชา
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6. กําหนดวิทยากรแตละวิชา
7. ตารางการอบรม
ขั้นตอนที่  3   ดําเนินการฝกอบรม เปนขั้นตอนที่ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่พัฒนา

ขึ้น ในขั้นตอนนี้ ชารี มณีศรี (2542 : 93) ไดกลาววา ในขั้นตอนของการดําเนินการ  ฝกอบรม
ประกอบดวย การบริหารโครงการ การขออนุมัติฝกอบรม การจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวของ เชน คน
เงิน วัสดุอุปกรณ สถานที่ รวมทั้งความรับผิดชอบของแตละฝาย คือ แบงคน แบงงาน แบงความรับ
ผิดชอบ

ขั้นตอนที่  4  การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม
วิชัย  วงษใหญ (2537 : 192 – 193) จัดลําดับขั้นของการประเมิน สรุปไดดังนี้
1. การประเมินจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ เพื่อดูวาจุดมุงหมายเหลานั้นเหมาะสมสอด

คลองกับผูเรียน และสภาพแวดลอมหรือไมเพียงไร
2. การประเมินโครงการทั้งหมด เพื่อชวยใหหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว เชน

การเตรียมความพรอมดานบุคลากร งบประมาณ สถานที่และอุปกรณ
3.  การประเมินผลการเลือกเนื้อหาสาระของวิชา     การจัดประสบการณส่ือการเรียน วา

เหมาะสมมากนอยเพียงใด
4.  การประเมินผลการสอนเพื่อดูวา ผูสอนไดยึดหลักสูตรหรือไม การเปลี่ยนแปลงพฤติ

กรรมผูเรียนเปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม
  5.  การประเมินผลโครงการของหลักสูตร เพื่อสรุปผลและตรวจสอบ
นอกจากนั้น (Kirkparick 1967 : 87 – 112, อางถึงใน ฉลอง มาจินดา  2538 : 86) ไดแบง

การประเมินผลการฝกอบรมออกเปน 4 ประเภท คือ
1. การประเมินผลปฏิกิริยา เปนการประเมินดูวา ผูเขารับการฝกอบรมนิยมชมชอบโครง

การฝกอบรมนั้น ๆ เพียงใด
2. การประเมินผลความรู เปนการประเมินวาผูเขารับการอบรมไดเรียนรูหลักการ ขอเท็จ

จริง และเทคนิควิธีอะไรไปบาง
3. การประเมินผลพฤติกรรม เปนการประเมินพฤติกรรมในการทํางานของผูเขารับการ

ฝกอบรมหลังจากจบการฝกอบรมไปแลว
4.  การประเมินผลรวม ซ่ึงเปนการประเมินผลลัพธที่ไดจากการอบรมที่ตกอยูกับองคการ

ในรูปที่สามารถวัดและแสดงใหเห็นไดโดยชัดเจน      เชน   ตนทุนที่ลดลง  ปริมาณและคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น
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จากแนวคิดในการประเมินผลการฝกอบรมดังกลาว       จะเห็นไดวาการประเมินผลการ
อบรมเปนขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งซ่ึงการประเมินผลจะทําใหทราบวาผลของการฝกอบรม
นั้นเปนอยางไร บรรลุวัตถุประสงคหรือไม ผูเขารับการฝกอบรมไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด
และยังใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการฝกอบรมในโอกาสตอไป

การฝกอบรม

การฝกอบรม เปนการพัฒนาบุคคลในองคกรใหมีความรู   ความเขาใจ     แนวคิดใหม ๆ
ทักษะตาง ๆ และเจตคติที่ดี ในการทํางาน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร
ใหมากขึ้นการฝกอบรมจึงเปนสิ่งจําเปนที่องคกรจะตองจัดใหกับบุคลากรอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ

ความหมายของการฝกอบรม

ไดมีนักวิชาการใหความหมายของการฝกอบรมไวในลักษณะของการเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ และทัศนคติ ของผูเขารับการฝกอบรมใหเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม
เชน

กูด (Good 1973  : 163)  กลาวไววา การฝกอบรมเปนกระบวนการที่ชวยใหบุคคลอื่นมี
ทักษะและความรู โดยจัดขึ้นภายใตสภาวะเงื่อนไขบางประการ และการจัดฝกอบรมก็ไมไดทําให
ใหญโตเหมือนกับการจัดการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วไปนอกจากนั้น     คุณาวุฒน  รานจันทร
(2532 : 44) ใหความหมายวา การฝกอบรมเปนกระบวนการใหการศึกษาวิธีหนึ่ง ที่มุงเนนใหบุคคล
ไดเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ จนทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ    ภายใตเงื่อนไขของสภาพการณ และระยะเวลาที่
เหมาะสม สวน วิชิต สุรัตนเรืองชัย (2534 : 47) กลาววา การฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้นเพื่อ
ใหผูเขารับการฝกอบรม     ไดเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง        ภายในระยะเวลาที่ไมนานนัก
สวนใหญจะจัดขึ้นเพื่อแกปญหา หรือเปนความตองการของหนวยงานที่จะเพิ่มความรู ทักษะ และ
ประสบการณแกบุคลากรของหนวยงาน และในทํานองเดียวกันชารี มณีศรี (2538 : 89) ใหความ
หมายวา การฝกอบรมเปนกลวิธีที่จัดใหบุคคล       เพื่อเพิ่มพูนความรูใหม ๆ       ทักษะ    มุงเปลี่ยน
พฤติกรรมผูทําหนาที่ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น อาจกลาวไดวา การอบรม มุงปรับปรุงงานปจจุบันใหดี
ขึ้น มีขั้นตอนไมซับซอน  จัดสําหรับบุคคล  กลุมบุคคลหรือองคการ โดยมีระยะเวลาดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและการพัฒนาหลักสูตรกําหนด นอกจากนั้นนักรบ  ระวังการณ (2539 : 4) กลาววา
การอบรมเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีขอบขายตั้งแตการวางแผน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



33

การจัดทําโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรในองคการ   เพื่อใหบุคคลเหลานั้นมีความรู
ความเขาใจเกิดทักษะและประสบการณ   ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยน   ทัศนคติและพฤติกรรมใน
การทํางานใหบรรลุเปาประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพ

จากความหมายดังกลาว    สรุปไดวา    การฝกอบรมเปนกระบวนการ     ที่ประกอบดวย
กิจกรรมตาง ๆ ทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขาใจ เจตคติ มีการพัฒนาทักษะ และ
ประสบการณในเรื่องที่กําหนด ภายในระยะเวลาที่ไมนานนัก และเปนไปตามความตองการของ
หนวยงานในการพัฒนาบุคลากร

ความสําคัญของการฝกอบรม

การฝกอบรมเปนกรรมวิธีที่สําคัญและจําเปนสําหรับหนวยงานตาง ๆ ที่จะบริหารงาน
ดานบุคลากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูมีความรู ความชํานาญเฉพาะ
อยางใหแกหนวยงานไดดี การฝกอบรมมีความสําคัญหลายประการ ดังที่  นอย  ศิริโชติ (2524 : 6-7)
จําแนกไดดังนี้

1.   การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยปองกันปญหา โดยเฉพาะผูจบการศึกษาใหม และเริ่ม
ปฏิบัติงาน จะยังขาดความรูความเขาใจ และความชํานาญในการปฏิบัติจริง

2.   การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยแกปญหา ใหแกบุคลากรในหนวยงาน
3.   การฝกอบรมเปนการเสริมสรางวิทยาการที่ทันสมัยใหแกบุคลากร
4.  การฝกอบรมเปนการประหยัดรายจาย   เพราะจัดขึ้นเฉพาะหัวขอและในระยะเวลาที่

กําหนดชัดเจน
5. การฝกอบรมเปนกรรมวิธีชวยใหบุคลากรมีการเรียนรูเพิ่มเติม  ประสบการณ  โดย

เสียเวลาการทํางานปกติเพียงเล็กนอยเพราะอาจจัดอบรมนอกเวลาทํางานวันหยุดราชการ หรือใช
เวลาเพียงบางสวนของการทํางานปกติ

6. การฝกอบรมเปนการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีพ ซ่ึงเปนเปาหมายของการศึกษาทั่ว
โลกในปจจุบัน

7. การฝกอบรมทําใหเกิดความสามัคคี  ของบุคลากรในหนวยงานเดียวกัน      เพราะการ
อบรมทําใหเกิดการประสานงาน แลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน

8. การฝกอบรมชวยใหบุคลากรไดแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นการพัฒนาทักษะ
ทําใหเกิดความมั่นใจ กลาตัดสินใจ และปฏิบัติงานดวยความพรอมมากขึ้น
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ชารี  มณีศรี (2538 : 89) ใหความสําคัญวา การฝกอบรมเปนสิ่งจําเปน บุคคลที่ทํางาน
ใหมยอมตองการทักษะในการทํางาน ตองการเขาใจนโยบายวิธีดําเนินงาน ในสวนผูมีประสบการณ
ก็ตองการความรูขั้นสูงเพื่อประยุกตใชกับการทํางาน เรียนรูวิทยาการสมัยใหม การเรียนรูเพื่อปอง
กันปญหา การเรียนรูจากกันและกัน ความคุนเคย มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําใหเกิด
การประสานสัมพันธในการทํางานรวมกัน    นอกจากนั้นนักรบ ระวังการณ (2539 : 4) ไดกลาววา
การอบรมเปนกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมีขอบขายตั้งแตการวางแผน
การจัดทําโครงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหบุคลากรในองคการ ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมในการทํางานใหบรรลุเปาประสงคขององคการอยางมีประสิทฑิภาพ

จากความสําคัญของการฝกอบรมดังกลาว สรุปไดวา การฝกอบรมจําเปนตองมีการวาง
แผน    กําหนดโครงรางการฝกอบรม   ประกอบดวยเนื้อหาสาระใดบาง     ระยะเวลาการฝกอบรมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา  และบุคลากร   เทคนิควิธีการที่ใชในการอบรม    ส่ือประกอบการอบรม     เพื่อ
สนองความมุงหมายวา  ตองการใหผูเขารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เกิดความรูความ
เขาใจ เจตคติทักษะและประสบการณแกบุคลากร   สามารถนําความรูและทักษะที่ไดรับไปประยุกต
ใชในการทํางานปกติ

วัตถุประสงคการฝกอบรม

การฝกอบรมเปนส่ิงจําเปนและสําคัญสําหรับสังคมปจจุบัน การฝกอบรมจะดําเนินไป
เปนผลสําเร็จหรือไมนั้น ยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมเปนสําคัญ มีนักการศึกษาได
ใหแนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการฝกอบรมไวดังนี้

ฟลลิป   (Phillip 1985 : 83, อางถึงใน  ชารี  มณีศรี 2538  : 91) เสนอวัตถุประสงคการฝก
อบรมไวดังนี้

1. เพื่อเขาใจงานที่รับผิดชอบ หนาที่ ความคาดหวัง ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่
2.  เพื่อเขาใจแผนงาน การประสานงาน โครงสรางของหนวยงาน
3.  เพื่อเขาใจนโยบาย หลักวิธีทํางาน การบริการและแหลงสนับสนุนการทํางาน
4.  เพื่อตั้งและบรรลุวัตถุประสงค
5.  เพื่อเขาใจเพื่อนรวมงานและหาทางสนับสนุนสงเสริม
6.  เพื่อปรับปรุงตนเองในดานภาวะความเปนผูนํา
7.   เพือ่ปรบัปรงุกระบวนการสือ่ความหมายทีม่ปีระสทิธภิาพกบับคุลากรในหนวยงาน
8.   เพื่อฝกอบรม ปฐมนิเทศ ผูทํางานใหม
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9.   เพื่อเขาใจงานงบประมาณ คาใชจาย
10.  เพื่อเขาใจหนวยงานและความสัมพันธกับหนวยงานอื่น
11.  เพื่อรับฟงสภาพปญหา ขอรองเรียน แกปญหาขอรองทุกข

  12.  เพือ่พฒันาการทาํงานอยางมรีะบบ มหีลักเกณฑในการแกปญหาเชงิกระบวนการและเทคนิคการ
ตัดสินใจ

13.  เพื่อวางแผนพัฒนาตนเอง ทั้งดานเทคนิคและกระบวนการจัดการ
ฉลอง    มาปรีดา  ( 2538 :  11 ) ไดแบงวัตถุประสงคของการฝกอบรมไว 2 ประเภท คือ
1. วัตถุประสงคเฉพาะ ก็เพื่อฝกอบรมใหบุคคล สามารถที่จะทํางานในตําแหนงหนาที่

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เชน การฝกอบรมปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเรื่องทําบัญชี งานจัดเก็บเอกสารในสํานักงานเพื่อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด  และเพื่อ
ฝกฝนใหทันตอเทคนิคใหม ๆ และใหองคการมีความกาวหนา เปนตน

2. วัตถุประสงคทั่วไป นับวามีความสําคัญควบคูกันกับวัตถุประสงคเฉพาะ เพราะเปน
การฝกฝนอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความรู  ความสามารถ  เพิ่มสมรรถภาพ  ทักษะ เจตคติ   และ
พฤติกรรมโดยทั่ว ๆ ไป แตมิไดมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเหมือนขอ 1 วัตถุประสงคในขอนี้ก็เพื่อใหผู
เขารับการฝกอบรมไดทราบถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดานนโยบาย มีเจตคติที่ดีตอหนวยงานตาง ๆ
ซ่ึงมีลักษณะงาน ระบบระเบียบไมเหมือนกัน จะไดปรับตัวใหเขากับหนวยงานตาง ๆ ไดดี ตลอด
จนหวังวาจะเปนการเพิ่มทักษะในการทํางานใหเกิดผลดีขึ้น เปนตน

วิน เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 30) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการฝกอบรม โดยทั่วไปแลวมี
4 อยาง คือ

1. เพื่อเพิ่มพูนความรูและแนวคิดใหม ๆ วัตถุประสงคขอนี้เนนใหผูเขารับการ  ฝกอบ
รมไดรับความรู หลักการ ทฤษฎีในเรื่องที่เขารับการฝกอบรม การฝกอบรมจึงเปนการบรรยาย
อภิปราย สรุปเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความรูนั้น อบรมที่เกี่ยวกับความรู แนวคิดหรือทฤษฎีใหม ๆ ที่
เกิดจากการทดลอง คนควา วิจัย    แลวนําความรูนั้นมาเผยแพรใหผูเขารับการฝกอบรมไดทราบเพื่อ
ประโยชนในการปฏบัติงานใหสอดคลองกับความรูและแนวคิดใหม ๆ ที่เกิดขึ้น

2. เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณในการทํางาน วัตถุประสงคขอนี้เนนใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดมีความชํานาญ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมจึงเปนการใหผูเขารับ
การฝกอบรมไดลงมือฝกปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวหรือคลายคลึงกับ
เครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวกับที่ใชอยูในองคการ เชน การฝกอบรมการลงบัญชี ก็จะตอง
ใหผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือปฏิบัติการลงบัญชีในขณะ ฝกอบรม โดยใชรูปแบบของบัญชีเชน
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เดียวกับบัญชีที่ใชในองคการ  ก็จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความชํานาญ ความคลองแคลวใน
การปฏิบัติงาน

3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเหมาะสม วัตถุประสงคขอนี้เนนใหผูเขารับการฝกอบ
รมปรับเปลี่ยนความประพฤติหรือพฤติกรรมของตนใหเปนพฤติกรรมที่ดีเปนที่ตองการของสังคม
บุคคลจํานวนมากมีความรูดี แตไมนําความรูมาใชในการดํารงชีวิต การกระทําบางอยางของบุคคล
เหลานั้น มีผลกระทบตอสังคม เชน ผูขับขี่รถยนต ผูขับขี่ทุกคนมีความรูเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร
มีความรูเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร   แตไมปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร       หรือสัญญาณไฟจราจร
บุคคลเหลานี้    มีความประพฤติไมสอดคลองกับความรู     จึงตองฝกอบรม     เพื่อโนมนาวจิตใจให
ประพฤติใหถูกตอง

4.  เพื่อเปลี่ยนเจตคติใหสอดคลองกับความตองการขององคการ  การที่บุคลากรเขามา
อยูในองคการ บุคลากรจะตองมีเจตคติตรงกับเจตคติขององคการ องคการที่ดีจะตองมีบุคลากรที่มี
ความตั้งใจตรงกันในการจัดการองคการใหบรรลุเปาหมาย องคการธุรกิจ มีเปาหมายบริการสังคม
เพื่อหวังคาตอบแทนสูงองคการธุรกิจจึงมีเปาหมายทางการ  เงิน บุคลากรในองคการจึงตองปฏิบัติ
งานใหไดผลผลิตสูงซ่ึงจะนํามาซึ่งเงินที่สูง เมื่อบุคลากรในองคการเขาใจเปาหมายก็จะตองปฏิบัติ
งานใหไดผลผลิตสูงจึงจะตรงกับความตองการขององคการ การเปลี่ยนแปลงเจตคติใหสอดคลอง
กับความตองการขององคการจึงเปนสิ่งสําคัญ การฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติจึง
เปนการใหผูรับการฝกอบรมที่เนนทางดานจิตใจโดยถือเปาหมายขององคการเปนเกณฑ

วัตถุประสงคในการฝกอบรมตามที่กลาวมา สรุปไดวา วัตถุประสงคจะเปนอยางไรขึ้น
อยูกับความจําเปนในการฝกอบรม และในการฝกอบรมแตละครั้งอาจตั้งวัตถุประสงคเพียงประการ
เดียวหรือหลายประการก็ได

ประโยชนของการฝกอบรม

การฝกอบรมเพื่อใหพนักงานมีความชํานาญ    และมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานนั้น
ถือวาเปนการลงทุนที่สําคัญอยางหนึ่งที่จะกอใหเกิดประโยชนที่คุมคา ประโยชนที่ไดรับจากการฝก
อบรมตามความเห็นของ เสนาะ  ติเยาว  (2534 :128 – 129) มีดังนี้

1. เพิ่มผลผลิตใหแกองคการการฝกอบรมจะทําใหพนักงานใหมและพนักงานที่มีประสบ
การณมาแลวปฏิบัติงานไดดีขึ้น ทั้งทางคุณภาพและปริมาณงาน เพราะรูวิธีการที่ถูกตอง รูจักใช
เครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานและสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการทํางานไดดี
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2. ชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน การฝกอบรมพนักงานในระดับตาง ๆ ชวยลดปญหา
ในการปฏิบัติงานลง งานไมติดขัดและดําเนินไปไดดวยดี เพราะทุกคนมีความเขาใจในงาน

3. ทําใหขวัญของพนักงานดีขึ้น การฝกอบรมที่เหมาะสมจะสามารถลดความ เครียดใน
การปฏิบัติงานทั้งของพนักงานและของหัวหนางานได   เนื่องจากมีความรอบรูและมีความมั่นใจ
มากขึ้นในงานที่ตองทํา

4. ลดอัตราการออกจากงานได  อัตราการออกจากงานเปนปญหาขององคการ ตาง ๆ
ตลอดมาทําใหองคการเสียคาใชจายในการวาจางพนักงานมาแลวถูกไลออก  หรือลาออก   โดยที่
องคการยังไมไดรับประโยชนจากพนักงานเทาที่ควร

5. การควบคุมงานลดลง พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมอยางดีจนสามารถควบคุมตัวเอง
ในการปฏิบัติงานทําใหเสียคาใชจายในการควบคุมนอยลง

6. เปนประโยชนตอพนักงานโดยตรง  เนื่องจากคนงานไดรับความรูความชํานาญจาก
การฝกอบรม จึงทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

7. สงเสริมความมั่นคงและความยืดหยุนใหแก องคการในดานความมั่นคงคือ ถาหาก
องคการขาดแคลนพนักงานในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งก็อาจคัดเลือกจากบุคคล  ในตําแหนงรอง
ลงไป ซ่ึงมีความรูในการปฏิบัติงานดีเพราะไดรับการฝกอบรมมาแลว

8. สงเสริมทัศนคติที่ดีตอองคการ  จุดมุงหมายอยางหนึ่งขององคการในการฝกอบรม
พนักงานก็เพื่อปรับทาทีของพนักงานที่มีตอองคการ หรือหนวยงานใหเปนไปในทางที่สนับสนุน
และใหความรวมมือ โดยเฉพาะในกรณีที่มีแผนใหมๆ   องคการควรจะอบรมพนักงาน  ใหเขาใจ
งานใหม

นอกจากนั้น วิจิตร อาวะกุล (2540 : 41) ยังไดกลาวถึงประโยชนที่ไดจากการฝกอบรม
ไวดังนี้

1.  เพิ่มประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการทํางานของบุคลากร      จึงลดคาใชจายของ
องคการ

2.  สนองความตองการของบุคลากรที่แสวงหาความรู    การศึกษา  และความกาวหนาใน
หนาที่การงาน

3.  เพิ่มประสบการณ และทักษะการทํางานทางลัดของการทํางานและบริหารงาน
4.  พัฒนาการทํางานขั้นพื้นฐานขององคการใหถูกตองและไดมาตรฐาน
5.  เพิ่มขีดความสามารถและความรับผิดชอบในการทํางานของบุคลากร
6.  เกิดการเคลื่อนไหวตําแหนงหนาที่ เปนการปรับปรุงขวัญกําลังใจ
7.  เพิ่มพูนคุณภาพประสบการณ ความรู ความสามารถวัยวุฒิที่สูงขึ้นไดเร็วขึ้น
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8.  สรางความพรอมแกบุคลากร เพื่อการสับเปลี่ยน   หมุนเวียน โยกยาย   และการเขารับ
ตําแหนงใหม

9.  เมื่อทุกคนมีประสิทธิภาพ คนนอยทํางานไดเทากับคนมาก จึงลดอัตราการจางคน
ใหม การทดแทนคนเกาที่ยายไปเปนการเพิ่มประสิทธิผล ลดคาใชจายขององคการ

จากประโยชนของการฝกอบรมดังกลาว   สรุปไดวา        ประโยชนของการฝกอบรมนั้น
นอกจากจะเปนการพัฒนาใหเจาหนาที่พนักงานไดมีโอกาสศึกษาหาความรูใหมๆ ในหนาที่การงาน
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแลว   ยังเปนการเพิ่มคุณภาพ ปริมาณผลผลิต   และบริการของ
องคการอีกดวย

เทคนิคการฝกอบรม

เนื้อหาของการฝกอบรมตางกัน การเลือกเทคนิคการฝกอบรมจึงตองเลือกใหเหมาะสม
ซ่ึง ปรีชา  ศรีสรากรณ (2527 : 89 – 95, อางถึงใน ชารี มณีศรี 2542 : 93)  ไดเสนอไวดังนี้

1. การฝกอบรมแบบ (Sensitivity Training) เทคนิคฝกอบรมบุคคลในประเภทตาง ๆ
เปาหมายหลักตองการใหรูตนเองและผูอ่ืน การรับรูและเรียนรูการกระทําของตนเอง การแกไข
ปญหาตามหลักวิทยาศาสตร พัฒนาความคิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ สวนบุคคลที่เกี่ยว
ของอาจเปนสมาชิกของหนวยงานบริหารผูทําหนาที่แนะนําคนอื่น นิสิตนักศึกษา

2. การฝกอบรมแบบตาขาย (Grid Training) เสมือนการฝกอบรมในหองทดลอง ผูทํา
หนาที่เปนผูฝกอบรมจะถูกกันไมใหเขามามีสวนรวมโดยตรงกับกลุม ใชขอมูลขาวสารปอนกลับ
วิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากสมาชิกของกลุมทั้งหมดในการตอบสนอง ซ่ึงจะเปน กลไกนําไปสูการ
พัฒนากลุมและในการเรียนรู

นอกจากนั้น ฉลอง มาจินดา (2538 :  22)ไดแบงเทคนิคการฝกอบรมไว 4 ประเภท  ดังนี้
1.  ประเภทการบรรยายและอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ  เทคนิคการฝกอบรมประเภทนี้

ไดแก การบรรยายหรือปาฐกถา การบรรยายเปนชุด การอภิปรายเปนคณะ เปนตน
2. ประเภทใหผูเขารับการอบรมมีบทบาทรวม    เชน    การสัมมนา    การอภิปรายกลุม

การประชุมซินดิเคต(Syndicate Method) การระดมความคิด การแสดงบทบาทสมมติ  การศึกษา
เฉพาะกรณี  การใหเวลาซักถาม การสัมภาษณ ละครสั้น  การสาธิต  การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ทัศนศึกษา เปนตน
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3. ประเภทพัฒนาเฉพาะบุคคล ซ่ึงผูเขารับการอบรมสามารถปรับใหเขากับระดับความ
สามารถในการเรียนรู และความสามารถของตน เชน การสอนโดยใชชุดการเรียนสําเร็จรูป
(Programmed Instruction) การสอนแนะเปนรายบุคคล  เปนตน

4.   ประเภทใชส่ือในการฝกอบรม เชน  การใชสไลด  การใชภาพยนตรประกอบ เปนตน
ขจรศักดิ์ หาญณรงค (2524 : 5, อางถึงใน พนิจดา วีระสุชาติ 2543 : 86) จัดแบงประเภท

ของเทคนิคการฝกอบรมเปน 2 ประเภท คือ
1. แบงตามลักษณะของการใชส่ือความซึ่งตามแนวทางนี้มักแบงเปน 3ประเภทใหญๆ คือ

1.1 การบอกเลาจากผูรูไปยังผูที่ไมรู
     1.2  การที่ผูรูหรือผูชํานาญการ    แสดงวิธีการปฏิบัติที่ถูกตองใหผูที่ยังทําไมเปน หรือ

เปนแตยังไมมีความชํานาญ
   1.3 การใหผูที่ยังไมรูหรือทําไมเปน หรือยังไมมีความชํานาญไดทดลองทําดวยตนเอง

เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และความชํานาญ
2.  แบงตามบทบาทของวิทยากรผูใหการอบรม และผูเขารับการอบรมที่มีตอความรับผิด

ชอบในการเรียนรู ซ่ึงอาจแบงออกเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
2.1   เทคนิคฝกอบรมที่อาศัยวิทยากรเปนหลักในการเรียนรู
2.2 เทคนิคฝกอบรมที่อาศัยทั้งวิทยากร      และกลุมผูเขารับการอบรมเปนหลักในการ

เรียนรู
2.3   เทคนิคฝกอบรมที่อาศัยผูเขารับการอบรมเปนหลักในการเรียนรู

ในการจัดการฝกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือหนวยงาน ใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นนั้น
องคประกอบสําคัญที่ชวยใหการจัดการฝกอบรมประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายได คือ การเลือก
ใชเทคนิคการฝกอบรมไดอยางถูกตองเหมาะสม

ประเภทของการฝกอบรม

ประเภทของการฝกอบรมนั้น   มีวิธีการแบงไดหลายอยาง    แตกตางกันไปซึ่ง      วิจิตร
อาวะกุล  (2540 : 82 – 86) ได แบงการอบรมเปน 4 ประเภท คือ

1.  การฝกอบรมกอนทํางาน     (Pre-Service Training or Pre-Entry Training)  หมายถึง
การศึกษาวิชาความรูพื้นฐานในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดการศึกษาจัดหลักสูตรให
สนองความตองการของตลาด เชน การแพทย วิศวกร นักเคมี เศรษฐกร ฯลฯ การศึกษาประเภทนี้ไม
ไดสอนใหนักศึกษาจบออกมาเพื่อทํางานหรือบริการประชาชนโดยตรง แตสอนเนนหนักไปในเชิง
วิชาการทฤษฎี หลักการ เทคนิค สวนการทํางาน วิธีปฏิบัติดําเนินงานในโรงเรียน สถาบันในชีวิต
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จริงนั้น เปนหนาที่ของหนวยงานและนักศึกษาตองไปฝกปฏิบัติหาประสบการณเอาเอง ซ่ึงส่ิงเหลา
นี้เปนปญหาที่องคการตองจัดการฝกอบรมให

2. การอบรมปฐมนิเทศ (Orientation) เปนการอบรมใหแกบุคคลที่เขามาทํางานใหมที่
ไดรับการบรรจุเขาทํางานในระยะแรก ยังไมรูอะไรที่เกี่ยวกับหนวยงาน เปนการแนะนําใหพนักงาน
ที่บรรจุใหมไดทราบเกี่ยวกับ นโยบาย วัตถุประสงค ประวัติ กฎ ระเบียบ ความเปนมาขอองหนวย
งาน ผูบริหาร โครงสราง การทํางาน สภาพของการจาง เปนการขจัดขอสงสัยตาง ๆ ความลังเลใจ
ของผูปฏิบัติงานใหม

3. การฝกอบรมกอนเขาทํางาน (Induction Training)  เปนการเพิ่มพูนความรูความ
ชํานาญงานและประสบการณเบื้องตนของสาขางานนั้น โดยเฉพาะเปนการอบรมดานเทคนิค หรือ
วิธีทํางานเฉพาะเรื่อง เฉพาะอยาง เชน การใชเครื่องมือ การควบคุมเครื่องจักร วิธีทํางานที่ถูกตอง
แมนยํา ตรงตามเปาหมาย มาตรฐานผลงานสูง ผิดพลาดนอย ขั้นนี้เรียกวา Induction กอนใหเร่ิมลง
มือปฏิบัติงานจริง

4.  การฝกอบรมระหวางปฏิบัติการหรือประจําการ (In-Service Training) เปนการจัด
การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ ความชํานาญงานในหนาที่ที่ตนทําใหมากยิ่งขึ้น ใน
ขณะที่บุคคลนั้นยังดํารงตําแหนงอยู ไมตองลาออกไปเรียน เปนการอบรมที่หนวยงานนั้นเปนผูจัด
เชน การอบรมพัฒนาระยะสั้น การสัมมนา การประชุมปฏิบัติการ หมายรวมถึงการเรียนทาง
ไปรษณีย การศึกษาจากตําราเอกสาร การสนทนากับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน

5. การฝกอบรมเฉพาะเรื่อง เฉพาะสาขา(Specific Training)  เปนการอบรมเทคนิค ปลีก
ยอย หรือเปนรายละเอียดเฉพาะเรื่อง เชน การอบรมเทคนิค “การตรวจการติดเชื้อในรังไข”  “การ
ตรวจตัวออน” “การปรับโมดูล” ฯลฯ ซ่ึงเปนการอบรมรายละเอียดเฉพาะเรื่อง ที่จัดทําเปนพิเศษ
ของหนวยงาน เพื่อเสริมงานหลักใหไดผลดียิ่งขึ้น

6. การอบรมพิเศษ (Special Training) เปนการอบรมรายการพิเศษ ที่นอกเหนือไปจาก
การอบรมหลักขององคการทั้ง 5 ขอดังกลาวขางตน เชน การอบรมอาสาสมัคร บรรเทาสาธารณภัย
อบรมลูกเสือชาวบาน อบรมอาสากาชาด ฯลฯ

สวน   พนิจดา วีระชาติ (2543 :  48 – 50) ไดแบงการฝกอบรมเปน 2 ประเภท คือ
1. การฝกอบรมกอนการทํางาน เปนการฝกอบรมกอนที่บุคคลนั้นจะเริ่มทํางาน ใน

ตําแหนงหนาที่ใดหนาที่หนึ่งในองคกรการฝกอบรมกอนการทํางานนี้แบงออกเปน  2 ประเภท
     1.1 การปฐมนิเทศ เปนการฝกอบรมที่จัดขึ้นเพื่อตอนรับหรือแนะนําเจาหนาที่ใหม

ใหรูจักหนวยงาน  องคกรหรือสถาบันใหไดทราบวัตถุประสงคและนโยบายของหนวยงาน ของ
องคกร หรือสถาบันนั้น ๆ แนะนําใหบุคคลไดรูจักผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ตลอดจนใหเขา
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ใจถึงกฎ ขอบังคับ หรือระเบียบวินัยตาง ๆ เพื่อจะไดมีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ตอไป การปฐมนิเทศนี้ไมไดมีความหมายเฉพาะการแนะนําเจาหนาที่หรือขาราชการใหมเทานั้น แต
หมายรวมถึงเจาหนาที่หรือ ขาราชการโอน ยายไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหม เพื่อใหเขาสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมได   และเปนการสรางขวัญและทัศนคติที่ถูกตองใหแกเจาหนาที่หรือ
ขาราชการใหมอีกดวย    การปฐมนิเทศนี้ สวนใหญใชเวลาอบรม  1 หรือ 2 วัน หรือสัปดาหก็ได
แลวแตความเหมาะสมของหนวยงานนั้น ๆ

1.2 การแนะนําเปนการฝกอบรมกึ่งปฐมนิเทศและสอนวิธีการปฏิบัติงานในตําแหนง
หนาที่ใดหนาที่หนึ่งโดยเฉพาะ เหตุนี้จึงตองมีการแนะนํางานเนื่องจากเหตุผลที่วา ไมมีสถาบันการ
ศึกษาใด ๆ ที่สามารถจะผลิตคนใหมีความรูทักษะและทัศนคติใหเหมาะสมกับความตองการของ
องคการไดพอดี และถึงแมคนที่เคยผานการทํางานจากองคการอื่นมาแลว ก็ยังจําเปนที่จะตองมีการ
แนะนํางาน เพราะงานประเภทเดียวกันในแตละองคการก็ยังมีความแตกตางกัน

2. การฝกอบรมระหวางทํางาน เปนการฝกอบรมภายหลังจากที่บุคคลไดเขามาปฏิบัติ
งานในองคกร หรือหนวยงานแลวการฝกอบรมประเภทนี้อาจเรียกวา การฝกอบรมบุคลากรประจํา
การก็ได

       คารเตอร .วี. กูด (  Carter V. Good ,อางถึงใน พนิจดา วีระชาติ 2543 :  49) กลาวถึง
การฝกอบรมประเภทนี้วา เปนการฝกอบรมหรือการสอนที่จัดเปนพิเศษ หรือเฉพาะคนที่ทํางานอยู
แลวรวมถึงบุคคลในวงการอาชีพตาง ๆ โดยมุงที่จะเพิ่มพูนความสามารถของคนเหลานั้น

       เหตุผลที่ตองมีการฝกอบรมระหวางทํางานเนื่องจากเหตุผลดังนี้
       2.1 มีความเชื่อวา    บุคคลสามารถที่จะปรับปรุงความสามารถ     ในการทํางานใหดี

ขึ้นได
       2.2  มีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคและวิธีการทํางานใหม ๆ
       2.3  มีการโยกยาย เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง
              ในการฝกอบรมระหวางทํางานนี้เพื่อใหเขาใจไดกระจางขึ้นในลักษณะรูปแบบ

ของการอบรมซึ่งแยกออกไดเปน 2 ประเด็น คือ
        1.  การฝกอบรมในขณะทําการ
      2.  การฝกอบรมนอกที่ทําการ

      สําหรับการ ฝกอบรมในขณะทําการ   มีลักษณะไมเปนทางการ เปนการอบรมที่เนน
ความสําคัญของการลงมือปฏิบัติงานกลาวคือ เนนใหผูปฏิบัติงานไดลงมือฝกปฏิบัติ ในสถานการณ
การทํางานจริง โดยมีเจาหนาที่ เพื่อนรวมงาน หรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงมีประสบการณในการทํางาน
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มากกวาเปนผูให ลักษณะการสอนจะเปนการสอนเปนรายบุคคลหรือจัดแบงกลุมก็ได โดยใช
เทคนิคการสาธิตและการอภิปราย หลังจากนั้นผูอบรมไดลงมือปฏิบัติจริง
                สวนการฝกอบรมนอกที่ทําการนี้ เปนการฝกอบรมที่จัดขึ้นอยางเปนทางการ  โดย
หนวยงานหรือสถาบันมีเจาหนาที่การจัดฝกอบรม  การฝกอบรมแบบนี้มักจัดในหอง  อบรมหรือ
หองประชุม ทําใหผูเขาอบรมมีเวลาสําหรับการอบรมอยางเต็มที่ส่ิงที่ผูเขาอบรมไดรับจากการอบรม
แบบนี้ ผูเขาอบรมจะตองรูจักนําไปประยุกตใชในการทํางาน การฝกอบรมนอกที่ทําการนี้จะตองทํา
การวางแผนการฝกอบรมไวลวงหนา ตามกระบวนการและหลักเกณฑที่กําหนดไว

ประเภทของการฝกอบรมดังกลาว  อาจสรุปไดวา   การฝกอบรมแบงไดเปน 2  ประเภท
คือการฝกอบรมกอนการทํางาน  เปนการฝกอบรมขั้นตน   เพื่อใหเกิดความรู   ความเขาใจ     ในการ
ปฏิบัติงาน   การฝกอบรมระหวางการทํางาน    เปนการฝกอบรมเพื่อพัฒนา  เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กระบวนการฝกอบรม

ในการจัดการฝกอบรมจะตองมีระบบที่เหมาะสม เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรู
จากการฝกอบรม และเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่ที่ดี   ดังนั้นการจัดการอบรมจึงจําเปนตองดําเนิน
การอยางมีกระบวนการ ซ่ึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงกระบวนการฝกอบรมไว ดังนี้

 แคทท   และ มิลเลอร (Stephen F.Catt and Donald S.Miller 1991 : 39, อางถึงใน ชารี
มณีศรี 2542 : 92)  ไดจําแนกกระบวนการไวดังนี้

1.  เปาหมาย (Goals)  สัมพันธกับงานที่ตองการเพิ่มความรู ทักษะ ความมั่นคงในหนาที่
การงาน การเลื่อนตําแหนง  กระตุนใหผูเขารับการอบรมเกิดความสนใจ     และรวมกิจกรรม

2.  การจูงใจ (Motivation) เปาหมายอยางเดียวอาจมิใชแรงจูงใจเพียงพอ ผูเขาอบรมจะ
ตองไดรับผลประโยชนโดยตรงจากโครงการ เชน มีผลตอการเลื่อนตําแหนง เงินเดือน การยอมรับ
ทางสังคม เปนตน

3. วิธีดําเนินการ (Methods) แตกตางกันไปตามลักษณะการงานหรือโครงการ หลักสูตร
ที่เกี่ยวของ การสาธิตเหมาะสําหรับงานเทคนิคเครื่องจักรกล อุปกรณทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
บทบาทสมมติเหมาะสําหรับเทคนิคการซื้อการขาย การบรรยายใชอธิบายกฎเกณฑ วิธีการ เปด
โอกาสใหถามตอบ
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4.  การฝกหัด (Drilling and Repetition) มีคํากลาววา การฝกหัดทําใหสมบูรณ ทักษะคู
ปฏิบัติ ภาคปฏิบัติยากที่จะเกิดทักษะรูหลักการพิมพแตไมเคยพิมพดีด ยากที่จะมีทักษะพิมพได
คลอง การฝกปฏิบัติและการทําซํ้าจะทําใหพัฒนาทักษะขึ้นสูงได

5.   การยอมรับ (Recognition) การยอมรับในดานบวก คือความเชื่อมั่น ผูผานการอบรม
หลักสูตรใดยอมมีความเชื่อมั่นในการทํางานมากกวาผูไมเคยผานการอบรม

6.   การติดตามผล (Follow-up)  ตรวจสอบผลหลังการฝกอบรม เพื่อเปนขอมูลปอนกลับ
สูกระบวนการแรก

นอกจากนั้น  วิเชียร  ซิวพิมาย  (อางถึงใน วิชิต สุรัตนเรืองชัย 2534  : 49)  ไดกลาวถึง
กระบวนการฝกอบรมวา ประกอบดวยภารกิจสําคัญ 3 ประการคือ

1.  การสรางหลักสูตรฝกอบรม ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหหาปญหาและความจําเปน
ที่มีการฝกอบรม     กําหนดวัตถุประสงคการฝกอบรม เลือกเนื้อหาวิชาการฝก     อบรม และกําหนด
กิจกรรมและสื่อการสอน

2. การกําหนดโครงการฝกอบรม เมื่อวิเคราะหการสรางหลักสูตรการฝกอบรมแลว นํา
มากําหนดเปนโครงรางการฝกอบรม ซ่ึงจะประกอบดวย ช่ือโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุ
ประสงค การพัฒนาหลักสูตร ระยะเวลาในการฝกอบรม วิธีการฝกอบรม วิทยากร สถานที่ ผูดําเนิน
การฝกอบรม งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ และการประเมินติดตามผล

3.  การประเมินผลการฝกอบรม จําแนกเปน 5 ระดับ คือ ระดับความรูสึกและการตอบ
สนองตอการจัดฝกอบรม  ระดับการเรียนรูจากการฝกอบรม ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ระดับผลที่เกิดขึ้นกับองคการ และระดับประสิทธิภาพ

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา กระบวนการฝกอบรม ควรประกอบดวย การวิเคราะห
หาความจําเปนในการฝกอบรม การสรางหลักสูตรการฝกอบรม การดําเนินการฝกอบรม และการ
ประเมินผลการฝกอบรม

การนิเทศภายในโรงเรียน

ปจจุบันงานนิเทศการศึกษา มีความสําคัญควบคูไปกับงานพัฒนาคุณภาพ    การเรียนการ
สอนเพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ เจริญกาวหนาและพัฒนาอยู
ตลอดเวลา  ลักษณะปญหาและความตองการของแตละโรงเรียน  มีความแตกตางกัน  และการนิเทศ
การศึกษาโดยศึกษานิเทศก  และผูบริหารการศึกษามีปญหา  และอุปสรรคบางประการ       ทําใหไม
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สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่  และทั่วถึง จึงตองอาศัยวิธีการใหม  หรือระบบการนิเทศการศึกษา
อีกระบบหนึ่ง คือ “การนิเทศภายในโรงเรียน” ซ่ึง สอดคลองกับแนวคิดของ  วไลรัตน      บุญสวัสดิ์
( 2538 :  61)   ไดกลาวไววา  ปจจุบันการนิเทศการศึกษามีความสําคัญมากขึ้น     เพราะความเปลี่ยน
แปลงและความกาวหนาทางดานการศึกษา   ตลอดจนการขยายตัวในดานขนาดโรงเรียน    ทําใหนัก
เรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศกและ
ผูบริหารการศึกษาจึงไมเพียงพอ  ดวยเหตุนี้การจัดการนิเทศการศึกษาจากภายในโรงเรียน จึงมีความ
สําคัญและความจําเปน  เพราะผูทําหนาที่นิเทศเปนผูที่อยูในโรงเรียนตัวเองอยูแลว   และมีความใกล
ชิดกับครู   ยอมจะมองเห็นปญหา   และลูทางที่จะนิเทศการศึกษาใหไดรับผลดีที่สุด     และภารกิจที่
สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียน      คือ   การนิเทศ     โดยเฉพาะ การนิเทศภายในโรงเรียน
จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวย     ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   ซ่ึงจะชวยแกไขปรับปรุงส่ิงที่บกพรอง
ดานวิชาการใหมีการพัฒนา  และสงเสริมใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค   ในปจจุบันมีการ
กระตุนใหมีการนิเทศภายในโรงเรียนมากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันขึ้นระหวาง
ผูบริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในอันที่จะพัฒนาบุคลากร  และพัฒนาการ
เรียนการสอน ควบคูกันไป และนอกจากนั้น วัชรา เลาเรียนดี (2544 : 1) ไดกลาวไววาการนิเทศการ
สอนในปจจุบันและอนาคต เปนการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานเปนที่นาพอใจอยางตอเนื่องนั้น   จะตองเปนการนิเทศที่จัดดําเนินการที่โรงเรียน โดยโรง
เรียน เพื่อโรงเรียนเปนหลัก (School Based Supervision) ซ่ึงก็หมายถึงการนิเทศภายในโรงเรียนที่รู
จักกันแพรหลายในปจจุบันนั่นเอง ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนและตนสังกัด
จะตองรวมมือรวมใจกัน   เพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนในโรงเรียน   อยางตอเนื่อง
และจําเปนที่จะตองทราบถึงส่ิงตาง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนดังตอไปนี้ คือ

ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน

ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนมีนักการศึกษาหลาย ๆ ทานใหความหมายของ
การนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้

อุทัย  บุญประเสริฐ  และชโลมใจ  ภิงคารวัฒน  (2528  :  22)  กลาววา    การนิเทศภายใน
โรงเรียน  หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ซ่ึงมีการดําเนินงาน
เปนขั้นตอนและมีกระบวนการเฉพาะ  เพื่อตอบสนองจุดมุงหมายของการนิเทศ     คือ ไดผลงานที่มี
คุณภาพ มีการพัฒนางาน   พัฒนาคน   มีการเสริมสรางบํารุงขวัญและกําลังใจใหเกิดความภาคภูมิใจ
และมั่นใจในการทํางาน มีการสรางความสัมพันธอันดีตอกันในการทํางานรวมกัน
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สงัด  อุทรานันท  (2530  :  118)  ที่ไดใหความหมาย ของการนิเทศภายในโรงเรียนไววา
เปนกระบวนการทํางานของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนเพื่อใหไดมาซึ่ง       สัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน

กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 306)   กลาวไววา   การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนการติดตอชวย
เหลือ สนับสนุนการปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค   และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
ไดผลงานที่มีคุณภาพสูง ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ    ซ่ึงเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารโรงเรียน
                   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  (2541 ก  :  51)   ใหความหมายของ
การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึงการสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนให
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจ   คือ  การสอน   หรือการสรางเสริมพัฒนาการของ
นักเรียนทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม ใหเต็มตามวัยและตามศักยภาพ
โดยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน

วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  (2538 : 62)   กลาวไววาการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการทํางาน
ของผูบริหารโรงเรียน ที่ทํารวมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไว

 ชารี มณีศรี (2542 : 201) ให แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา
เปนความรวมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาครูใหสอนมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้น

วัชรา  เลาเรียนดี (2545:130)   กลาวถึง การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการนิเทศ
การศึกษาและกิจกรรมตางๆที่มุงพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่จัดดําเนินการในโรงเรียน
โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซ่ึงประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน  คณะครู    และบุคลากรอื่นที่
เกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียน  โดยมีวัตถุประสงค       เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
โดยตรง

จากความหมายของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนดังกลาว   สรุปไดวา      การนิเทศ
ภายในโรงเรียน  หมายถึง  การปฏิบัติงานรวมกันระหวางบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อที่จะปรับปรุง
สงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพ

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน

ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนจําเปนตองมีจุดมุงหมายในการดําเนินงาน เพราะ
จุดมุงหมายจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนวทางในการทํางาน      ซ่ึงจะชวยใหการนิเทศ
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บรรลุผล มีนักการศึกษาไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้
ชารี  มณีศรี  (2523  :  43 – 44)   ไดกลาวถึง  จุดมุงหมายของการนิเทศภายใน โรงเรียนที่

ครูใหญ  อาจารยใหญ  หรือผูอํานวยการโรงเรียน  ปฏิบัติงานมีดังนี้
1. เพื่อชวยใหครูไดเขาใจถึงปญหาตาง  ๆ  ของเด็กนักเรียนที่ครูกําลังสอนอยู     ใหครู

เขาใจอยางชัดเจน    เด็กนักเรียนในแตละวัยมีลักษณะพฤติกรรม  และความแตกตางของนักเรียนให
มากที่สุด

2. เพื่อชวยใหครูไดเขาใจอยางแจมแจงถึงวัตถุประสงคของการศึกษาโดยทั่วไป   และ
ของโรงเรียน   ตลอดจนปรัชญา  พันธกิจ  เปาหมายของโรงเรียน   เพื่อชวยใหครูดําเนินการสอนให
บรรลุ  จุดประสงค

  3.  เพื่อชวยใหครูไดมีลักษณะเปนผูนําและเปนนักประชาธิปไตย
  4.  เพื่อชวยใหผูบริหารโรงเรียน      ผูนิเทศสามารถดําเนินการตามความรูความสามารถ

พิเศษของครูแตละคน จะชวยสงเสริมความสามารถพิเศษนั้นใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
  5.  เพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
6.  เพื่อสรางขวัญกําลังใจครู   เพื่อที่จะไดรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายปลาย

ทางเดียวกัน  ของโรงเรียน
  7.  เพื่อประเมินผลการสอนของเด็กนักเรียน  สมรรถภาพการสอนของครู  และหาแนว

ทางที่จะปรับปรุงและพัมนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  (2538: 37)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว

ดังนี้
1. เพื่อชวยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรงุหลักสูตร
3. เพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น
4. เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญในสาขาที่มีอยูในโรงเรียนไดชวยเหลือเพื่อนครู
5. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความสนใจในวัสดุอุปกรณการสอน
6. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความเขาใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนใหดีขึ้น
7. เพื่อชวยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน
 8.   เพื่อสงเสริมยั่วยุใหครูรูจักประเมินผลโครงการการปฏิบัติงาน และความกาวหนาใน

วิชาชีพของตน
      9.  เพื่อชวยใหครูประสบความสําเร็จและรูสึกมั่นคง
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ( 2534 ก  : 9)   ไดกําหนดจุดมุงหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้

1. เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน
2.   สามารถพัฒนาพฤติกรรม  บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น
3.    สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4.  กํากับ    ควบคุม   ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
5.    สงเสริมความคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนคณะ
กูด  (Good 1973 : 57, อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี   2548 : 121 )  ไดกําหนดจุดมุงหมาย

การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนไววา เพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ซ่ึงเปน
การกระตุนใหเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพ     และพัฒนาตนเองทั้งในดาน     การปรับปรุงวัตถุ
ประสงคของการสอน ส่ือ นวัตกรรมและเทคนิควิธีสอน และการประเมินผลการเรียน

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมี
จุดมุงหมาย   เพื่อชวยใหครูผูสอนมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรได  อยางมีประ
สิทธิภาพ และสรางเสริมขวัญ   และกําลังใจที่ดี     เพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกัน
ภายในองคกร

ความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียน

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ เพิ่มพูนขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็
มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และบทบาทในชีวิตของคนโดยทั่วไปเปนอยางมาก และไมรูจบสิ้น
การใหการศึกษากับคนในสังคมเปนสิ่งสําคัญที่ตองกระทํา โรงเรียนซึ่งเปนหนวยงานหลักที่มีหนา
ที่ในการเสริมสรางคนใหมีความรู ความสามารถทันตอความเปลี่ยนแปลงนั้นก็ตองมีการพัฒนาตน
เองและยกระดับใหเหมาะสมกับการพัฒนาของสังคม ฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการนิเทศ เพื่อที่จะ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใหมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการทํางานใหสูงขึ้น
เพื่อใหเกิดความคลองตัว และแกปญหาของการ    ขาดแคลนศึกษานิเทศก ที่ไมสามารถใหการนิเทศ
ไดอยางทั่วถึง เพราะความแตกตางกัน เกี่ยวกับสัดสวนของปริมาณโรงเรียนกับจํานวนศึกษานิเทศก
จึงมีความจําเปนที่จะตองอาศัยบุคลากรภายในโรงเรียนใหทําหนาที่นิเทศกันเอง

สงัด อุทรานันท (2530 : 116 - 117) ใหแนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนของการจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว ดังนี้
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1.  ศึกษานิเทศก โดยตําแหนงมีจํานวนจํากัด ไมสามารถสนองความตองการการนิเทศ
การศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ ไดทั่วถึง

2.  สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน จึงเปนการยากที่
ศึกษานิเทศกซ่ึงอยูภายนอกจะรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของโรงเรียนได การสนอง
ความตองการจึงเปนไปไดยาก

 3. ในสภาพปจจุบัน  บุคลากรในโรงเรียนสวนใหญ    มีความรู     ความสามารถเพียงพอ
และบางคนยังมีความชํานาญในเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย  จึงสมควรจะใชทรัพยากรเหลานี้      ใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด และยังเปนการยอมรับซึ่งกันและกันดวย

4.  เปนการสอดคลองกับปรัชญา หลักการ และวิธีการของการนิเทศสมัยใหมที่สุด ซ่ึง
การนิเทศสมัยใหม  จะเกิดขึ้นโดยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน     ไมใชจะตองมีคนมาคอย
ช้ีแนะใหทํางานตลอดเวลา

นพพงษ   บุญจิตราดุลย ( 2534 : 35,  อางถึงในวัชรา  เลาเรียนดี  2548 :121 ) ระบุ
สาเหตุและความจําเปนในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา
2. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการพัฒนาของหลักสูตร
3. ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
4. ความเฉื่อยชาเพิกเฉยและการขาดความสนใจของครู ซ่ึงไดรับการกระตุนใหตื่นตัว

อยูเสมอ
5.   วิทยาการ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
วไลรัตน  บุญสวัสดิ์ (2538 : 62 ) ไดกลาวถึง ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน

ไวดังนี้
1.   การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
2.   ครูควรไดรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาความเจริญดานการสอน และทางวิชาการ
3.  โรงเรียนตองมีการนิเทศ    เพราะโครงการที่ประกอบดวยขอมูลจากการนิเทศ จะชวย

ในการจําแนกคุณภาพครูและยังสามารถชวยในการตัดสินใจปญหาบางอยางใน     โรงเรียนได
4.   การนิเทศสามารถกระตุนนําทางความคิดใหม ๆ      ใหเกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน

โดยเฉพาะกรณีที่นําเอาเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ตลอดจนการวิจัยมาใชจะเปนการชวยในการเก็บ
ขอมูลในการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือ
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5. โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองใหครูทําตอเนื่องกันไป เพราะไมมีหลักประกันวาครูที่
ผานสถาบันฝกหัดครูแลวจะเปนครูที่มีประสิทธิภาพตลอดไป โดยไมตองมีการนิเทศ เพราะความ
กาวหนาทางวิทยาการมีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ

6.  เพื่อเปนการใหครูเขาใจวัตถุประสงคของการศึกษาโดยทั่วๆ ไป ปรัชญาของโรงเรียน
วัตถุประสงคของโรงเรียน เพื่อชวยใหการดําเนินการสอนบรรลุวัตถุประสงค

7. เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของคณะครู และกอใหเกิดความรูสึกปลอดภัย
ในการทํางาน เพื่อจะไดรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกันมีความ
สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและภูมิใจในอาชีพครูที่ตนปฏิบัติอยู

จากความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาว  สรุปไดวา  ในการที่โรงเรียนจะ
ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้น       จําเปนตองมีการเพิ่มพูนความรู
ทักษะและประสบการณในการทํางานใหกับครู   และเพื่อสรางเสริมขวัญและกําลังใจใหครูสามารถ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้นอยูเสมอ   โรงเรียนจําเปนตองใชการนิเทศภายในโรงเรียน
เปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาครู

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน สามารถสรุปไดเปน  3 ฝาย คือ ผูนิเทศ
ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศ

1. ผูนิเทศ  หมายถึง บุคลากรผูอยูในโรงเรียนที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ชวยเหลือครู
ในการพัฒนาการเรียนการสอนใหดีขึ้น

    ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 1 )  กลาววา   ผูนิเทศตองการความรู ประสบการณ
และทักษะตาง ๆในการนิเทศ   และสุทธนู ศรีไสย (2533 : 42-43 ,อางถึงในปรุงสุคนธ พลเสน 2541
:30)   กลาววา   ผูนิเทศที่มีประสิทธิภาพนั้น    ควรมีพื้นฐานความรูดี      ทั้งในทางกวางเกี่ยวของกับ
จิตวิทยา   สังคมภาษา  และความรูในทางลึกที่เกี่ยวของกับศาสตรของการนิเทศการศึกษา    ซ่ึง ถวิล
วรรณปะเก (2524 : 25)ไดดําเนินการศึกษากับศึกษานิเทศก   ผูบริหารโรงเรียน    และครูผูทําหนาที่
นิเทศภายในโรงเรียน และสรุปคุณลักษณะที่สําคัญของผูนิเทศดังนี้

1.1 มีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนอยางดี
1.2 มีทักษะทางดานผูนํา ไดแก   สามารถตัดสินใจไดรวดเร็ว และแมนยํา  มีความ

เชื่อมั่นในตนเองมีความสามารถในการจูงใจไดดี
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1.3 มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ ไดแก เปนคนเปดเผย   ตรงไปตรงมา   จําช่ือคนได
แมนยําและใหความเปนอิสระแกครู

1.4  มีทักษะดานกระบวนการหมูพวก ไดแก การทํางานเปนกลุม ใหสมาชิกมีสวน
รวมในการตัดสินใจและใหความสําคัญแกสมาชิกโดยเทาเทียมกัน

1.5 มีทักษะดานบริหารบุคคล   ไดแก  การใหบุคคลอื่นทํางานตามความรู     ความ
สามารถ    การมอบหมายงานกับความรู  ความสามารถของครู     และใหโอกาสในการทํางานแกคน
เทาเทียมกัน

1.6  มีทักษะดานการประเมินผล ไดแก สามารถชี้ทางใหผูอ่ืนเขาใจเกี่ยวกับวัดผล
ใชวิธีการวัดผลไดอยางถูกตอง    ยอมใหผูอ่ืนประเมินตนเอง สามารถสรางเครื่องมือวัดผลได  และ
สามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงงานได

2.  ผูรับการนิเทศ   หมายถึง  ครูภายในโรงเรียนที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศ   ทั้งทาง
ตรงและทางออม  ซ่ึงจะทําใหมีความรู  ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น
ตลอดจนมีขวัญกําลังใจและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

3.  ผูสนับสนุนการนิเทศ     หมายถึง    ผูที่จะชวยใหการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
บรรลุเปาหมายที่วางไว    ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน   ซ่ึงมีหนาที่สนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียน
โดยตรง นอกจากนั้นยังอาจรวมถึงศึกษานิเทศก      หรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการนิเทศภาย
นอกโรงเรียน

นอกจากนั้น สงัด   อุทรานันท  (2530 :102)   ยังไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูที่ทําหนาที่
นิเทศไว ดังนี้

1.  ดานลักษณะสวนตัว มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความมั่นใจในตัวเองมีความอดทน
กระฉับกระเฉงวองไว เปนคนเปดเผย ไมเยอหยิ่ง มีมนุษยสัมพันธดี

2.  ดานความรู   ความสามารถ   มีความสามารถในการถายทอด        มีเทคนิคในการพูด
มีความสามารถในการสาธิต มีความสามารถในดานการประเมินผลและวัดผล

3.  ดานการแสดงออกทางพฤติกรรม   มีความเปนประชาธิปไตย   มีความยุติธรรม  มี
คุณธรรม มีความประพฤติดี รูจักประมาณตน มองโลกในแงดี เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เปน
ผูนําและผูตามที่ดี มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน รูจักยกยองชมเชย และเปนผูฟงที่ดี

4.  ดานความรับผิดชอบตอหนาที่   เปนคนตรงตอเวลา   มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มี
ความซื่อสัตยสุจริต และมีความตั้งใจจริงในการทํางาน
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คุณลักษณะเหลานี้ยอมมีความจําเปนตอการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน    เพราะจะ
เปนกรอบควบคุมใหผูที่จะนิเทศตองยึดถือ อันจะสงผลใหการนิเทศการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมาย
ที่กําหนดไว

ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน

      ผูทําหนาที่นิเทศ   เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน      เพราะ
ผูทําหนาที่นิเทศมีบทบาท  เปนทั้งผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศและผูสนับสนุนการนิเทศ    ฉะนั้นผู
ที่จะทําหนาที่ในการนิเทศภายในโรงเรียน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะ
ในการนิเทศ รวมไปถึงตอง   ฝกฝนทักษะการนิเทศสําหรับตนเอง   เพื่อชวยใหการดําเนินการนิเทศ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    มีนักการศึกษาหลายทานที่ไดใหความคิดเห็นไวดังนี้

คิมบอลล  ไวลส    ( Wiles  1976 : 13 – 18,  อางถึงใน วไลรัตน บุญสวัสดิ์   2538  :  65 )
ไดกลาววา ผูนิเทศจําเปนตองมีทักษะ 5 อยางดังตอไปนี้

1. ทักษะในการเปนผูนํา ( Leadership)
2. ทักษะในดานมนุษยสัมพันธ ( Human Relation )
3. ทักษะดานกระบวนการกลุม ( Group Process )
4. ทักษะดานการบริหารบุคคล ( Personnel Administration )
5. ทักษะในดานประเมินผล ( Evaluation Skills )
มันน    ( Mann 1965  : 68 – 103 ,  อางถึงใน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 2535 : 166 -169)

กลาววา ผูนิเทศตองมีทักษะ 3 ดาน ดังนี้
1. ทักษะทางมนุษย  (Human Skill)   เปนความสามารถที่จะทํางานรวมกับผู อยางมีประ

สิทธิผลในกลุม   และสรางความสัมพันธ  และความรวมมือระหวางสมาชิกในกลุม      รวมทั้งการมี
อิทธิพลสรางแรงจูงใจผูอ่ืน  พัฒนางานกลุมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงลักษณะของผูนิเทศที่
มีมนุษยสัมพันธ ไดแก ความเห็นอกเห็นใจ การระมัดระวังตน ใหความสําคัญกับทุกคน มีความจริง
ใจตอผูอ่ืน ชมเชยใหเกียรติในผลงานของผูอ่ืน มีอารมณขัน มองโลกในแงดี

2.  ทักษะทางเทคนิค  เปนทักษะที่ผสมระหวางความรู และความสามารถในการทํางาน
ในหนาที่ของตน ในดานบทบาทของการสอน หลักสูตรการประเมินผล ผูนิเทศจําเปนตองมีความรู
ประสบการณเกี่ยวกับการสอน  ชํานาญการสอนอยางนอยหนึ่งวิชา   ทักษะทางเทคนิคที่นํามาใชใน
การนิเทศ  ไดแก  การตั้งเกณฑในการเลือกวิธีสอนและสื่อการสอน   การวิเคราะหขอมูล     จากการ
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สังเกตการสอน สรางและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การสามารถนํางานวิจัยทางการศึกษามา
ใช พัฒนากระบวนการประเมินผลการสอน

3. ทักษะทางการจัดการ  เปนความสามารถของผูนิเทศกที่จะใชและรักษาไวซ่ึงความรวม
มือของบุคคลในการทํางาน การสรางความกาวหนาและการพัฒนาใหกับโรงเรียนเพื่อผลผลิต   และ
ความสัมฤทธิผลของงานตามจุดมุงหมายของโรงเรียน ทักษะการจัดการของผูนิเทศกในบทบาทของ
ผูนิเทศไดแก หนาที่ในการวางแผน   การจัดสายงาน การจัดองคการ  การควบคุม  และการตัดสินใจ
ทักษะทางการจัดการที่นํามาใชในการนิเทศ ไดแก   ความสามารถวิเคราะหความตองการของชุมชน
ประมาณคาความตองการของครู   การเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอน     การวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมทางการศึกษา การวางแผนงานอยางเปนระบบ

แคทซ ( Katz  อางใน Alfonso  1981 : 377,    อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 2) ไดให
ขอเสนอแนะวา ผูที่จะทําหนาที่นิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองมีทักษะดังนี้

1. ทักษะดานเทคนิควิธี  ( Technical  Skills )
2. ทักษะการสรางสัมพันธกับมนุษย  ( Human  Skills  )
3. ทักษะดานความคิดรวบยอด (  Conceptual  Skills  )

                  จากแนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะการนิเทศ สรุปไดวาผูที่จะทําหนาที่นิเทศนั้น  จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค  ทักษะการนิเทศ   สามารถใชเทคนิค    และทักษะการ
นิเทศไดอยางเหมาะสม  ไมวาจะเปนทักษะดานมนุษยสัมพันธ   ซ่ึงจะนํามาใชเพื่อประโยชนในการ
เขาใจความรูสึกนึกคิด   และสามารถกระตุนใหผูอ่ืนทํางานได  ใชทักษะเชิงจัดการเพื่อประโยชนใน
การดําเนินงานในดานจัดองคกร การทํางานรวมกับกลุมหรือหมูคณะ  แกปญหาและพัฒนาบุคลากร
และใชทักษะดานเทคนิควิธี   ซ่ึงเปนความรูความสามารถ   ความชํานาญพิเศษ เฉพาะตัวของผูนิเทศ
ซ่ึงจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหครูยอมรับในตัวผูนิเทศ

สมรรถภาพของผูนิเทศหรือความสามารถในการนิเทศ

ในการนิเทศการสอนใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น    จําเปนอยางยิ่งที่ผูนิเทศจะตอง
เปนผูที่มีความรู ความสามารถและทักษะที่จําเปน   ซ่ึง วัชรา เลาเรียนดี (2541 : 30) ไดเสนอแนวคิด
ไววาผูที่จะทําหนาที่นิเทศและมีความสามารถในการนิเทศนั้นควรมีทักษะความสามารถในบทบาท
ตาง ๆ ดังตอไปนี้

1.   เปนนักพัฒนาบุคคลที่มีความสามารถ
2.   เปนนักพัฒนาหลักสูตร
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3.   เปนผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน
4.   เปนนักประชาสัมพันธ
5.   เปนนักพัฒนาบุคลากร

6.   เปนนักบริหาร
7.  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงหรือผูจัดการเปลี่ยนแปลง
8.   เปนนักประเมินผล
จากความสามารถทั้ง   8 ดาน ผูนิเทศซึ่งจะตองสวมบทบาทของบุคคลตาง ๆ    ซ่ึงในการ

ปฏิบัติหนาที่ในแตละบทบาทจะตองใชเทคนิค        และทักษะในแตละบทบาทนั้นอยางแทจริงและ
ชํานาญ  จึงจะสามารถทําหนาที่การนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ

เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน

เทคนิคหรือวิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มุงเนนการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงาน  การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานสําคัญ  ที่โรงเรียนตองดําเนินการ
โดยเลือกวิธีการจัดการนิเทศใหเหมาะสมกับสภาพการณและบุคลากรภายในโรงเรียน  ซ่ึง วิไลรัตน
บุญสวัสดิ์(2538 : 42)  ไดกลาวไววา   การนิเทศการศึกษาจะประสบความสําเร็จดวยดีนั้น  ผูนิเทศจํา
เปนจะตองทราบเทคนิคในการนิเทศการศึกษาเปนอยางดี   เทคนิคหรือ    วิธีการจัดการนิเทศภายใน
โรงเรียน   ซ่ึง  แกลทธอรน (Glatthorn  1984 :4 ,   อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 102 – 109) ได
เสนอไว ดังนี้

                   1. การนิเทศแบบคลีนิก
          การนิเทศแบบคลีนิก  (Clinical Supervision)  เปนกระบวนการนิเทศการสอน

เพื่อปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง โดยเริ่มจากการพูดคุย ปรึกษาหารือ
กันระหวางครูกับผูนิเทศ เกี่ยวกับแผนการสอน การสังเกตการสอน การวิเคราะหขอมูลการสอน
และการใหขอมูลยอนกลับแกครู เกี่ยวกับเรื่องหรือประเด็นที่มีการสังเกต  การนิเทศแบบคลีนิคจะ
ตองดําเนินการเปนวัฏจักรซํ้าหลายครั้งตลอดทั้งปและอยางตอเนื่อง การดําเนินการนิเทศแบบคลีนิค
ควรดําเนินการโดยผูนิเทศที่มีความรูและประสบการณดานการสอน และผานการอบรมมาทางดาน
เทคนิค วิธีการนิเทศโดยตรง ผูนิเทศจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถพอที่จะใหคําแนะนํา สาธิต
วิธีสอนแบบตางๆที่เหมาะสมแกครูได
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           การนิเทศแบบคลีนิก เปนทั้งความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการนิเทศ(Concept) และ
โครงสรางของการดําเนินการนิเทศ (Structure) โกลดแฮมเมอร และคณะ(Goldhammer,Anderson
and Krajewski 1993, quoted in Glickman and others 1995:288)     ไดเสนอลักษณะสําคัญของการ
นิเทศแบบคลีนิก สรุปไดดังนี้

1. การนิเทศแบบคลีนิก      เปนเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียนการสอน
โดยตรง

2. การนิเทศแบบคลีนิก      เปนสวนสําคัญที่แทรกอยูในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

3. การนิเทศแบบคลีนิก   เปนกระบวนการที่มีเปาหมาย วัตถุประสงคชัดเจน
โดยเชื่อมโยงระหวางการตองการของโรงเรียน และความตองการความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของ
ครูในโรงเรียน

4. การนิเทศแบบคลีนิก       เปนกระบวนการที่สรางความสัมพันธที่ดีในการ
ทํางานในวิชาชีพระหวางครู – ผูนิเทศ

5. การนิเทศแบบคลีนิก  เปนกระบวนการที่จะตองมีความเชื่อใจ   เชื่อถือซ่ึง
กันและกัน โดยสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน  และความผูกพันในการที่จะ
พัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนา

6. การนิเทศแบบคลีนิก เปนกระบวนการที่เปนระบบถึงแมวาการดําเนินการ
จะตองยืดหยุน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยางตอเนื่อง

7. การนิเทศแบบคลีนิก        เปนกระบวนการที่สรางสรรคเชื่อมโยงชองวาง
ระหวาง ความจริงกับอุดมการณ

8. การนิเทศแบบคลีนิก   เปนกระบวนการที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา    ผู
นิเทศคือผูที่มีความรูอยางแทจริงเกี่ยวกับการวิเคราะหการสอนและการเรียนรู   รวมทั้งการสราง
ความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางเพื่อนมนุษย

9. การนิเทศแบบคลีนิก    เปนกระบวนการที่ตองใหการฝกอบรมสําหรับผูที่
จะทําหนาที่นิเทศกอนที่จะนําการนิเทศแบบคลีนิกไปใช      โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการสังเกต
การสอน และการดําเนินการนิเทศแบบคลีนิกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ
การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ       (   Cooperative           Professional

Development)  เปนวิธีการนิเทศการสอนแบบหนึ่งของระบบการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ  ของ
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แกลทธอรน    (Glatthorn 1984,  อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2545 : 137 )    การนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ  เปนกระบวนการซึ่งครูตั้งแต  2  คนขึ้นไปรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
ความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง      โดยปกติจะมีการสังเกตการสอนกันและกันในชั้นเรียน
แลกเปลี่ยนกันใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการสอนกัน   และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ    สามารถดําเนินการไดหลายลักษณะ  เชน จากลักษณะที่งายท่ีสุด
คือ มีการสังเกตการสอนในชั้นเรียนกัน  2 – 3  คร้ัง หรือจัดดําเนินการเปนโครงการที่ครูเขากลุมกัน
รวมมือกันปฏิบัติในการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
                แกลทธอรน    (Glatthorn 1984 : 40 – 41, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี  2548 :
106 - 107) ไดกลาวถึงลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพดังตอไปนี้

               1.  ความสัมพันธระหวางผูนิเทศ    มีความเปนทางการและเปนเรื่องของสถาน
ศึกษาระดับหนึ่ง   นั่นคือ   มีการดําเนินการในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแต  2 คนขึ้นไป
มีกระบวนการทาํงาน      มีการแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนในชั้นเรียนกันและกัน      และมีความ
สัมพันธฉันทเพื่อนที่ใกลชิดกัน

2.   การจับคูกันสังเกตการสอน    อยางนอย 2 คร้ัง   หรือมากกวา  2 คร้ัง ตาม
ความจําเปน และมีการใหขอมูลยอนกลับ ภายหลังการสังเกตการสอน

                3.  เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานถึงแมวาผูบริหาร        หรือผูนิเทศ
อาจจะมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการ     และติดตามดูแลโครงการเปนบางครั้ง       หรือเขาสังเกต
การสอนในชั้นเรยีน จัดประชุมกับอภิปราย โดยเขารวมโครงการดวยโดยตลอดก็ได

4.   เนนความสัมพันธที่ดีตอกัน  ไมมีการประเมินมาเกี่ยวของ     การนิเทศใน
แบบดังกลาว ก็เพื่อใหการชมเชยผูปฏิบัติ    ไมใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยมาตรฐาน
ดังนั้น      ขอมูลจากผลการสังเกตการสอน        หรือการประชุม  จะไมควรนําไปใชในกระบวนการ
ประเมินผลครู

                        การนําวิธีการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพไปใช
                                       1.  ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการ      และติดตาม
ผลการปฏิบัติงานนิเทศแบบนี้   แตละคนติดตอและทาบทามครูที่สนใจเขารวมโครงการซึ่งครูที่ควร
ไดรับการทาบทาม ควรเปนผูที่มีความสามารถและมีประสบการณในการสอน
                                      2.  เมื่อไดครูที่มีคุณสมบัติดังกลาวเปนสมาชิกแลว        จัดใหมีการอภิปราย
และสรุปถึงขอบเขตของโครงการที่จะปฏิบัติ  เชน   การสังเกต   การใหคําปรึกษา หรืออาจอภิปราย
ไปถึงการพัฒนาหลักสูตร การเตรียมส่ือ    การฝกอบรม และการแลกเปลี่ยนชั้นเรียน  ที่จะสังเกตวา
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จะมีวิธีการปฏิบัติอยางไร    สําหรับจํานวนครั้งที่ตองสังเกตควรปฏิบัติได  2   คร้ัง      เปนอยางนอย
หรือมากกวาก็จะยิ่งดีขึ้น    และตองมีการประชุมเพื่อใหขอมูลยอนกลับทุกครั้ง     ขอตกลงที่สมาชิก
ควรตกลงรวมกันอีก ก็คือ การเขียนรายงานสั้น ๆ ซ่ึงผูบริหาร  หรือผูรับผิดชอบโครงการ   เมื่อเสร็จ
จากการสังเกต  และประชุมใหขอมูลยอนกลับแตละครั้ง    และประการสุดทายก็คือตองตกลงกันวา
ครูที่จะรับการสังเกตจะเปนผูกําหนดวาระการประชุมใหขอมูลยอนกลับแตละครั้ง       และประการ
สุดทายก็คือ  ตองตกลงกันวาครูที่จะรับการสังเกต  จะเปนผูกําหนดวาระการประชุม    มีการระบุวา
ตองการใหสังเกตอะไร  ซ่ึงจะทําใหการสังเกตแตละครั้งตรงกับความตองการและเปนประโยชนตอ
ครูมากที่สุด
                                     3.  การจัดกลุมครู     ครูผูเปนสมาชิกของโครงการ         เปนผูเสนอชื่อเพื่อน
สมาชิกที่ตนตองการทํางานรวมดวย  ซ่ึงจํานวนที่เหมาะสมที่สุดคือ   กลุมละ 2 – 3 คน   และเพื่อให
สะดวกในการจัดคูสังเกตควรใหครูจัดลําดับที่ของสมาชิกที่ตนเลือกไดเปน 1 , 2  และ 3 ตามลําดับ
                                     4.   การจัดตารางปฏิบัติงาน        เปนสิ่งสําคัญมากในการทํางานของกลุมครู
ถาเปนไปไดสมาชิกในกลุมควรจัดตารางสอนใหมีเวลาวางตรงกันสัปดาหละ  1 คาบ (เพื่อใชในการ
อภิปรายในการสังเกต)และใหเวลานอกตารางสอนอยางนอย   1  คาบ     ( จนกวาสมาชิกสามารถจะ
เยี่ยมชั้นเรียนของกันและกันไดโดยไมตองหา ช่ัวโมงสอนชดเชย  )      และดวยเหตุผลนี้ผูบริหารจะ
ตองดําเนินการจัดเตรียมโครงการรวมพัฒนาวิชาชีพนี้    ใหแลวเสร็จกอน   ที่จะมีการจัดตารางสอน
ใหญของครูทั้งโรงเรียน เพื่อใหโครงการนิเทศดังกลาว    ไมมีปญหาเกี่ยวกับเวลาที่ใชสังเกต     และ
ประชุมเพื่อใหขอมูลยอนกลับ
                                     5.  ถาครูผูเขารวมโครงการนี้มีความสนใจและโรงเรียนสามารถจัดใหได   ก็
ควรจัดใหมีการฝกอบรมทักษะที่จําเปนสําหรับสมาชิกในโครงการซึ่งไดแก

                     5.1  ทักษะการสังเกตทั่วไป
                                5.2  การวิเคราหขอมูลจากการสังเกตทั่วไป

                                               5.3  การประชุมหลังการสังเกตทั่วไป
                                 5.4  ทักษะการสังเกตเฉพาะจุดที่สําคัญ

                      5.5  การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตเฉพาะจุดที่สําคัญ
                      5.6  การประชุมหลังการสังเกตเฉพาะจุดที่สําคัญ

                     แตถามีเวลาจํากัด การฝกทักษะอาจจัดรวมฝก 3 ทักษะทั่วไป คือการ
สังเกต การวิเคราะหขอมูล และการประชุมหลังการสังเกต
                                     6.  เมื่อจัดการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมแลว  วิเคราะห  และประชุม หลัง
จากนั้นสรุปเปนรายงานความกาวหนางาย ๆ สงผูบริหาร หรือผูรับผิดชอบโครงการซึ่งจะตรวจสอบ
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เฉพาะรายงานและอาจมีการประชุมอยางไมเปนทางการกับสมาชิกในโครงการ    เพื่อรับทราบวา
โครงการ ดําเนินการไปดวยดีหรือมีอุปสรรคอันใด ก็เพื่อจะไดชวยแกไขใหทันทวงที

       3. การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
            การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน(Peer Coaching)เปนการนิเทศภายในรูปแบบหนึ่ง ที่
เนนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู และเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครู
และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนดวย

         วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 155 – 158) ไดกลาวถึงการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน วา
เปนวิธีการที่ครูและเพื่อนครู  หรือครูในสาขาอื่นหรือบุคลากรที่ไมใชบุคคลในสายผูสอนตั้งแต 2
คนขึ้นไป รวมกันมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น หรือรวมกันพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการปฏิบัติตามโครงการนั้น
จะตองมีการวางแผน การปฏิบัติรวมกัน มีการสังเกตการสอน วิเคราะหการสอนและการใหขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) รูปแบบตาง  ๆ ของเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)  ไดจําแนกการนิเทศ
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)  เปน 3 ประเภท  ดังนี้
                          1. Technical  Coaching   เปนการนิเทศที่ชวยและสงเสริมการถายโยงความรู ทักษะ
และวิธีการสูการปฏิบัติจริงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด     (หลังการฝกอบรมเทคนิค  วิธีการใหม ๆ
หรือนวัตกรรมใหม ๆ)

         2. Collegial Coaching เปนการนิเทศที่ชวยใหครูไดพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของตนเองดวยตัวเอง เปนการปฏิบัติงานพรอมกันระหวางผูนิเทศกับครู หรือครูกับเพื่อน
ครู หรือครูกับบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน
                          3. Challenge Coaching  เปนการนิเทศที่ชวยเหลือและใหความรวมมือในการแก
ปญหาการสอนที่เกิดขึ้นเสมอ และยังไมไดรับการแกไข ซ่ึงเปนงานที่ทาทายความสามารถในการ
แกปญหาของบุคคลที่เกี่ยวของ

             ขอดีของการเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)
1. ชวยใหมีการชวยเหลือแนะนําซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง  ทําใหมีการปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
2.   เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหครูไดปรับปรุง       และพัฒนาการสอนของตนเองอยาง

ตอเนื่อง
3.   เปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ทักษะ  วิธีสอนซ่ึงกันและกัน
4.   สงเสริมการทํางานรวมกันในสายเดียวกัน หรือตางสาขากัน
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5.   สรางเสริมสภาพแวดลอมที่ดีในโรงเรียน สรางบรรยากาศที่ดีในการรวมมือกัน
ปฏิบัติงาน

6.   ชวยใหครูไดตระหนักถึงความสําคัญและเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน

7.  ชวยเติมชองวางระหวางครูดวยกัน        ชวยสลายกฎแหงความโดดเดี่ยวของครู
แตละคน ชวยทําใหครูรูสึกวาตนเองมีเพื่อนหัวอกเดียวกัน ประสบปญหาคลายกัน

ขอเสนอแนะในการเริ่มตนโครงการเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)ผูบริหาร
ตองใหความสําคัญสนับสนุนสงเสริมโครงการอยางจริงจังและตอเนื่อง ดังนี้

 1. เปดโอกาส   จัดเวลาใหมีการสังเกตการสอนเพื่อนรวมงานทั้งใน โรงเรียนเดียว
กัน และโรงเรียนอื่นที่มีช่ือเสียง ขณะเดียวกันเปดโอกาสใหรับการสังเกตการสอนจากเพื่อนดวย

 2.  จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสํารวจจุดเดนจุดบกพรองในการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง

 3.  ใหความรูทบทวน หลักการ และวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ หรือวิธีที่จะนํา
มาใชทดลองปฏิบัติ

          4.    ใหการฝกอบรม ฝกปฏิบัติทักษะที่จําเปน เชน ทักษะการสังเกตการสอน

4. การนิเทศ แบบพัฒนาการ
     การนิเทศแบบพัฒนาการ(Developmental  Supervision  Process)  เปนแนวคิดที่เกี่ยว

กับการนิเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ของโรงเรียน  และประสิทธิภาพของนักเรียนโดยเฉพาะ    คือ
ผลลัพทที่พึงประสงค  หลักการนิเทศแบบพัฒนาการ     ก็คือ การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน    นั่นคือ  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีในทุก ๆ ดาน    ตามวัตถุประสงคที่กําหนด   การ
นิเทศแบบพัฒนาการเปนแนวคิดที่คอนขางใหมในดานการนิเทศที่นําเสนอโดย  คารล  ดี. กล๊ิกแมน
(Carl  D. Glickman 1990,  1995)  ซ่ึงไดสรุปวาการนิเทศการสอนจะตองเปนการพัฒนา  หรือมีการ
พัฒนาการถาตองการใหโรงเรียนประสบผลสําเร็จการนิเทศไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานในปจจุบัน
ของครู   แตจะตองกระตุนสงเสริม    การมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองของครูใหมากยิ่งขึ้น     ตอง
สงเสริมกระตุนการคิดอยางอิสระ    และเปนการปฏิบัติงานรวมกันของคณะครู   แตครูทุกคนยอมมี
คุณสมบัติ   คุณลักษณะ  เจตคติ  ระดับความคิด   และระดับการพัฒนาการ     ระดับการจูงใจ  ระดับ
การยอมรับในการมีพันธะผูกพันตอหนาที่   (Commitment)   ที่ตางกัน  และอีกมากมายหลายอยางที่
แตกตางกัน  ดังนั้น ในการที่จะนิเทศ  หรือชวยเหลือครูใหพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ  เพื่อเปาหมาย
เดียวกันคือ  ผูเรียนนั้นเปนเรื่องยากจะตองมีการพิจารณาเลือก ใชเทคนิควิธีการนิเทศอยางรอบคอบ
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และเหมาะสม    การนิเทศจะสามารถเลือกใชยุทธวิธีในการนิเทศแบบพัฒนาการไดอยางเหมาะสม
เพื่อใหครูมีการพัฒนาถึงจุดสูงสุด       คือ  สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตน
เองไดโดยไมตองอาศัยผูนิเทศอีกตอไป

    การนิเทศแบบพัฒนาการนั้น      โดยกระบวนการนิเทศและงานในหนาที่ตาง ๆ     ของผู
นิเทศแลวจัดวาเปนการนิเทศที่ใชผูนิเทศที่มีความรูความสามารถโดยตรง  ถึงแมวาเปาหมายสุดทาย
คือ  ครูจะตองสามารถปรับปรุงพัฒนาการสอนของตัวเองดวยตัวเองไดในที่สุดก็ตามซึ่ง    กล๊ิกแมน
และ คณะ  ( Glickman, อางถึงในวัชรา   เลาเรียนดี  2548 : 127 )    ไดเสนอรูปแบบที่เปนระบบและ
สาระสําคัญดังนี้   คือ  ผูนิเทศตองมีความรูพื้นฐานสําคัญใน   3  ดานหลักกอน    คือ       ดานความรู
( knowledge )    ทักษะในการสืบสัมพันธและส่ือความหมาย และทักษะทางดานเทคนิค    และยังจะ
ตองมีความรูความเขาใจอยางถองแทเกี่ยวกับงานในหนาที่หลัก    5  งาน   คือ      การนิเทศใหความ
ชวยเหลือครูโดยตรง    การพัฒนากลุม   การพัฒนาหลักสูตร    การพัฒนาบุคลากร  และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ  ซ่ึงถือวาเปนงานหลักที่สําคัญของผูนิเทศ    เพื่อการปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน  หรือ
ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียน  ดังแผนภูมิที่นําเสนอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

Model of Supervision  for  Successful  School

     Prerequisites           Function       Tasks                    Unification         Product

  

แผนภูมิที่ 1  Models of Supervision for Successful  School
ที่มา  :   Glickman ,  C.D. , Gordon  S.P. ,  and  Ross – Gordon ,  J. N. Supervision of Instruction ,
1995   :   8 ,   อางถึงใน  วัชรา   เลาเรียนดี ,  การนิเทศการสอน ( นครปฐม  :  โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ,2548 ,128. )

                   จากภาพแสดงใหเห็นถึงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ       การนิเทศแบบพัฒนาการ      บทบาท
หนาที่ที่สําคัญในการนิเทศ ก็คือ การปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน คือเปาหมายหลัก  หรือจุดหมาย
ปลายทางที่ตองการ    ซ่ึงผูนิเทศจะตองมีความรูและความสามารถใชความรูในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
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การจัดการเรียนการสอน  และการนิเทศ  และความรูในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    รวมทั้งทักษะในการ
ส่ือสาร     ส่ือความหมาย     และทักษะเฉพาะในอาชีพ     ซ่ึงก็คือทักษะตาง ๆ    ที่เกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนโดยตรง และประมวลผลความรูและทักษะดังกลาวไปดําเนินการหรือปฏิบัติงานตามหนาที่
ในการปฏิบัติงานในงานตาง ๆ  นั้น    จะตองมีการหลอมหรือผสมผสานเปาหมายขององคกร   หรือ
ของโรงเรียนกับเปาหมายหรือความตองการของครูใหเปนเปาหมายเดียวกัน  นั่นคือ  การมุงเนนการ
ปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน  หรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ    ซ่ึงก็คือเมื่อครูมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสอนผูเรียนยอมมีการปรับปรุงในการเรียนรูที่ดีขึ้นซึ่งสรุปงานในหนาที่
ของผูนิเทศ  5  งาน  ดังนี้ คือ

1.  การใหความชวยเหลือครูโดยตรง  (Direct  Assistance )    โดยที่ผูนิเทศจะตองติดตอ
ประสานงานกับครูแตละคนโดยตรงและสม่ําเสมอ  สังเกตการสอน   เพื่อใหการชวยเหลือครูในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน

2. การพัฒนากลุม  (Group    Development )   โดยที่ผูนิเทศจัดดําเนินการ  ใหครูรวมกัน
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และการดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน  และ
การจัดการเรียนการสอน

3. การพัฒนาหลักสูตร   ( Curriculum  Development )เปนหนาที่ของผูนิเทศในการชวย
ใหครูสามารถทบทวนวิเคราะหเนื้อหาสาระ    แผนการสอนและสื่อการสอนตาง ๆ  เพื่อใหสามารถ
ใชหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาบุคลากร  ( Staff     Development)    เปนงานที่ประกอบดวยการสนับสนุน
สงเสริมใหโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาในอาชีพของบุคลากรและครูในโรงเรียน

5. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ( Action  Research) เปนการศึกษาที่เปนระบบ  ที่จัดดําเนินการ
โดยครูผูสอน  หรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน     ซ่ึงมุงศึกษาความเปนไปในหองเรียน
โดยมีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน

       วิธีการนิเทศหรือแบบของการนิเทศแบบพัฒนาการ   (Supervisory   Approach    in
Developmental  Supervision )

       ยุทธวิธีในการนิเทศแบบพัฒนาการ จากงานทั้ง 5 งาน  ของกระบวนการนิเทศแบบ
พัฒนาการของกลิ๊กแมนและคณะ (Glickman  and other, 1995 :135–171,อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี
2548 : 131 – 132 )   ผูนิเทศจะตองสามารถเลือกใชยุทธวิธีในการนิเทศไดอยางเหมาะสม  กับระดับ
พัฒนาการ  ระดับความคิด  และประสบการณ  และระดับการยอมรับในการมีพันธะผูกพันในหนาที่
ครู  (Commitment  and  level  of  development)  ซ่ึงยุทธวิธีหรือวิธีการนิเทศดังกลาวก็คือ
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1. วิธีใหการนิเทศแบบชี้นําควบคุม ( Directive Control Approach )
 2. วิธีใหการนิเทศแบบชี้นําใหขอมูล (Directive Informational Approach)
 3. วิธีใหการนิเทศแบบรวมมือ (  Collaborative Approach )
 4. วิธีใหการนิเทศแบบไมช้ีนํา ( Non - Directive  Approach )
         หลักการสําคัญของการนิเทศแบบพัฒนาการนั้น    ผูนิเทศจะตองพยายามยกระดับ

พัฒนาการของผูรับการนิเทศจากการที่ตองนิเทศแบบชี้นําใหไปสูการนิเทศแบบไมช้ีนําในที่สุด

        การนิเทศแบบชี้นํา ควบคุม  ผูนิเทศควรเลือกใชในกรณีตอไปนี้
        1.  ครูมีระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน  และระดับพัฒนาการในระดับต่ํามา
         2.  ครูมีความรูนอยและมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามที่ผูนิเทศบอก     และคิดวาส่ิงที่ผู

นิเทศแนะนํานั้นเปนเรื่องจําเปนตองปฏิบัติตาม
        3.  ครูไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ    ผูนิเทศเปนผูตัดสินใจเอง      หรือในเรื่องที่

ผูนิเทศจะตองรับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด
       4. ในกรณีที่ผูนิเทศเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการแกปญหา    ครูไมตองเกี่ยวของ

ก็ไดและครูตองการใหผูนิเทศดําเนินการ
                     5. ในกรณีที่มีเรื่องเรงดวนผูนิเทศไมมีเวลามาใหการนิเทศแกครูการนิเทศแบบชี้นํา
จะเหมาะสมที่สุด

        การนิเทศแบบชี้นําใหขอมูล  ผูนิเทศควรพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังนี้
       1.  ครูมีพัฒนาการและความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับคอนขางต่ํา

                    2.  ครูไมมีความรูเกี่ยวกับเรื่องที่เปนปญหาในการสอนของตนเองเทากับผูนิเทศ
                    3.  ครูขาดประสบการณหลายประเด็น ในขณะผูนิเทศรูและเขาใจทุกเรื่อง
                    4.  ผูนิเทศมีความเต็มใจที่จะรวมรับผิดชอบในวิธีการแกปญหาที่ครูเลือกใช
                    5.  ครูมีความเชื่อมั่นในตัวผูนิเทศ
                    6.  มีเวลาจํากัดทุกเรื่องชัดเจนแลว และการปฏิบัติจริงจําเปนตองดําเนินการเรงดวน

         การนิเทศแบบรวมมือกัน      ผูนิเทศควรเลือกวิธีการนิเทศแบบรวมมือกันไดใน
กรณีดังตอไปนี้

          1. ในกรณีที่ครู  หรือคณะครู  ผูรวมโครงการการนิเทศการสอนปฏิบัติหนาที่ของ
ตนเองในระดับพัฒนาการ   หรือระดับความคิด       และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานอยูใน
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ระดับปานกลาง  อาทิเชน  ครูแสดงความคิดเห็น  ความสามารถทางสติปญญา บางพอสมควร แตยัง
ไมกลาตัดใจดําเนินการโดยเด็ดขาด

          2.  ในกรณีที่ทั้งครู กลุมครู และผูนิเทศ มีความรู   ความสามารถและความชํานาญ
การเทาเทียมกันในเรื่องที่กําลังปฏิบัติอยู หรือถาครูรูและเขาใจปญหามากในเรื่องหนึ่ง  ผูนิเทศรูและ
เขาใจมากอีกเรื่องหนึ่ง  การนิเทศแบบรวมมือกันจะใชไดอยางเหมาะสม

          3. ในกรณีที่ทั้งครูและผูนิเทศจะตองมีการตัดสินใจดวยกัน หรือทั้งครูและผูนิเทศ
จะตองรับผิดชอบรวมกันตอผลที่จะเกิดขึ้นกับผูปกครอง    หรือผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป    การ
นิเทศแบบรวมมือกันจะใชไดอยางเหมาะสม

     4. ในกรณีที่ทั้งครูและผูนิเทศตองยอมรับการมีพันธะผูกพันรวมกัน      ในการแก
ปญหาบางอยาง      หรือถาครูตองการจะมีสวนรวมในการตัดสินใจ     และการปฏิบัติการไมใหครูมี
สวนรวมงานยอมสรางความรูสึกที่ไมดีแกครูไดทําใหขาดกําลังใจ     ดังนั้น    การนิเทศแบบรวมมือ
จึงเปนวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในกรณีตาง  ๆ

          วิธีการนิเทศแบบไมชี้นํา ผูนิเทศสามารถเลือกใชวิธีการนิเทศแบบไมช้ีนําในกรณี
ดังตอไปนี้

           1.  ในกรณีที่ครูหรือคณะครูผูรวมโครงการการนิเทศสามารถปฏิบัติงานในระดับ
ความคิด  และระดับพัฒนาการที่สูงมาก

           2.  ในกรณีที่ครูหรือกลุมครูมีความรู ความเชีวยชาญในเรื่องที่ดําเนินการอยู  และ
ผูนิเทศมีความรูความเชียวชาญนอยกวา

           3.  ในกรณีที่ครู หรือคณะครูมีความรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจ       และ
ผูนิเทศมีสวนรวมนอย  โดยนิเทศแบบไมช้ีนําเหมาะสมกับกรณีดังกลาว

           4.  ในกรณีที่ครู  หรือคณะครูยอมรับและมีพันธะผูกพันโดยตรงกับปญหาการแก
ปญหา  แตปญหาดังกลาวไมใชสาระสําคัญ

             สรุปไดวา     การนิเทศแบบพัฒนาการมีจุดมุงหมาย       เพื่อชวยครูใหสามารถ
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง     และงานในวิชาชีพของตนไดอยางตอเนื่อง     และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตอผูเรียน       ดังนั้น ผูนิเทศจะตองมีความรูความเขาใจทั้งในตัวผูรับการนิเทศและวิธีการนิเทศโดย
ในตัวผูรับการนิเทศจะตองมีความรูในหลักการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของผูใหญ   ตองคํานึง
ถึงองคประกอบหลายดาน      เชน     ความตองการธรรมชาติตามวัย       และพัฒนาการการเรียนรูที่
มีความแตกตางกันจึงสามารถชี้นําใหปฏิบัติงานในหนาที่ไดสําเร็จ ในดานวิธีการนิเทศจะตองศึกษา
เรียนรูวิธีการ   หรือพฤติกรรมการนิเทศที่หลากหลาย   กล๊ิกแมนไดเสนอวิธีการนิเทศ   4  แบบ   คือ
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แบบชี้นําควบคุม  แบบชี้นําใหขอมูล  แบบรวมมือ และแบบไมช้ีนํา โดยรูปแบบหรือพฤติกรรมการ
นิเทศทั้ง  4 วิธีนั้น   จะตองนํามาพิจารณาใหเหมาะสมกับผูรับการนิเทศ    ซ่ึงมีความแตกตางกันใน
แตละกลุมแตละบุคคล   ดังนั้น      ในการตัดสินใจเลือกการนิเทศใหเหมาะสมกับครูจะตองคํานึงถึง
ระดับพัฒนาการของครู ความรู ความเชี่ยวชาญ   ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ รวมถึงการยอมรับ
และผูกพันตอภาระหนาที่

ในการนิเทศแบบพัฒนาการประกอบดวยงานหลัก 5 งาน คือ งานการใหความชวยเหลือ
ครูโดยตรง งานการพัฒนากลุม  งานการพัฒนาบุคลากร  งานการพัฒนาหลักสูตร    และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการดังนั้น การนิเทศแบบพัฒนาการตองดําเนินการใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของแตละงาน
เพื่อใหบังเกิดผลสูงสุดตามวัตถุประสงคของงาน

กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

ในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ถือเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งของโรงเรียนในการ
สรางความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนาตนเองในการทํางาน เพื่อสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน     มีลักษณะของการปฏิบัติเชนเดียวกับ
กิจกรรมอื่น ๆ คือ   ตองอาศัยกระบวนการ   ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการ   และ
ตอเนื่องสําหรับใชยึดเปนแนวทางไปสูเปาหมายที่พึงประสงค  ในเรื่องกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนนี้ ไดมีนักการศึกษาไดใหทัศนะไวหลายทาน เชน วไลรัตน บุญสวัสดิ์ (2538 : 47) กลาววา
กระบวนการในการนิเทศการศึกษา เปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญยิ่ง ที่ผูนิเทศจะตองกําหนดขึ้นใชใน
การนิเทศ เพื่อชวยใหงานนิเทศการศึกษาประสบความสําเร็จอยางมีคุณภาพ นอกจากนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2529 : 16) ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศวา เปนกิจกรรม
ที่สําคัญที่สุดในการสนับสนุนการเรียนการสอนใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ      เปนการ
ยั่วยุใหผูบริหารและครูปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนและโรงเรียน และกิติมา ปรีดีดิลก
(2532 :  277) เสนอแนะเพิ่มเติมวา กระบวนการนิเทศภายในหมายถึง การดําเนินงานนิเทศใหไดรับ
ความสําเร็จ

สรุปไดวา     กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน     ปนการจัดลําดับขั้นตอนของการ
ดําเนินงานการนิเทศอยางเปนกระบวนตอเนื่อง

สําหรับรูปแบบกระบวนการนิเทศภายในภายในโรงเรียนนั้นมีผูใหรูปแบบกระบวนการ
นิเทศภายในไวมากมาย  ไดแก
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สงัด อุทรานันท (2530 :  84 – 87)    ไดเสนอรูปแบบกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ไว 5 ขั้นตอน คือ

1. วางแผนการนิเทศ  (Planning – P)
2. ใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing – I)
3. ลงมือปฏิบัติงาน (Doing – D)
4. สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing – R)
5. ประเมินผลการนิเทศ ( Evaluation – E)

                  ขั้นที่  1  วางแผนการนิเทศ (Planning – P)     เปนขั้นที่ผูบริหาร ผูนิเทศ และครูจะทําการ
ปรึกษาหารือ เพื่อใหไดมาซึ่งปญหาและความตองการ ในสิ่งที่ตองการใหมีการนิเทศ รวมถึงการวาง
แผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย

ขั้นที่ 2  การใหความรูความเขาใจในการทํางาน(Informing – I)      เปนขั้นตอนใหความรู
ความเขาใจถึงส่ิงที่จะดําเนินการวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอะไรบาง    จะมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการอยางไรและจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมี    ประสิทธิภาพ ในขั้นนี้จํา
เปนทุกครั้งสําหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม

ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน   (Doing – D) ในการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศนั้น เปนขั้นที่
ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความ  รูความสามารถที่ไดรับจากผูใหการนิเทศ สําหรับผูใหการ
นิเทศนั้นจําเปนจะตองทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพงาน       ใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนด
เวลาและคุณภาพสูง    และถาผูบริหารเปนผูใหการสนับสนุนการนิเทศก็จะตองใหการสนับสนุนใน
เร่ืองวัสดุอุปกรณ   ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 4  สรางเสริมกําลังใจ    (  Reinforcing – R   )   ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมแรงของผู
บริหาร   เพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน        ในขั้นนี้
อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ กัน     ขณะที่ผูรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงาน       หรือการปฏิบัติงานได
เสร็จสิ้นลงไปแลวก็ได

ขั้นที่ 5 ประเมินผลการนิเทศ   ( Evaluation – E)   เปนขั้นที่ผูใหการนิเทศทําการประเมิน
ผลงานที่ไดดําเนินการผานไปแลวเปนอยางไร   หลังจากการประเมินผลการนิเทศจะพบวา  มีปญหา
หรืออุปสรรคอยางหนึ่งอยางใด   ที่เปนสาเหตุใหการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนไมสัมฤทธิผล
ก็จะตองปรับปรุงแกไข
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กระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้

              (1)                       (2)                                (3)                  (4)                           (5)

แผนภูมิที่  2   แสดง กระบวนการนิเทศการศึกษา
ที่มา  : สงัด อุทรานันท, การนิเทศการศึกษาหลักการทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มิตรสยาม , 2530, 85. )

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 75 - 77)  ไดกําหนดขั้นตอน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาไว 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดง
สภาพปจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แลวนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับขอมูล
แสดงความสําเร็จของงาน ถาขอมูลแสดงสภาพความสอดคลองกับขอมูลแสดงความสําเร็จของงาน
ดีกวา หรือสูงกวา     แสดงวาความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขไมมี      แตจะตองมีการเพิ่มความ
คาดหวังใหพัฒนาตอไป แตถาขอมูลแสดงสภาพปจจุบันไมสอดคลองกับขอมูลแสดงสภาพความ
สําเร็จของงานหรือดอยกวาก็แสดงวามีความตองการจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไข การประเมิน
ความตองการจําเปนดําเนินการไดดังนี้

ดําเนินการ
ปฏิบัติงาน

(D)

บริการ
สนับสนุน

การบํารุง
ขวัญ
( R)

ประเมิน
ผล
(E)

ใหความรู
ในสิ่งที่จะ
ทํา  (I)

การวาง
แผนการ
นิเทศ
(P)

ปรับปรุงแกไขในกรณีที่ทํายังมีคุณภาพไมถึงขั้น

ในกรณีที่ทําไดผลดีแลว

ใหการ
นิเทศและ
ควบคุม
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1.1 กําหนดสิ่งที่จะประเมินและองคประกอบที่จะประเมิน
1.2 กําหนดสภาพความสําเร็จและเกณฑการประเมิน
1.3 กําหนดวิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะเก็บรวบรวมขอมูล
1.4 กําหนดแหลงขอมูล
1.5 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1.6 วิเคราะหขอมูลและจัดทําเปนสารสนเทศ

                          1.7 พิจารณาเปรียบเทียบสารสนเทศ  แสดงสภาพปจจุบันกับสภาพความสําเร็จของ
งานหรือสภาพปลายทาง โดยใชเกณฑการประเมินที่กําหนดไวเปนเครื่องมือในการพิจารณาวามี
ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตอไปหรือไม

       1.8  เขียนขอความที่แสดงถึงสภาพที่ตองการปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาใหดีขึ้น
       1.9 เรียงลําดับความตองการจําเปนที่จะพัฒนา      และนําเสนอใหตระหนักถึงความ

จําเปนที่จะตองปรับปรุงอยูเสมอ
2. วิเคราะหจุดเดน  จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา   หมายถึง    การวิเคราะหผล หรือ

ขอมูลที่ไดจากการประเมิน  และองคประกอบที่สงผลตอสภาพความสําเร็จ      เพื่อประโยชนในการ
กําหนดจุดที่จะพัฒนา      และการประเมินแนวทางเลือก    เพื่อพัฒนาการเลือกจุดที่จะพัฒนา   อยาง
เหมาะสม ทําใหการนิเทศของโรงเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จได    จุดที่จะพัฒนาอาจพิจารณา
ในดานตาง ๆ ไดดังนี้

2.1 ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.2 เจตคติตอวิชาชีพ
2.3 คานิยมในการพัฒนาตนเอง
2.4 ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน

                        2.5 ความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองพัฒนาผูเรียน
3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา  เปนการพิจารณาเลือกยุทธศาสตร ที่จะใชในการ

ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาใหมีความเปนไปไดหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดโดย
คํานึงถึงจุดที่จะพัฒนา     หรือขอจํากัดของหนวยงาน การหาแนวทางเลือก       เพื่อพัฒนามีขั้นตอน
การดําเนินการดังนี้ คือ

 3.1  รวบรวมขอมูลแนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการพัฒนา
         3.2  พิจารณาขอดีขอเสียของแนวทางเลือกที่มีความเปนไปได

                           3.3  เลือกแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใหบรรลุความตองการ
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4. การลงมือปฏิบัติ  เปนการนํายุทธศาสตร   ที่กําหนดไวมาลําดับขั้นตอนการดําเนินการ
และกําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 4.1  กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ
4.2  กําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการ     ซ่ึงไดแก     งบประมาณ       บุคลากร

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ เปนตน
4.3  กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
4.4  วางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.5  จัดทําแผนนิเทศของโรงเรียน
4.6  ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถของผูปฏิบัติ
4.7  ผูปฏิบัติงานจัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน       และประสานปฏิทินปฏิบัติงานกับผูที่มี

สวนเกี่ยวของ
3.8 ผูปฏิบัติงานลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวตามปฏิทินปฏิบัติงาน

                           4.9 ผูปฏิบัติงานรายงานความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานตอหนวยงานเจาสังกัด
5. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข  เปนการรวบรวมขอมูลดานการดําเนินการ

นิเทศ ผลที่ไดระหวางดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการตามแผนนิเทศขอมูลที่ไดนําไป
เปรียบเทียบกับสภาพความสําเร็จของงาน หากพบวา  ไมเปนไปตามสภาพความสําเร็จที่กําหนดไว
ก็ตองพิจารณาวามีขอบกพรองตรงไหน   อยางไรและหาวิธีพัฒนาใหดีขึ้น     หรือหากพบวาการ
ดําเนินการตามแผนนิเทศบรรลุผลที่คาดหวังไว แตจากการดําเนินการพบวา    มีวิธีการที่ดีกวา มี
ประสิทธิภาพสูงกวา ก็อาจพิจารณาปรับปรุงใหดีขึ้นได

วัชรา  เลาเรียนดี ( 2548 : 27 - 28 ) ไดนําเสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เปน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ดังนี้

1. วางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ( ครูหรือคณะครู)
2. เลือกประเด็นหรือเร่ืองที่สนใจจะปรับปรุงและพัฒนา
3. นําเสนอโครงการที่จะพัฒนา         และขั้นตอนการปฏิบัติใหผูบริหารโรงเรียนไดรับ

ทราบเพื่ออนุมัติการดําเนินการ
4. ใหความรูหรือแสวงหาความรูจากเอกสารตางๆ    และการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตการสอนในชั้นเรียน และความรูเกี่ยวกับวิธีสอนและนวตกรรมใหมๆที่
สนใจ

5. จัดทําแผนการนิเทศ กําหนด   วัน   เวลา    ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ
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6.    ดําเนินการตามแผนโดยครูและผูนิเทศ (แผนจัดการเรียนรูและแผนการนิเทศ)
7.    สรุปและประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนา รายงานผลสําเร็จ
จากกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่กลาวมา  พอสรุปไดวา    การปฏิบัติการนิเทศ

ภายในโรงเรียนใหไดผลมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองมีกระบวนการในการดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียน ซ่ึงมี 4 ขั้นตอน ตามลําดับ ไดแก ประเมินสภาพปจจุบัน การวางแผนกําหนดทางเลือก
การปฏิบัติการนิเทศ และในขั้นตอนสุดทายการประเมินผลและรายงานผล ดังนั้น เปนสิ่งจําเปนที่ผู
นิเทศและครูผูสอน ซ่ึงเปนผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ตองมีความรู
ความสามารถ ในขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนอยางถูกตอง ชัดเจน   เพื่อที่จะสามารถ
นํากระบวนการการนิเทศภายในโรงเรียนสูการปฏิบัติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

การสังเกตการสอน

การสังเกตการสอน(Observation)มีความสําคัญอยางยิ่งในการนิเทศการสอนและเปน
เทคนิคเฉพาะอยางซึ่งตองอาศัยความชํานาญทั้งในดานการสราง การใชเครื่องมือ และการสังเกต
การสอน     เพราะการสังเกตการสอนจะชวยวิเคราะหการสอนอยางชัดเจนรูวา       การจัดการเรียน
การสอนของตนเองหรือของครูเปนอยางไร มีเรื่องใดที่เปนปญหาที่ตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา
ซ่ึงผูนิเทศจะเปนผูแนะนํา ชวยเหลือ ดังนั้น ผูนิเทศจะตองรูจักเครื่องมือสังเกตการสอน มีความรู
ความชํานาญ เกี่ยวกับการสังเกตการสอน  วิธีสังเกตการสอน การสรางและการใชเครื่องมือสังเกต
การสอน อยางดี

เคร่ืองมือการสังเกตการสอน

 เครื่องมือสังเกตการสอน(Observation  of  Instruction) หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชที่ใชใน
การสังเกตการสอนและบันทึกการเรียนการสอน   เชน    ดินสอ     ปากกา      กระดาษ      เครื่องใช
อิเลคโทรนิคสตาง ๆ เทปบันทึกเสียง เครื่องถายวิดีโอ คอมพิวเตอรโนตบุค รวมถึงแบบฟอรมการ
สังเกตและบันทึกที่มีผูอ่ืนสรางขึ้นหรือผูนิเทศสรางขึ้นเอง แบบฟอรมการสังเกตการสอนที่เปนที่
ยอมรับและรูจักกันแพรหลาย  เชน แบบฟอรมการสังเกต-บันทึกของ   แฟลนเดอร     (FIAC) ของ
สตอลลิ่ง (Stalling) หรือแบบฟอรมการประเมินของ ทัคแมน (Tuckman)  (Acheson & Gall
1997:125 อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545: 25) ซ่ึงเปนเครื่องมือสังเกตการสอนที่ไดจากการสราง
และพัฒนาทดลองใชจนแนใจวาสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แตมักจะ
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เปนเครื่องมือที่สรางขึ้นเพื่อการวิจัย  โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูที่มี
ประสิทธิภาพหรือเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครู เพื่อจุดประสงคอ่ืนที่ไมใช
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเครื่องมือที่คอนขางจะ
ละเอียดออนซับซอน ผูที่จะนําไปใชตองมีความสามารถมีความคุนเคยและความชํานาญในการใช
มากพอสมควร ดังนั้นในการใชควรจะประยุกตและปรับใชเครื่องมือสังเกตการสอนอยางงายที่
สะดวกตอการใชในสถานการณจริง ในการสรางและประยุกตใชเครื่องมือการสังเกตการสอนให
เหมาะสม ควรมีหลักการดังนี้

1. มีวัตถุประสงคในการนําไปใชสังเกตอยางชัดเจน
2. เปนที่ยอมรับของครูผูรับการนิเทศซึ่งมีสวนรวมในการสรางเครื่องมือนั้น
3.   สามารถบันทึกขอมูลจากการสังเกตการสอนไดอยางครบถวนตามวัตถุประสงค
4.   สามารถวิเคราะหและแปลความขอมูลไดงายและชันเจน
6. สามารถใหขอมูลปอนกลับแกครูไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

วิธีการบันทึกการสังเกตการสอน

วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 25 ) ไดกลาวถึงการบันทึกการสังเกตการสอนวาการบันทึกการ
สังเกตการสอนจะบันทึกอยางไร ดวยวิธีใด ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการสังเกตการสอน ประเภท
ของการสังเกตการสอน และการเลือกใชเครื่องมือสังเกตการสอน นอกจากจะเปนการจดหรือเขียน
บันทึกเหตุการณ หรือพฤติกรรมดวย กระดาษ ดินสอ ปากกา(Written record) ยังสามารถใชการ
บันทึกเสียง (Audiotaping) หรือการบันทึกภาพ (Videotaping) ประกอบการสังเกตและบันทึกดวย
วิธีอ่ืน ๆ ดวย ดังตัวอยางวิธีการบันทึกการสังเกตการสอน ดังนี้

1. การบันทึกแบบพรรณนาความ
2.    การบันทึกสั้น ๆ ไมปนความคิดเห็นหรือการประเมินผลใด ๆ
3.   การบันทึกเสียงและการบันทึกภาพเหตุการณทุกอยางในหองเรียน
4.  การจดบันทึกคําพูด คําตอคําประโยคตอประโยคที่กําหนดหรือคําพูดที่เลือกจะบันทึก
5.  การบันทึกภาพการสอน แสดงเหตุการณ  ขอเท็จจริง
6.  การบันทึกตามประเด็นคําถามที่กําหนด
7.  การบันทึกโดยทําตารางบันทึกความถี่
8.  การบันทึกโดยใชแผนผังที่นั่งเตรียมไว
9.  การบันทึกพฤติกรรม ภาพที่ปรากฏโดยใชแบบตรวจสอบรายการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



71

            10. การบันทึกพฤติกรรมตามแบบที่เปนมาตราสวนประมาณคา
                  11.การบันทึกพฤติกรรมโดยใชแบบบันทึกที่ระบุพฤติกรรมบงชี้

ประเภทของการสังเกตการสอน

การสังเกตการสอนและการบันทึกการสอนจําแนกไดหลายลักษณะ เชน โอลิวา (Oliva
1997 ,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545  : 24 ) ไดจําแนกการสังเกตเปน 2 ประเภท คือ

1. การสังเกตแบบกวาง ๆ (Global Observation)   เปนการสังเกตอยางกวาง ๆ     ทั่วไป
ไมเฉพาะเจาะจงในพฤติกรรมประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยปกติจะเปนการสังเกตหรือวิธีสังเกตที่ผู
บริหารหรือผูนิเทศนิยมใช เมื่อตองการสังเกตพฤติกรรมการสอนโดยทั่ว ๆ ไป เปนการสังเกตโดย
ภาพรวมของการปฏิบัติการสอนของครู และมักจะใชผลการสังเกตและบันทึก ดวยวิธีการดังกลาว
ในการประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูดวยเชน แบบสังเกตและบันทึกการตรวจสอบรายการ
(Checklist) และแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  เปนตน

2. การสังเกตแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Observation) เปนการสังเกตและบันทึก
เฉพาะพฤติกรรม เฉพาะเหตุการณ เชน การสังเกตบันทึกพฤติกรรมปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางครู
กับนักเรียนของ แฟลนเดอร (FIAC) เปนตน

กล๊ิคแมน และคณะ(Glickman, Gordon & Ross Gordon1995 ,อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี
2545 :  25 ) ไดจําแนกการสังเกตการสอนเปน 2 ประเภท คือ (1)  การสังเกตการสอนเชิงปริมาณ
(Quantitative Observation) และ  (2) การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation)

    1. การสังเกตการสอนเชิงปริมาณ  (Quantitative Observation) การสังเกตการสอน
เชิงปริมาณเปนวิธีการวัดเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ และส่ิงตาง ๆ ในหองเรียน    ดังนั้น การ
นิยามหรือการใหความหมายของสิ่งที่วัดและประเภทของสิ่งที่จะวัดตองชัดเจน และทายที่สุดผล
การสังเกตนั้นตองสามารถนํามาจัดดําเนินการทางสถิติได ในการสังเกตการสอนนั้น ยอมตองใช
เครื่องมือ (Instruments) ในการสังเกต ซ่ึงอาจจะเปนเครื่องมือที่มีผูอ่ืนสรางขึ้นแลว และนํามาใชได
อยางมีประสิทธิภาพ หรือเปนเครื่องมือที่ผูสังเกตสรางหรือคิดขึ้นมาเอง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
เฉพาะอยาง เฉพาะเหตุการณก็ได เครื่องมือการสังเกตการสอนเชิงปริมาณนั้นตองเปนเครื่องมือที่ใช
ประกอบการสังเกตและบันทึกเหตุการณหรือพฤติกรรมหรือส่ิงตางๆที่สามารถสังเกตเห็นได วัดได
เปนจํานวนครั้ง  หรือความถี่ของเหตุการณ หรือของพฤติกรรมตาง ๆ ที่ทําการสังเกตและบันทึก

       เครื่องมือสังเกตการสอนเชิงปริมาณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



72

               1. เครื่องมือสังเกตการสอนแบบนับจํานวนความถี่จํานวนครั้งของพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น

                2.  เครื่องมือสังเกตการสอนแบบระบุพฤติกรรมตามกระบวนการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบตาง ๆ

                3.  เครื่องมือการสังเกตการสอนที่จัดเตรียมแบบฟอรมที่เปนผนัง
                4.  เครื่องมือสังเกตและบันทึกแบบตรวจสอบรายการ        หรือแบบมาตรสวน

ประมาณคา
                5.  เครื่องมือสังเกตและบันทึก   แบบเลือกประเภทของคําพูดหรือการพูด    จด

และบันทึกคําพูดนั้นคําตอคําตามเวลาที่กําหนด
         2. การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ   (Qualitative Observation)  การสังเกตการสอน

เชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะไดขอมูลการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียน โดยท่ีการสังเกตดวยวิธีนี้ จะใชเมื่อผูสังเกตหรือผูนิเทศไมทราบแนนอนวาจะสังเกตบันทึก
อะไรบางในชั้นเรียน หรือปญหาในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร ซ่ึงการสังเกตและจดบันทึก
แบบพรรณนาความหรืออธิบายเหตุการณตาง ๆ ที่เปนไปในการเรียนการสอนตามลําดับโดยใชปาก
กาหรือดินสอและกระดาษเขียนอธิบายเหตุการณตามที่ปรากฏ จะไมปนความคิดเห็นใด ๆ ทั้งส้ิน
โดยปกติถาเปนไปไดควรจะใชเครื่องวิดีทัศน หรือเครื่องบันทึกเสียงชวยใหไดขอมูลชัดเจนมากขึ้น
ที่สําคัญขอมูลที่ไดจากการสังเกตและบันทึกแบบพรรณนาความไมสามารถจะนํามาวิเคราะหโดย
ใชคาสถิติตาง ๆ ได  การสังเกตและบันทึกดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้

        2.1   การสังเกตและบันทึกแบบไมมีสวนรวม
2.2  การสังเกตบันทึกแบบสั้น
2.3  การสังเกตและบันทึกแบมีสวนรวม
2.4  การสังเกตและบันทึกคําพูดเฉพาะอยาง

        2.5   เทคนิควิธีการสังเกต บันทึกโดยใช เทปบันทึกภาพและเสียง
2.6   การสังเกต บันทึกตามประเด็นคําถาม
2.7   การสังเกตและบันทึกแบบ Journal Writing วิพากษวิจารณทางการศึกษา
2.8   การสังเกตและบันทึกเฉพาะสถานการณ

การวิเคราะหการสังเกตการสอน

พฤติกรรมภายหลังการสังเกตเปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมไวในระหวางที่ทํา
การสังเกตการสอน การประเมินผลการสอนและบทเรียน กระบวนการใชขอมูลปอนกลับแกครูและ
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ทายที่สุดเปนการประเมินผลกระบวนการสังเกตการสอน การสังเกตและการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณในชั้นเรียนเปนสิ่งที่ตองนํามาอภิปราย    เชน อภิปราย     เกี่ยวกับความเปนไปไดของ
จุดประสงค ส่ิงที่เกิดขึ้นในสถานการณการเรียนการสอน การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต
เปนสิ่งที่ตองพยายามทําความเขาใจและสรางความหมายจากขอมูลที่ได

การพยายามสรางความหมายจากขอมูลที่ไดรวบรวมไวอยางหยาบ ๆ ในระหวางการ
สังเกตนั้นสามารถทําไดโดยการจัดการกับขอมูลประเภทตาง ๆ  อยางเหมาะสม  เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของครู    ในขณะที่แนะนําบทเรียนพฤติกรรมที่ไมใชคําพูดของนักเรียน     ในขณะที่ครู
แนะนําบทเรียน พฤติกรรมการใชคําถามของครูและพฤติกรรมตอบสนองของนักเรียน เปนตน

การพิจารณาตัดสินใจใหขอมูลยอนกลับแกครูเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมที่  พึงประสงค
นั้น โกลดแฮมเมอร, แอนเดอรสัน  และ กราจิวสกี้( (Goldhammer, Anderson and Krajewski 1980
: 97-112,   อางถึงใน ครุรักษ  ภิรมยรักษ 2538 : 124)  ไดระบุเกณฑในการพิจารณา 3 ประการ ดังนี้

1. มีความเดนชัด   เปนเกณฑที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับ    ผลที่เกิดขึ้นกับการเรียนของ
นักเรียน ความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และความสัมพันธที่มีตอรูปแบบพฤติกรรมอื่น ๆ

2. จัดกระทําได  เปนเกณฑที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขตาง ๆ ของสิ่งแวดลอมที่ทํา
ใหครูประสบความสําเร็จในการพิจารณารูปแบบพฤติกรรมที่ตองการจะปรับปรุง

3.   เหมาะสมกับสถานการณ   เปนเกณฑที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับจํานวนรูปแบบพฤติ
กรรมที่กําหนดเปนรูปแบบพฤติกรรมที่สามารถนํามาพิจารณาไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณที่กําลังเผชิญอยู

การระบุรูปแบบพฤติกรรมและการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตาง ๆ เปนสิ่งที่มีความ
สําคัญตอการนํามาวิเคราะหภายหลังการสังเกตการสอนจะชวยใหครูสามารถพัฒนาวิถีทางที่จะทํา
ใหไดพบกับสิ่งที่ตองการไดอยางแนนอนรูปแบบพฤติกรรมหรือความตองการตาง ๆ นั้นอาจจะ
เปนสิ่งที่รูอยูแลวหรือยังไมรูก็ได หรืออาจเปนองคประกอบที่ความความสําคัญหรือไมสําคัญตอ
การเรียนของนักเรียนก็ไดถาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นไมทําใหครูประสบความยุงยากทางอารมณแลว 
ขอมูลตาง ๆดังกลาวนี้จะเปนสิ่งที่ใชขอมูลปอนกลับใหแกครูได

การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตตั้งอยูบนพื้นฐานที่แนนอน เปนที่เขาใจและเปนที่
ยอมรับของครู ครูมีความตองการที่จะเขาใจขอมูลประเภทตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกต และมีความ
ตองการที่จะเห็นและไดรับขอมูลจากการสังเกตที่เปนการสนับสนุนรูปแบบของพฤติกรรมที่
ตองการ ครูและผูนิเทศใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการวิเคราะหขอมุล การคนหา
ประเภทของขอมูล การหารูปแบบพฤติกรรม และการตัดสินใจรวมกันใหความสําคัญและคุณคา
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การประชุมปรึกษาหารือรวมกันภายหลังการสังเกตการสอนเปนสวนสําคัญของ       
พฤติกรรมภายหลังการสังเกต หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลแลว ครูและผูนิเทศควรดําเนินการ
รวมกันดังนี้

1. เปรียบเทียบพฤติกรรมของครูและนักเรียนระหวางพฤติกรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรม
ที่เปนจริง

2. ระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของครู และนักเรียน        ระหวางพฤติ
กรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรมที่เปนจริง

3.ทําการตัดสินใจในสิ่งที่จะตองทําเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ไมเหมาะสมและพฤติกรรมที่
เหมาะสมของรูปและนักเรียน ระหวางพฤติกรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรมที่เปนจริง

4.  เปรียบเทียบโครงการที่ไดใชเปนเนื้อหาวิชา   วัสดุอุปกรณการสอน ชองวางทางกาย
ภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคม ระหวางสิ่งที่ไดกําหนดไวกับสิ่งที่ไดใชจริง โดยการระบุความ
เหมาะสมและความไมเหมาะสม และแผนงานที่จะใชตอไปในอนาคต

5. เปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการเรียน ระหวางผลการเรียนที่คาดหวังกับผลการเรียนที่
เปนจริง

ในการประชุมปรึกษาหารือภายหลังการสังเกตอยางเฉพาะเจาะจงบางอยางนั้น เปนไป
ไมไดที่จะประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไดทั้งหมด ส่ิงที่คอนขางเปนไปไดก็คือ จุด
ประสงคเหลานั้นทําใหกระบวนการนิเทศโดยการสังเกตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และใหแนวทางตาง ๆ
ในการประชุมปรึกษาหารือภายหลังการสังเกตการสอนไดสําเร็จ

บางครั้งครูที่ไดรับการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นจากพฤติ
กรรมการสอนของตน อาจเกิดความตึงเครียดและวิตกกังวลได แตอยางไรก็ตาม ก็เชื่อไดวาความ
เชื่อถือไววางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ความเปนเพื่อนรวมวิชาชีพ ขอมูลที่เปนจริงจากการ
สังเกต ซ่ึงครูและผูนิเทศยอมรับรวมกัน ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการวิเคราะหและประเมิน
รูปแบบพฤติกรรมการสอน และการดําเนินงานตาง ๆ รวมกันของครูและผูนิเทศที่มีผลตอรูปแบบ
พฤติกรรมในอนาคต จะชวยผอนคลายความตึงเครียดและความวิตกกังวลใจลงได และจะทําใหเกิด
การปรับปรุงพฤติกรรมตอไป

การประชุมปรึกษาหารือภายหลังการสังเกตเปนประสบการณช้ันสูงสุดอยางหนึ่งที่ทํา
ใหครูและผูนิเทศมีโอกาสไดตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสังเกต การพบคุณคา การวางแผนเพื่อ
อนาคตการสนับสนุนและการจัดบรรยากาศทางจิตวิทยา ผูนิเทศจะใหคําแนะนําจากพื้นฐานของ
ความเชี่ยวชาญที่ครูใหการยอมรับ สถานการณที่เกิดขึ้นจะไดรับการคลี่คลายดวยการทํางานรวมกัน
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ของครูและผูนิเทศในฐานะเปนผูรวมงานกันภายในขอบขายของการใหขอมูลสนเทศ ในที่สุดเสน
ทางแหงสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันในอนาคตระหวางครูกับผูนิเทศก็จะเกิดขึ้น

สภาพปจจุบันของการนิเทศการศึกษาและนโยบายการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกําหนดเตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเตรียมการบริหารงาน
และวางระบบการทํางานในรูปแบบใหม   ตามกฎหมายวาดวยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดประกาศแบงเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ    เปน  175   เขต  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546  โดย
จังหวัดกาญจนบุรีมีการแบงเขตการศึกษาออกเปน  3  เขต ดังนี้

เขต 1  ประกอบดวย   อําเภอเมืองกาญจนบุรี    อําเภอทามวง และอําเภอดานมะขามเตี้ย
อําเภอเมืองกาญจนบุรีเปนสถานที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เขต  2  ประกอบดวย    อําเภอพนมทวน อําเภอบอพลอย    อําเภอเลาขวัญ    อําเภอหวย
กระเจา     อําเภอหนองปรือ   และอําเภอทามะกา   อําเภอพนมทวนเปนสถานที่ตั้งสํานักงานเขตพื้น
ที่การศึกษา

เขต  3  ประกอบดวย    อําเภอไทรโยค    อําเภอทองผาภูมิ    อําเภอสังขละบุรี  อําเภอ
ศรีสวัสดิ์  อําเภอไทรโยคเปนสถานที่ตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โครงสรางของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกอบดวย 6 กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมบริหารงานบุคคล
3. กลุมนโยบายและแผน
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
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แนวคิด  กลุมนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา   เปนกลุมงานดําเนินการ
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาทุกโรงเรียน  มีความเข็มแข็งในการบริการ   และจัด
การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ  ใหไดมาตรฐานเทาเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน   สงผลให
ผูเรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค   และเปาหมายของ
สถานศึกษา

วตัถุประสงค
1. เพื่อใหมีแนวทางการนิเทศ การบริหาร และการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา
2. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหาร  และการจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู
3. เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก
4. เพื่อสงเสริมการพัฒนา   การวัดและประเมินผลการศึกษา   พัฒนาสื่อ  นวตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
5. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ   และประเมินผลการบริหารจัดการ

ศึกษา
6. เพื่อสงเสริมการศึกษา การวิจัย และพัฒนาใหเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามี

คุณภาพไดมาตรฐาน

ขอบขายภารกิจ
1. งานธุรการ
2. กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
3. กลุมงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
4. กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5. กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ  ติดตาม   ตรวจสอบ   ประเมินผลและนิเทศการ

ศึกษา
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กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา แบงออกเปน
งานยอยดังนี้

1. งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู
2. งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศ  ของเขตพื้นที่การศึกษา        สถานศึกษา

หนวยงานที่เกี่ยวของ และชุมชน
3. งานนิเทศติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร  และการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐานของสถานศึกษา
4. งานศึกษาคนควา  วิเคราะห  วิจัย  การพัฒนาระบบบริหาร     และการจัดการศึกษา

ผลสําเร็จท่ีคาดหวัง
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศการศึกษา  และการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          เปาประสงค

1. ดานสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน :
ประชากรทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามสิทธิอยางทั่วถึง

เทาเทียมและตรงตามศักยภาพ
2. ดานการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู :

ผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ดานความสามารถในการแขงขัน :
       ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาดานภาษา    คณิตศาสตร    วิทยาศาสตร เทคโนโลยี

และอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ
           กลยุทธ

1. สรางความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ปฏิรูปการเรียนรู สูการใชความรูเปนฐานการดํารงชีพ
3. เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ
5. ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6. พัฒนามาตรฐานการศึกษาใหทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว
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โครงการ/กิจกรรม
         กลยุทธ์ิ ท่ี 2   ปฏิรูปการเรียนรู สูการใชความรูเปนฐานการดํารงชีพ

1.  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 2.  พัฒนาจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน

3.  สงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม
4.  เพิ่มและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

                                 5.  สงเสริม สนับสนุน ใหทุกหนวยงานบริหารราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

6.  เพิ่มศักยภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศ
                                 7. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
                                       8. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ
แผนปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 3

วัตถุประสงค
      1. เพื่อนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

       2. เพื่อติดตามผล งาน/โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
ที่มอบหมายใหโรงเรียนดําเนินการ

      3. เพื่อเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      4. เพื่อนิเทศโรงเรียนเกี่ยวกับการ  จัดการเรียนการสอน   หลักสูตร แผนการจัดการ

เรียนรู การใชส่ือ /นวตกรรม  การวัดและประเมินผล
      5. เพื่อนิเทศ  สงเสริม/สนับสนุนการจัดการระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
ขอบขาย
      1. งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
      2. กลุมงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา
      3. งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
      4. งานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
      5. งานสื่อ เทคโนโลยีและนวตกรรมทางการศึกษา
      6. งาน/โครงการตามนโยบาย และที่ไดรับมอบหมาย
      7. ความตองการจําเปนของแตละศูนยเครือขายปฏิบัติการ
เปาหมาย
      1. นิเทศ    ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนตามขอบขายทุกโรงเรียน
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                   2. นิเทศ    ติดตาม   งาน/โครงการที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี    เขต 3
มอบหมาย
                   3. นิเทศ ติดตามการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู

    4. นิเทศ    ติดตามการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
                   5. สงเสริมใหโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา

งาน/โครงการ
      1. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน
      2. โครงการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัย
      3. โครงการพัฒนาหลักสูตรและปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
      4. โครงการพัฒนาสื่อ นวตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
      5. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูสูปญญา
      6. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูความเปนเลิศ
      7. โครงการมหกรรมวิชาการสูความเปนเลิศ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผู
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ผูวิจัยไดรวบรวมและนําเสนอมีดังนี้

งานวิจัยภายในประเทศ

                   งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
วาสนา    คงมั่น   (2544 : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง การ

นิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร คือ
1)  สํารวจขอมูลพื้นฐาน  2) พัฒนาหลักสูตร  3) ทดลองใชหลักสูตร และ     4) ประเมินผลหลักสูตร
มีเนื้อหาการฝกอบรมเกี่ยวกับ ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน    ขอบขาย
งานนิเทศภายในโรงเรียน   กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน   ทักษะการนิเทศ     เทคนิคการนิเทศ
เครื่องมือการนิเทศ  และการวิเคราะหการสังเกตการสอน   ผลการวิจัยพบวา      ผูเขารับการอบรมมี
ความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน  และสามารถดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยการวาง
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แผนการนิเทศรวมกับคณะครู มีการใชเทคนิคการนิเทศ  และเครื่องมือการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น
                  ศรีรัตน  ศิริโฉม  (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การ
นิเทศภายใน สําหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร คือ1) สํารวจขอมูล
พื้นฐาน  2) พัฒนาหลักสูตร  3) ทดลองใชหลักสูตร   และ 4) ประเมินผลหลักสูตร มีเนื้อหาการฝก
อบรม เกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน     วิธีจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
การสังเกตการสอน    การใชและการสรางเครื่องมือการสังเกตการสอน   ผลการวิจัยพบวา  ครูเห็น
ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน   และสวนใหญนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนของตนเอง

ระพีพรรณ   เจริญทัศนศิริ    ( 2545 : บคัดยอ ) ไดทําการศึกษา วิจัย การพัฒนาหลักสูตร
ฝกอบรมครูภาษาอังกฤษเรื่อง  การสอนวิชาภาษาอังกฤษโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาสําหรับครูใน
กลุมสหวิทยาเขตเมืองสิงห   จังหวัดกาญจนบุรี    โดยมีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4  ขั้นตอน คือ
1)   ศึกษาขอมูลพื้นฐาน    2) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม      3) การทดลองใชหลักสูตร  และ 4 ) การ
ประเมินผลและปรับปรุงแกไขหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา ครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสอน
ภาษาอังกฤษโครงงาน และนําความรูที่ไดไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง

จารึก      วัชรพาณิชย  (  2546  :  บทคัดยอ ) ไดศึกษา วิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีรวมมือกันเรียนรู สําหรับครูระดับประถมศึกษา  โดยมีขั้นตอนการ
พัฒนาหลักสูตร 4  ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  2 ) การพัฒนาหลักสูตร 3 ) การทดลอง
ใชหลักสูตร   และ 4 ) การประเมินผลหลักสูตร   ผลการวิจัย    พบวา  ครูมีความรู ความเขาใจ เร่ือง
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีรวมมือกันเรียนรู        ครูมีความสามารถในการสอนและเขียนแผน
การสอนดวยวิธีรวมมือกันเรียนรู

ชีวิน  จินดาโชติ  ( 2547 : บทคัดยอ ) ไดทําการศึกษาวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
เร่ือง   การประเมินผลตามสภาพจริง    สําหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา     โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง   การประเมินผลตามสภาพจริง
ของครูโรงเรียนประถมศึกษา     2  )  พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม     3 )  ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
4)  ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม        ผลการวิจัย     พบวา  ครูมีความสามารถในการ
ประเมินผลตามสภาพจริง     มีความสามารถสรางเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง  จัดกิจกรรมการ
เรียนรู และประเมินผลตามสภาพจริงได
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งานวิจัยเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
อรณรินทร  สุนทรสถิตย   ( 2542 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่  5  โรงเรียน
อนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น นักเรียน
มีความรูสึกที่ดี และมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครู  และครูสวนใหญมีความรู
สึกที่ดี มีความพึงพอใจและเห็นประโยชนของการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน

สุพิชฌาย   แสงลี   ( 2545 : บทคัดยอ )   ไดทําการศึกษา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
โดยภาพรวม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณตศาสตรดานการแกโจทยปญหาของนักเรียนเพิ่มขึ้น
สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพิ่มขึ้น   นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี    และมีความพึงพอ
ใจตอการจัดการเรียนการสอนของครู   และครูสวนใหญมีความรูสึกที่ดี      มีความพึงพอใจและเห็น
ประโยชนของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ

อรวรรณ    เหมือนสุดใจ    ( 2545 : บทคัดยอ )   ไดทําการศึกษา การนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนนิเทศเพื่อน      เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียน  สําหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยม
ศึกษา    ผลการวิจัย   พบวา   ครูมีความรู ความเขาใจ ความสารมารถเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
และมีความเห็นวา   การวิจัยในชั้นเรียนมีสวนชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพื่อความเขาใจวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียน

น้ําเย็น  เหลืองประเสริฐ   (2546 : บทคัดยอ)    ไดทําการศึกษา การนิเทศแบบคลินิกเพื่อ
พัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานของครูประถมศึกษา       ผลการวิจัยพบวา
ครูมีสมรรถภาพในดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ     การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพิ่มขึ้น
และมีความเห็นวาการนิเทศแบบคลินิก      สามารถชวยใหครูจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได
ดวยตนเอง   การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนได

เชษฐ    ผิวลออ   ( 2546  :  บทคัดยอ )  ไดทําการศึกษา การนิเทศแบบรวมมือกันของครู
เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่    5 – 6  ผลการวิจัย  พบวา ครูมี
พัฒนาการในการจัดการเรียนการสอนดานทักษะทางวิทยาศาสตร    นักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะ
และความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น   และครูตองการใหมีการขยายผลการนิเทศและดําเนินการนิเทศ
อยางตอเนื่อง

อนุนาถ   ช่ืนจิตร ( 2547 : บทคัดยอ )ไดทําการศึกษา การนิเทศการสอนแบบรวมพัฒนา
วิชาชีพ   เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร      ดานกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน
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ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 – 6 ผลการวิจัย  พบวา  นักเรียนมีผลการเรียนรูเพิ่มขึ้น  ครูมีสมรรถภาพใน
การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น        มีความสามารถในการเขียนโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน       มีความสามารถในการแกปญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร    และมี
ความสามารถในการพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนไดสูงขึ้น

งานวิจัยตางประเทศ
เวนน  (Wayne  1980 : - A)ไดทําการวิจัยเร่ืองการรับรูบทบาทการนิเทศการศึกษาของ

ครูใหญโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนครูใหญโรงเรียนประถมศึกษาของ
รัฐเวอรจิเนีย จํานวน 278 คน ผลการวิจัยพบวา ในดานความรับผิดชอบและขอบขายงานที่สําคัญ
มาก ไดแก งานเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน การแนะแนว การบริหารและการจัดการ และงาน
นิเทศการศึกษา ผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในโรงเรียนมากที่สุด คือ ครูใหญและผูชวยครูใหญ สวน
ครูผูสอนรับผิดชอบนอยมาก งานที่ครูใหญทําและใชเวลาอยูในเกณฑนอย ไดแก งานบริหาร และ
งานเกี่ยวกับพัสดุ แตงานที่ทําและใชเวลาอยูในเกณฑมาก ไดแก การนิเทศการศึกษา งานหลักสูตร
และการสอน และงานแนะแนว สําหรับเทคนิคการนิเทศของครูใหญ ที่ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดแก  วิธีการเยี่ยมชั้นเรียนและการประชุมรวมกับครู วิธีการนิเทศที่ไดผลนอย คือวิธีการใชเอกสาร

ทีลาฮั้น    (TilaHun  1983 : 2168 –A)  ไดศึกษารูปแบบการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
ตามความตองการของประเทศที่กําลังพัฒนา :  กรณีศึกษาประเทศเอธิโอเปย  ผลการวิจัยพบวา ครู
ศึกษานิเทศก และนักวิชาการ  มีความเห็นสอดคลองกันวาการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับกลาง โดยใชรูปแบบตาง ๆ กันเรียงลําดับจากนอยไปหามาก
ดังนี้ การฝกอบรมแนะนํา การฝกอบรมปฏิบัติการ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก การประชุม
กลุมยอยของครู การเยี่ยมชั้นเรียน และการสังเกตการสอน ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวจะไดผลดีก็ตอเมื่อ
มีการปฏิบัติในลักษณะของการใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

นิสคา (Niska 1991 : 189) ไดศึกษาเรื่องการทดสอบและการฝกตามรูปแบบการ
พัฒนาการนิเทศโดยการเรียนรูแบบรวมมือกัน ผลการศึกษาพบวา ดานตัวผูบริหารควรเพิ่มพูน
ทักษะดานความรูทางการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนา การรับรู และการ
นิเทศแบบรวมมือกัน นอกจากนี้ผูบริหารควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการนิเทศแบบรวมมือกัน เพื่อ
พัฒนางานนิเทศภายในโรงเรียน

สรุปจากแนวคิดของนักการศึกษาและผลการวิจัยดังกลาวขางตน      ไดวาในการพัฒนา
หลักสูตรและฝกอบรม มีวิธีดําเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน  โดย
ศึกษานโยบายการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ศึกษาสภาพการดําเนินงาน   ความตองการ
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ของผูนิเทศภายในโรงเรียน  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  ขั้นตอนที่ 2 การสรางหลักสูตร  โดยการ
สรางโครงรางหลักสูตร    การตรวจสอบโครงรางหลักสูตร           และการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใชหลักสูตร โดยการฝกอบรม     และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลหลักสูตร
เพื่อประเมินผลวาหลักสูตร  มีความสมบูรณมากนอยเพียงใดในสวนของการนิเทศภายในโรงเรียน
สรุปไดดังนี้  กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวย   5 ขั้นตอน    คือ  การประเมินความ
ตองการจําเปนในการพัฒนา    ขั้นตอนที่ 2.   การวิเคราะหจุดเดนจุดดอย        เพื่อกําหนดจุดพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3     การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา   ขั้นตอนที่ 4    การลงมือปฏิบัติ      และขั้นตอนที่ 5
การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข        นอกจากนั้นนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับทักษะ
การนิเทศที่จําเปนสําหรับผูนิเทศไว   3  ดาน คือ  1)  ทักษะดานความคิดรวบยอด      2)  ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ 3) ทักษะดานเทคนิควิธี  ในสวนของวิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน    มีนักวิชา
การไดนําเสนอไว 5 วิธี ดังนี้  1) การนิเทศแบบคลินิก    เปนการนิเทศที่เนนกระบวนการปรับปรุง
การสอนของครู ที่ตองวางแผนอยางเปนระบบ  2) การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  เปนการ
นิเทศที่ครูตั้งแต   2 คนขึ้นไปตกลงทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพ    3)  การนิเทศแบบพัฒนาการ
4) การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเปนการนิเทศที่เนนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของครู    เปนวิธีการที่ครูและเพื่อนครูตั้งแต   2 คน ขึ้นไป      รวมกันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ปญหาที่พบ  การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา คือ ผูบริหารหรือผูทําหนาที่นิเทศ   และบุคลากรในโรงเรียนยังไมตระหนัก และเห็น
ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน เนื่องจากขาดความรูความเขาใจ  และทักษะในการนิเทศ
ผูบริหาร และผูทําหนาที่นิเทศในโรงเรียนมีภารกิจมาก บุคลากรมีไมเพียงพอ  การปฏิบัติการนิเทศ
ตามแผนการนิเทศปฏิบัติไมตอเนื่อง  จึงสมควรใหการสนับสนุนสงเสริม เพื่อใหโรงเรียนสามารถ
จัดการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ     อันจะสงผลใหการพัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นตามนโยบายการจัดการศึกษา
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บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา เปนลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) การทดลองใชหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร
การดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 วิจัย(Research)    การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

การดําเนินงานในขั้นตอนนี้เปนการศึกษาขอมูลตาง  ๆ   ที่จําเปนในการสราง  หลักสูตร
โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาและสํารวจความตองการและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรฝก

อบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา

วิธีดําเนินการ
1. ศึกษานโยบายการปฏิบัติงานตามกลยุทธ  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน
 2.  ศึกษานโยบายการนิเทศการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3
3.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบ

รมและการนิเทศภายในโรงเรียน
4.  รวบรวมขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม       เร่ือง      การนิเทศภายใน

โรงเรียน  สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา       ดวยการสอบถามผูทําหนาที่นิเทศภายใน
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โรงเรียน ไดแก ผูชวยผูบริหาร ครูวิชาการ ครูแกนนําหรือครูที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูนิเทศภายใน
โดยมีขั้นตอนดังนี้

การสอบถามผูนิเทศภายในโรงเรียน  อําเภอสังขละบุรี       สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 31 คน เกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรมเรื่อง การนิเทศภายใน
โรงเรียน สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  แบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ(Check
lists)   แบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ ประสบการณ
การนิเทศภายในโรงเรียน วุฒิการศึกษา และวิชาเอก

 ตอนที่ 2 สอบถามความตองการในการฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียนไดแก เนื้อหา
สาระ  วิธีการ รูปแบบ และระยะเวลาที่ตองการฝกอบรม  การวัดและประเมินผล

 ตอนที่  3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม อ่ืนๆ
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม   มีขั้นตอนดังนี้

  ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และสํารวจสภาพการจัดการนิเทศภายในของ
โรงเรียนในอําเภอสังขละบุรี และความตองการการฝกอบรมของผูนิเทศภายในโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 2  นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
และคําถามปลายเปด

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางเรียบรอยแลวไปใหอาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธ
พรอมทั้งผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรฝกอบรมจํานวน1คน ดานการนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน 1 คน
และดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลวนํามาปรับ
ปรุงแกไขเพื่อหาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence :IOC) เปนมาตราสวน
ประมาณคา 3 ระดับ คือ
                                       เห็นวาสอดคลอง                        ใหคะแนน  +1
                                      ไมแนใจ                                      ใหคะแนน     0
                                       เห็นวาไมสอดคลอง                    ใหคะแนน  –1
                             การวิเคราะหขอมูล  ความเหมาะสมสอดคลองขององคประกอบ   โครงรางหลัก
สูตร โดยใชดัชนีความสอดคลอง(IOC) คํานวณคาตามสูตร
                                       IOC  =   ΣR/N
                                          ΣR   =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
                                          N      =   จํานวนผูเชี่ยวชาญ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

 นําขอมูลจากการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยหา
ดัชนีความสอดคลอง(Index of Item Objective Congruence) ถาคะแนนตั้งแต 0.5ขึ้นไปประเด็น
นั้นมีความสอดคลอง ถาไดคะแนนต่ํากวา 0.5 ตองปรับปรุงแกไข ซ่ึงไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00
                   ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะโดยการปรับปรุง
แกไขดานภาษา และขอคําถามใหมีความชัดเจนตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ

 ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ไดไปสอบถามผูนิเทศภายในโรงเรียนอําเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยคาสถิติ
รอยละ(%) คําถามเกี่ยวกับความตองการการฝกอบรม วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย( x ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) คําถามปลายเปดวิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)
                   ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การฝกอบรมเรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียน  ในดาน
ขอบขาย เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ การวัดและประเมินผล  ระยะเวลาในการฝกอบรม จากผูอํานวย
การสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา ศึกษานิเทศกกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา จํานวน
2 คน ศึกษานิเทศกกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา  จํานวน  1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการฝกอบรม จํานวน 1คน ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ
จํานวน  1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน โดยใชการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง  แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
                ตอนที่ 1 สถานภาพของผูใหสัมภาษณ ไดแก  เพศ   อายุ  อายุราชการ วุฒิการศึกษา    วิชา
เอก  และประสบการณ
                ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรฝกอบรม       เร่ืองการนิเทศภายในโรง
เรียน   สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   ในดานขอบขาย  เนื้อหา  วิธีการ  รูปแบบ และ
ระยะเวลาในการฝกอบรม
                 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่นๆ
ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณ  มีดังนี้
                  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณ       และสํารวจสภาพ
การดําเนิงานการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนในอําเภอสังขละบุรี และความตองการฝกอบรม
ของผูนิเทศภายในโรงเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

                   ขั้นตอนที่ 2  นําขอมูลที่ไดจากขอ 1 มาสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
                      ขั้นตอนที่ 3  นําแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ
แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ      ดานหลักสูตรฝกอบรม   จํานวน  1  คน    ดานการนิเทศภายในโรงเรียน
จํานวน 1  คน   และดานการวัดและประเมินผล   จํานวน  1  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content  Validity)      และหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index of Item objective Congurence : IOC)
ซ่ึงไดเทากับ 1.00

ขั้นตอนทื่4  ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการใชภาษาในคําชี้แจง     และขอคําถาม ใหมีความ
ชัดเจนของแบบสัมภาษณตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ

ขั้นตอนที่5  นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณ   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3  หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศกกลุมงาน
นิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา จํานวน 2 คน  ศึกษานิเทศกกลุมงานเลขานุ
การคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศการศึกษา จํานวน  1 คน ผูเชี่ยวชาญ
ดานการฝกอบรมจํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศ จํานวน  1  คน  ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล จํานวน  1 คน  โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสัมภาษณดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ

วิเคราะหความคิดเห็น โดยการวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)และนําเสนอแบบ
พรรณนาความ

   สรุปวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ไวดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1  สรุปขั้นตอนที่ 1  วิจัย(Research) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล
1.เพื่อศึกษา
เอกสาร นโยบายที่
เกี่ยวของกับการ
นิเทศภายในโรง
เรียน

ศึกษาเอกสาร 1.นโยบายตามกลยุทธ
ของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน
2.แผนพัฒนาการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต3
3.แผนปฏิบัติการนิเทศ
ของกลุมนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวของกับนโยบายการ
นิเทศภายในโรงเรียน วิเคราะหขอ
มูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) แลวนําเสนอ
แบบพรรณนาความ
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 ตารางที่ 1 (ตอ)
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล

2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม การ
นิเทศภายในโรงเรียน
สําหรับผูนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา

ศึกษาเอกสาร 1. เอกสาร ตํารา
2. งานวิจัย

ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา
(Content  Analysis ) แลวนํา
เสนอแบบพรรณาความ

3. เพื่อศึกษาความ
ตองการการฝกอบรม
เรื่อง การนิเทศภายในโรง
เรียน ดานขอบขายเนื้อหา
รูปแบบ วิธีการ และระยะ
เวลา

การสอบถาม
ความตองการ

    ผูนิเทศภายในโรงเรียน
จํานวน 31  คน

แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูล
โดยการใชคารอยละ(%),  X,
S.D. และวิเคราะหเนื้อหา
(Content  Analysis) แลวนํา
เสนอแบบพรรณาความ

4. เพื่อศึกษาขอบขาย
เนื้อหา วิธีการ รูปแบบ
การวัดและประเมินผล
ระยะเวลาการฝกอบรม
เรื่อง การนิ เทศภายใน
โรงเรียนสําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถม
ศึกษา

สัมภาษณ 1.ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น
ที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
2.หัวหนากลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
3.ศึกษานิเทศกกลุมงานนิเทศ
ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารจัดการศึกษาจํานวน2คน
4. ศึกษานิเทศกกลุมงานเลขานุ
การคณะกรรมการ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและการ
นิเทศการศึกษาจํานวน 1 คน
5. ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตรฝก
อบรม จํานวน 1 คน
6.ผูเช่ียวชาญดานการนิเทศ
จํานวน 1 คน
7. ผูเช่ียวชาญดานการวัดและ
ประเมินผลจํานวน1คน
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ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

วัตถุประสงค
                   เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูนิเทศภายในโรง
เรียนประถมศึกษา ใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐานที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 โดยแบงเปน 2 ขั้นตอนดังนี้
                   1. สรางหลักสูตรฝกอบรม(ฉบับราง)

 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม(ฉบับราง) โดยกําหนดใหมีสวนประกอบของโครงราง
หลักสูตร ดังนี้

     1.1   หลักการ โครงรางและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับสภาพปญหาความจําเปน และความตองการซึ่งคาดหวังไววา เมื่อดําเนินการจนบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรแลว จะสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นได
                            1.2    จุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาวิชา   กําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระ
                            1.3    เนื้อหาวิชา กําหนดไวโดยยึดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม    ในการนําสาระที่
ไดคัดเลือกจากขั้นตอนที่ 1 มากําหนดเนื้อหาสาระ โดยยึดตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม แลวนํา
มาจัดลําดับความสําคัญของเนื้อหา ตลอดจนพิจารณาเนื้อหา  และลําดับความตองการของผูเขารับ
การอบรม
                            1.4     กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม    กําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหาโดยพิจารณา
ถึงความพรอมและพื้นฐานของผูเขารับการอบรม
                            1.5    ส่ือประกอบการฝกอบรม      กําหนดใหสอดคลองกับเนื้อหา      จุดประสงค
กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม

              1.6     การประเมินผลผูเขารับการอบรม กําหนดใหสอดคลอง     และเหมาะสมกับ
จุดประสงค กิจกรรมและวิธีการฝกอบรม

      2. การตรวจสอบหลักสูตรฝกอบรม(ฉบับราง)
                        เมื่อสรางโครงรางหลักสูตรแลว จัดดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม
ของโครงรางหลักสูตร โดยพิจารณากําหนดรายละเอียดดังนี้

   2.1 ส่ิงที่ตองตรวจสอบ
2.1.1   ความเหมาะสมของสวนประกอบของหลักสูตรตั้งแต  หลักการ  จุดหมาย

จุดประสงคการเรียนรู    เนื้อหาสาระของหลักสูตร   วิธีการฝกอบรม   กิจกรรม  ส่ือประกอบการฝก
อบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม ตลอดจนการประเมินผล
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            2.1.2 ความสอดคลองของสวนประกอบของหลักสูตร       เปนการพิจารณาวา
หลักการ จุดหมาย จุดประสงคการเรียนรูของเนื้อหาวิชา เนื้อหาสาระของ หลักสูตร วิธีการฝกอบรม
กิจกรรม ส่ือประกอบการฝกอบรม ระยะเวลาในการฝกอบรม และการประเมินผลมีความสอดคลอง
กันหรือไมเพียงใด

    2.2   ผูตรวจสอบหลักสูตรฝกอบ (ฉบับราง)
          ผูตรวจสอบโครงรางหลักสูตร  ไดแก  ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาหลักสูตรฝก

อบรม จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศภายในโรงเรียน  จํานวน 1 คน และผูเช่ียวชาญดาน
การวัดผลและประเมินผล จํานวน 1 คน

    2.3   การปรับปรุงแกไขหลักสูตร(ฉบับราง)
            จัดลําดับความสําคัญของสวนประกอบของหลักสูตรดําเนินการแกไขปรับปรุง

หลักสูตรตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ
                   3.  เครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบ

   แบบตรวจสอบความสอดคลองของสวนประกอบของ  หลักสูตร  (ฉบับราง)   ผูวิจัย
สรางขึ้นลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  3  ระดับ ใหผูเชี่ยวชาญเปนผูพิจารณาวาสวนประกอบ
ของหลักสูตรแตละดานสอดคลองกันหรือไมสอดคลอง

     ลักษณะของแบบตรวจสอบเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ ดังนี้
เห็นวาสอดคลอง ใหคะแนน   +1
ไมแนใจ ใหคะแนน      0
เห็นวาไมสอดคลอง ใหคะแนน    -1

   วิเคราะหขอมูลความสอดคลองขององคประกอบของโครงรางหลักสูตร โดยใชดัชนี
ความสอดคลอง(IOC) โดย คํานวณคาตามสูตร

IOC        =      Σ R/N
  ΣR       =   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

                          N     =  จํานวนผูเชี่ยวชาญ
                         นําขอมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC โดยใช
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence)   ซ่ึงไดเทากับ 1.00
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                 สรุปการพัฒนาหลักสูตรดังตารางที่ 2
ตารางที่  2  สรุปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล
1.เพื่อพัฒนาหลัก
สูตร(ฉบับราง)

พัฒนาหลักสูตร(ฉบับ
ราง)
โดยมีสวนประกอบของ
โครงรางหลักสูตร ดังนี้
-หลักการ
- จุดมุงหมาย
- เนื้อหา
- กิจกรรมการอบรม
- สื่อในการอบรม
- การวัดและประเมินผล

ผูวิจัย โครงรางหลักสูตรการฝกอบ
รมเรื่องการนิเทศภายในโรง
เรียนสําหรับผูนิเศภายในโรง
เรียนประถมศึกษา ฉบับราง

2.เพื่อการตรวจสอบ
หลักสูตร(ฉบับราง)

ตรวจสอบหลักสูตร
(ฉบับราง)โดยผูเช่ียว
ชาญ จํานวน 3 คน

1. ผูเช่ียวชาญดาน
หลักสูตรฝกอบรม
จํานวน 1คน
2. ผูเช่ียวชาญ
ดานการการศึกษา
จํานวน 1 คน
3. ผูเช่ียวชาญดาน
การวัดและ
ประเมินผล
จํานวน 1 ตน

แบบประเมินโครงรางหลัก
สูตร วิเคราะหความสอด
คลอง (IOC)

3.การปรับปรุงแก
ไขหลักสูตร(ฉบับ
ราง)

แกไขปรับปรุงหลักสูตร
การฝกอบรมตามขอ
เสนอแนะของผูเชี่ยว
ชาญ

หลักสูตรการฝกอบรม
(ฉบับราง )
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ขั้นตอนที่ 3   วิจัย (Research) การทดลองใชหลักสูตร

                   เปนขั้นการทดลองใชหลักสูตร โดยนําหลักสูตรที่ปรับปรุงแลว ไปใชกับกลุมตัวอยาง
ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายในการนําหลักสูตรไปใชจริง โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง แลวนําผล
จากการทดลอง ไปปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค

       เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมที่สรางขึ้น
ประชากรที่ใชในการวิจัย
                    ประชากรที่ใชในการทดลองครั้งนี้เปนผูนิเทศภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 111 โรงเรียน  1 โรงเรียนสาขา
                    กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอสังขละบุรี      สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน  31  คน ซ่ึงไดมา
โดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive Samping)
แบบแผนการทดลอง
                    การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมในครั้งนี้ ใชรูปแบบการทดลองแบบมีหนึ่งกลุม
ทดลอง วัดสองครั้ง One-Group Pretest-Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน 2540 : 60)  ดังนี้

เมื่อ T1      แทน    การทดสอบความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศภาย
ในโรงเรียนกอนการใชหลักสูตรฝกอบรม

X     แทน    หลักสูตรฝกอบรม เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน
T2     แทน    ทดสอบความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศภายใน

                              โรงเรียนหลังการใชหลักสูตรฝกอบรม
วิธีดําเนินการ
                  ผูวิจัยไดนําหลักสูตรการฝกอบรมไปทดลองใชกับผูนิเทศภายโรงเรียนประถมศึกษา
อําเภอสังขละบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน31 คน โดยดําเนินการ
ดังนี้

               T1                 X            T2
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1. การเตรียมการทดลองใชหลักสูตร        โดยดําเนินการจัดเตรียมเอกสาประกอบการ
อบรม  เชน ใบความรู ใบงาน และสื่อตาง ๆ  ประสานงานเชิญวิทยากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ทางดานการนิเทศการศึกษา เปนวิทยากร พรอมทั้งประสานงานจัดเตรียมสถานที่ฝกอบรม
                    2.  การดําเนินการทดลองใชหลักสูตร

 2.1 ทดสอบความรูความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรมกอนการฝกอบรม(Pretest)
ดวยแบบทดสอบ

  2.2  ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน  ตามหลักสูตรที่
กําหนด ผูเขารับการฝกอบรม ไดแก ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอสังขละบุรี จํานวน
31 คน โดยดําเนินการฝกอบรม 2วัน (ระหวางวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2548 ) ประกอบดวยภาคทฤษฎี
และฝกปฏิบัติจริง   การฝกอบรมใชวิธีการบรรยาย     การอภิปราย การซักถาม การสาธิต การปฏิบัติ
กิจกรรมตามใบงาน  การนําเสนอผลงาน

  2.3 ประเมินผลหลังการฝกอบรม(Posttest) ดวยแบบทดสอบคูขนานกับแบบทดสอบ
กอนการฝกอบรม

                             สรุปการทดลองใชหลักสูตรดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3  สรุปขั้นตอนที่ 3  การวิจัย (Research) ทดลองใชหลักสูตร
วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การ

วิเคราะหขอมูล
  เพื่อทดลองใช
หลักสูตรฝก
อบรม

1. การเตรียมการทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรมโดยติดตอประสานงานเชิญ
วิทยากร จัดเตรียมเอกสาร  ติดตอ
สถานที่   และจัดเตรียมสถานที่ฝก
อบรม
2. การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
    2.1  ทดสอบความรูความเขาใจ
 กอนการฝกอบรม
     2.2 ทดลองใชหลักสูตร ฝกอบรม
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งภาค
ปฏิบัติและทฤษฎี ใชเวลา 2 วัน
    2.3 ทดสอบความรูความเขาใจหลัง
การฝกอบรม

ผูนิเทศภายใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา
จํานวน  31 คน

หลักสูตรฝกอบรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94

ขั้นตอนที่ 4  พัฒนา (Development) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร

1. การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม
                     วัตถุประสงค

เพื่อการประเมินคุณภาพของหลักสูตรการฝกอบรมที่พัฒนาขึ้นและปรับปรุงแกไข 
เพื่อใหไดหลักสูตรที่สมบูรณ

วิธีดําเนินการ
    1. ประเมินความรู  ความเขาใจของผูเขารับการฝกอบรบ โดยทดสอบความรู   ความ

เขาใจกอนและหลังการฝกอบรม ซ่ึงเปนแบบทดสอบคูขนานกันและเปรียบเทียบกับผลการทดสอบ
กอนและหลังการฝกอบรม

      การสรางแบบวัดความรู  ความเขาใจในการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อประเมินผล
การฝกอบรมตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละหัวขอวิชา มีขั้นตอนการสรางแบบวัดความรู
ความเขาใจ  ดังนี้

                1.1  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
  1.2  นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอ 1 มาสรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ

ซ่ึงเปนขอสอบชุดเดียวกัน แตเปนขอสอบคูขนาน  คือมีการวัดในจุดประสงค และเนื้อหาเดิม แต
เปลี่ยนแปลงโดยการสลับขอและสลับตัวเลือก เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

                 1. 3    แบบวดัความรูความเขาใจทีส่รางขึน้ ไปใหอาจารยผูควบคมุวทิยานพินธ  และผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใชตัวเลือกและตัวลวง แลวนํามาแกไขตามขอเสนอแนะ
โดยไดแกไขภาษาที่ใชในบางขอ  ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพิ่มเติมแบบวัดความรูความเขาใจ
ใหครอบคลุมเนื้อหาการฝกอบรม  รายละเอียดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4   แสดงการวิเคราะหขอสอบ

เนื้อหา ขอ  ความรู ความเขาใจ
1. ความสําคัญ จําเปนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
3. เทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน
4. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
5. การสังเกตการสอน
6. การวิเคราะหการสังเกตการสอน

1,2,3,
4,15

9,10,11,17,19
5,6,7,16,18,20

12,13
8,14

3
2
5
6
2
2

                  รวม 20
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1.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับผูนิเทศภายในโรงเรียนบานวังโพธ์ิ
โรงเรียนบานแกงจอ โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา โรงเรียนพระปยะรมณียเขต โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน     โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ     โรงเรียนบานกุยแหย  โรงเรียน
สมาคมปาไมแหงประเทศไทยอุทิศ    โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์  โรงเรียนบานสามหลัง  ที่ไมใช
กลุมตัวอยาง  จํานวน 32   คน นําผลมาวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ     โดยหาคาความยากงาย (p)
คาอํานาจจําแนก  ( r ) โดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย  .20 - .80  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต
0.20 ขึ้นไป และปรับปรุงขอที่ไมถึงเกณฑจนไดแบบทดสอบกอนและหลังเรียน  ชุดละ 20 ขอ ซ่ึงมี
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.31- 0.75 คาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง  0.19 - 0 .38 และคา
ความเชื่อมั่น เทากับ 0.61
                    2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารับการฝกอบรมที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม โดย
ใชแบบสอบความความคิดเห็น ที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา    แบบลิเคอรท  ( Likert ) มี 5 ระดับ คือ มีความเหมาะสมมากที่สุด มาก
ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด   และคําถามปลายเปด มีขั้นตอนการสรางดังนี้
                         2.1 ศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม เร่ืองการ
นิเทศภายในโรงเรียน และการสรางแบบประเมินคา

  2.2  กําหนดขอบเขต ประเด็นการประเมินใหครอบคลุมเนื้อหาความรูความเขาใจ
และการปฏิบัติ
                          2.3  ดําเนินการสรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เนื้อหาการฝกอบรม การมีสวนรวม
ของผูเขารับการอบรม    การแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม กิจกรรมวิธีการใชฝกอบรม
ส่ือที่ใชในการฝกอบรม เอกสารประกอบการฝกอบรม การวัดและประเมินผล และระยะเวลาที่ใช
ในการฝกอบรม
                          2.4 นําแบบสอบถามฉบับนี้ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และไดปรับ
ปรุงดานภาษา และขอคําถามใหครอบคลุมหลักสูตรการฝกอบรม แลวนําไปใช โดยกําหนดคาน้ํา
หนักคะแนน ดังนี้

   คะแนน  5   หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนน    4 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนน    3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนน    2 หมายถึง เหมาะสมนอย
คะแนน    1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

       การแปลความหมายคาเฉลี่ยน้ําหนักคะแนนแบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00       หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย       3.51 – 4.50       หมายถึง                  เหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย       2.51 – 3.50      หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย       1.51 – 2.50      หมายถึง เหมาะสมนอย

                   คาเฉลี่ย        1.00 – 1.50     หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด
                    3.  ประเมินความสามารถการนําความรูไปใช ในการนิเทศภายในโรงเรียน  โดยติดตาม
ผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน   และการประเมินผลงานจากภาระงาน  ( Task   )  ที่กําหนด
ซ่ึงผูวิจัยใชเปนกรอบแนวทางประเมินความสามารถของผูเขารับการฝกอบรม        ในการนําความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนไปใชปฏิบัติจริงและขยายผลหลังการฝกอบรม 1 เดือน
โดยการติดตามผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน    และประเมินโครงการพัฒนาการ เรียนการ
สอนของผูนิเทศภายในโรงเรียนโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  คะแนนเต็ม  25 คะแนน มีเกณฑ
การใหคะแนน  (Rubric )   เปนคําอธิบายลักษณะระดับตางๆของความสําเร็จ   8  ดาน     และเกณฑ
การตัดสินคุณภาพของโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน   โดยใชเกณฑ    3    ระดับ    คือ  ดี
ปานกลาง   ปรับปรุง     นําไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบ    แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ
ดานการประเมินผล   ตรวจสอบความเที่ยงตรง เหมาะสม    และดําเนินการแกไข  ดานภาษาตามขอ
เสนอแนะ   รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5  เกณฑการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

คะแนนท่ี รายการ 1 2 3 4 หมายเหตุ

1 ช่ือโครงการ คะแนนเต็ม 3
2 หลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนรู/ความสําคัญ คะแนนเต็ม 4
3 วัตถุประสงค คะแนนเต็ม 3
4 แนวคิดและวิธีการในการพัฒนา คะแนนเต็ม 3
5 ขั้นตอนการดําเนินการ/การสอน คะแนนเต็ม 3
6 สื่อ/อุปกรณ คะแนนเต็ม 3
7 วิธีการวัดและประเมินผล คะแนนเต็ม 3
8 ผลที่คาดวาจะไดรับ คะแนนเต็ม 3

รวม 25
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เกณฑการประเมินผลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวม
                     21 – 25   คะแนน หมายถึง     ระดับดี     คือโครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ
ถูกตอง     ชัดเจนและครบถวน
                     13 – 20  คะแนน  หมายถึง   ระดับปานกลาง  คือโครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
นั้นๆถูกตอง  แตไมคอยชัดเจนหรือครบถวน
                         < 12    คะแนน  หมายถึง   ระดับปรับปรุง     คือโครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา
นั้นๆไมถูกตองไมชัดเจนและไมครบถวน

  เกณฑการตัดสินคุณภาพความสามารถในการปฏิบัติงาน
                         คาเฉลี่ย    2.51 -  3.00     หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ระดับดี

      คาเฉลี่ย    1.51 -  2.50     หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ระดับปานกลาง
      คาเฉลี่ย   1.00  -  1.50     หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงาน   ระดับปรับปรุง

รายละเอียดเกณฑการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. ชื่อโครงการ

• ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และประชากรครบ 3 อยาง ได 3 คะแนน
• ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และประชากรเพียง 2 อยาง ได 2 คะแนน
•    ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และประชากรเพียง 1 อยาง ได 1 คะแนน

2. หลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการรู/ความสําคัญ
• ระบุปญหาสําคัญตามนโยบาย  /พ.ร.บ   /หลักสูตร /การจัดการเรียนรูโดย

ยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางชัดเจน ครบถวน ได 4 คะแนน
• ระบุปญหาสําคัญตามนโยบาย  /พ.ร.บ  /หลักสูตร  /การจัดการเรียนรูโดย

ยึดผูเรียนเปนสําคัญเพียง 3 อยาง ได 3 คะแนน
• ระบุปญหาสําคัญตามนโยบาย /พ.ร.บ  /หลักสูตร  /การจัดการเรียนรู โดย

ยึดผูเรียนเปนสําคัญเพียง 2 อยาง ได 2 คะแนน
• ระบุปญหาสําคัญตามนโยบาย /พ.ร.บ  /หลักสูตร   /การจัดการเรียนรูโด

ยึดผูเรียนเปนสําคัญเพียง 1 อยาง ได 1 คะแนน
3. วัตถุประสงค

•  เขียนถูกตอง      ครอบคลุมตัวแปรที่ตองศึกษา             ได    3     คะแนน
• เขียนถูกตอง      แตไมครอบคลุมตัวแปรที่ตองศึกษา  ได      2     คะแนน
• เขียนไมถูกตองไมครอบคลุมตัวแปรที่ตองศึกษา         ได     1     คะแนน
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4.   แนวคิดและวิธีในการพัฒนา
• มีขอมูลหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการ  /  นวัตกรรมที่ใชสมบูรณ

เพียงพอได 3 คะแนน
• มีขอมูลหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการ  /   นวัตกรรมที่ใช แตขาด

ความสมบูรณได 2 คะแนน
• มีขอมูลหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการ  /    นวัตกรรมที่ใชนอย

ได 1 คะแนน
5.   ขั้นตอนการดําเนินการ/การสอน

• ระบุขั้นตอนการดําเนินการ/การสอนไดถูกตอง ชัดเจนสมบูรณตาม
ลําดับขั้นตอน ได 3 คะแนน

• ระบุขั้นตอนการดําเนินการ/การสอนไดถูกตองแตขาดความสมบูรณ
ได 2 คะแนน

• ระบุขั้นตอนการดําเนินการ/การสอนไมถูกตอง ได 1 คะแนน
6.   สื่อ/อุปกรณ

• ใชส่ือหลากหลายเหมาะสม ได  3   คะแนน
• ใชส่ือไมหลากหลาย ได  2   คะแนน
• ใชส่ือไมเหมาะสม                    ได  1  คะแนน

7.   วิธีการวัดและประเมินผล
• สอดคลองกับวัตถุประสงค  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

การประเมินตนเอง ได 3 คะแนน
• สอดคลองกับวัตถุประสงคแตไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

การประเมินตนเอง ได 3 คะแนน
• ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค ได 1 คะแนน

8.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
• สอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการและครอบคลุมตัวแปร

ได 3 คะแนน
• สอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการและครอบคลุมตัวแปร

 ได 2 คะแนน
• ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ได 1 คะแนน
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2. การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม
                  หลังจากการนําหลักสูตรไปทดลองใช และไดประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรแลว ผู
วิจัยนําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทั้งในดานโครงสรางหลักสูตร 
และรายละเอียดที่เปนองคประกอบของหลักสูตร เพื่อใหมีความถูกตองสมบูรณ และสามารถนําไป
ใชฝกอบรมผูนิเทศภายในโรงเรียนตอไป

การวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการดังนี้
1.  ขอมูลจากแบบวัดความรูความเขาใจ วิเคราะหโดย หาคาเฉลี่ย( x ) คาความเบี่ยง

เบนมาตรฐาน(S.D)      และเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการฝกอบรม โดยใชการหาคา ที แบบ
ไมอิสระ (t-test Dependent)

 2. ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม วิเคราะห
โดยการหาคาเฉลี่ย( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) คําถามปลายเปดวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

  3.  ขอมูลที่ไดจากการติดตามผล ความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis )

 4.   ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินคา   ( Rubric )   ในการประเมินความสามารถการเขียน
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูของผูนิเทศภายในโรงเรียน วิเคราะหโดยหาคารอยละ(%) คาเฉลี่ย
( x ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

สรุปการประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สรุปขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา(Development) การประเมินผลและการปรับปรุงหลักสูตร

     วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล

1 . เพื่ อประเมินความรู
ความเขาใจของผูเขารับ
การอบรม

ทดสอบความรูความเขา
ใจเรื่องการนิเทศภายใน
โรงเรียนกอนและหลัง
การฝกอบรม

ผูนิเทศภายในโรงเรียน
จํานวน 31 คน

แบบทดสอบวัดความรู
ความเขาใจ / x ,S.D.
 t – test   dependent
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ตารางที่ 6 (ตอ )

              วัตถุประสงค

2เพื่อศึกษาความคิดเห็น 
ของผูเขารับการฝกอบรม
ที่มีตอหลักสูตรการฝก
อบรม

           วิธีดําเนินการ

สอบถามความคิด
เห็น

            กลุมเปาหมาย

ผูนิเทศภายในโรงเรียน 
จํานวน 31 คน

เครื่องมือ/การวิเคราะหขอมูล

แบบสอบถาม / คา x ,S.D.
และวิเคราะหเนื้อหา(Content
Analysis)

3.เพื่อประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติ
งานการนิเทศภายใน
โรงเรียนของผูนิเทศภาย
ในโรงเรียน

ประเมินผลความ
สามารถในการ
ปฏิบัติงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน

 ผูนิเทศภายในโรงเรียน
จํานวน 31 คน

แบบประเมินคา ,   คา   X ,
S.D. และวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis)

4.เพื่อปรับปรุง แกไข
หลักสูตรฝกอบรม

ผูวิจัยดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข
หลักสูตรฝก
อบรม

หลักสูตรฝกอบรม เรื่อง
การนิเทศภายในโรง
เรียนสําหรับผูนิเทศภาย
ในโรงเรียนประถม
ศึกษา
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บทที่ 4

การวิเคราะหขอมูล

   การวิเคราะหขอมูลการวิจัย    เรื่องการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    เรื่อง การนิเทศภายใน
โรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลและนําเสนอในรูปแบบ
พรรณนาความตามขั้นตอนของการดําเนินการวิจัย เพื่อตอบคําถามการวิจัยเปน 4 ตอนโดยมีราย
ละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี้

1. ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    เรื่อง การนิเทศภายใน
โรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา แบงเปน 4 สวน คือ 1) วิเคราะหนโยบายที่
เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน  2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา  
3) ศึกษาความตองการการฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาจากผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอสังขละบุรีสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ในดานขอบขายเนื้อหา รูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาในการฝกอบรม  การ
วัดและประเมินผล  4) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม  เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน    
สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในดานขอบขายเนื้อหา รูปแบบ วิธีการการ ระยะเวลา
ในการฝกอบรม การวัดและประเมินผล  จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาหัวหนากลุมงานนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา    หัวหนากลุมงานเลขานุการคณะกรรมการนิเทศติดตาม  
และตรวจสอบประเมินผล   และนิเทศการศึกษา        ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรฝกอบรมผูเชี่ยวชาญ
ดานการนิเทศการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลและสรุปผลไดดังนี้
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1) ผลการวิเคราะหนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแผนพัฒนาการ
ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาและแผนปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาของกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา
                  ตามกรอบแนวทางการดําเนินงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปไดวาจะคํานึงถึงภารกิจหลักที่จะตองเรงดําเนินการใหเปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม    (ฉบับที่ 2 ) ที่มุง
เนนสาระสําคัญของคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อเปนการสรางสังคม ฐานความรู 
เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ครู และกระบวนการเรียนรูทุกรูปแบบ ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ดังนี้
                 1. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการสนับสนุนสรางเสริมความเข็มแข็ง
ใหครูมีความกาวหนาในการปฏิบัติงานและมาตรฐานวิชาชีพ
                 2.  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรูที่มีศักยภาพโดยใหผูเกี่ยวของทางการศึกษา
มีระบบการวางแผน  นิเทศ  กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัดการศึกษา
                  จากแนวทางการบริหารและการจัดศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ดาน
การบริหารงานวิชาการ  ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้

1.  มีแนวทางการนิเทศติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
  2.  พัฒนาการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

                     3. ดําเนินการนิเทศโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เชน สงเสริมฝายบริหารเปนหลักในการ
นิเทศภายในโรงเรียน สงเสริมครูเปนผูสรางกัลยาณมิตรการนิเทศภายในโรงเรียน สงเสริมเคือขาย
การนิเทศสงเสริมการนิเทศภายนอก  รวมทั้งสงเสริมการนิเทศที่มีการรวมพลังจากทุกฝาย
                 ผลสําเร็จที่คาดหวัง ก็คือ สถานศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดระบบการนิเทศ และการจัด
กระบวนการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

2)  ผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและ
การนิเทศภายในโรงเรียน
                 จากผลการวิเคราะห   แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการพัฒนา หลัก
สูตรฝกอบรมและการนิเทศภายในโรงเรียน สรุปไดดังนี้
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                  การนิเทศการศึกษามีความจําเปนสําหรับครู การนิเทศเปนการนําเอาความเปลี่ยนแปลง
จากภายนอกสูภายในโรงเรียน เพื่อใหครูเกิดการพัฒนาการทํางานของตนเอง แตจากการนิเทศจาก
ภายนอกโรงเรียนไมอาจตอบสนองความตองการของโรงเรียนได จึงตองใชวิธีการนิเทศภายในโรง
เรียน  การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ครูควรไดรับการนิเทศ
เพื่อพัฒนาความเจริญกาวหนาดานการเรียนการสอน  การนิเทศสามารถกระตุนนําทางความคิด
ใหมๆ ใหเกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน และที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เปนการเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจของคณะครู   และกอใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน  มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน มีความรักและภูมิใจในอาชีพครูที่ตนปฏิบัติอยู

   จากสภาพที่โรงเรียนสวนมากประสบปญหาอยูในปจจุบันคือ คุณภาพการศึกษา ผล
สัมฤทธิ์ของนักเรียนต่ํา สาเหตุประการหนึ่งมาจากตัวครูผูสอนและการจัดการเรียนการสอน จึงเปน
หนาที่โดยตรงของโรงเรียนที่จะตองหาวิธีการแกไขปรับปรุง และพัฒนาใหครูมีความรู ความ
สามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการหนึ่งที่สามารถชวยแกปญหานี้ได 
คือ การจัดนิเทศภายในโรงเรียน เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการที่ชวยใหการจัด
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูที่ทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียน ครู
ในโรงเรียน มีบทบาทสําคัญตอการเรียนการสอนในโรงเรียน จึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ 
และรวมมือ รวมพลังและใชการนิเทศอยางเปนระบบและมีประสทธิภาพ
                 วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนมีหลากหลายวิธี การเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพ
ปจจุบัน ปญหา  ครูผูสอน สถานการณ และความพรอมของโรงเรียน จะชวยใหการนิเทศภายในโรง
เรียนประสบความสําเร็จ การนิเทศจะประสบผลดี ถาผูนิเทศมีความรูความเขาใจ มีความสามารถใน
การนิเทศ มีเทคนิคและทักษะการนิเทศ รูจักการพัฒนา วิธีการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ เพื่อใชใน
การนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุจุดมุงหมาย และทุกคนมีความพรอมที่จะทํางานดานวิชาการอยาง
จริงจัง ตอเนื่อง และสัมพันธกัน

 3) ผลการศึกษาความตองการในการฝกอบรม เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายใน
โรงเรียน เกี่ยวกับดานเนื้อหา รูปแบบวิธีการ ระยะเวลา การวัดและประเมินผล

จากการศึกษาความตองการในการฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผู
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอสังขละบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 31 คน และเสนอการวิเคราะหขอมูลเปน 3 เรื่อง คือ 1) สถานภาพทั่วไป  
2) ความตองการการฝกอบรม เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน  3) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
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1. สถานภาพและขอมูลท่ัวไป

ตารางที่    7    สถานภาพทั่วไปของผูนิเทศภายในโรงเรียน

สถานภาพและขอมูลท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

9
22

29.03
70.97

รวม 31 100.00

อายุ
1. 25 – 30 ป
2. 31 – 35 ป
3. 36 – 40 ป
4. 41 – 45 ป
5. 46 – 50 ป
6. 50 ปขึ้นไป

5
5
6
8
7
-

16.13
16.13
19.35
25.81
22.58

-

                                            รวม 31 100.00
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   ตารางที่   7 ( ตอ )

           สถานภาพและขอมูลท่ัวไป                               จํานวน (คน )

    ระยะเวลารับราชการ
1. 5 – 10 ป                                                                  12
2. 11 – 15 ป                                                                  4
3. 16 – 20 ป                                                                  8
4. 21 – 25 ป                                                                  5
5. 26 – 30 ป                                                                   2

       6.   31 ขึ้นไป                                                                    -

                                    รวม                                                   31

        รอยละ

             38.71
          12.90
           25.81
           16.13
            6.45

            -

           100

      ระยะเวลาการเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน
1. 1 – 5 ป
2. 6 – 10 ป
3. 11 – 15 ป
4. 16 – 20 ป
5. 20 ปขึ้นไป

10
10
8
3
-

รวม

    วุฒิการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี
3. ปริญญาโท

31

-
24
7

32.26
32.26
25.81
9.67

                -
100.00

-
77.42
22.58

รวม 31 100.00
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ตารางที่  7   ( ตอ )

               สถานภาพและขอมูลท่ัวไป

  วิชาเอก
1. บริหารการศึกษา
2. ประถมศึกษา
3. อ่ืนๆ(อังกฤษ,สังคม,วิทย,ปฐมวัย,พลศึกษา)

     จํานวน(คน )

                4
              10
              17

         รอยละ

             12.90
32.26
54.84

            รวม 31 100.00

   ประสบการณการประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยว
   กับการนิเทศภายในโรงเรียน

1. 1 – 2 ครั้ง
2. มากกวา 2 คร้ัง
3. ไมเคย

                                          รวม

               14
9
8

31

             45.16
29.03
25.81

100.00

                  จากตารางที่   7  สถานภาพทั่วไปของผูนิเทศภายในโรงเรียน เมื่อจําแนกตามเพศ อายุ 
ระยะเวลารับราชการ ระยะเวลาการเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน วุฒิการศึกษา วิชาเอกและประสบ
การณการประชุม อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบ
ถามเปนเพศหญิง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 70.97 เพศชาย 9 คน คิดเปนรอยละ 29.03  เมื่อ
จําแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 41 – 45 ป คิดเปนรอยละ 25.81 อายุ 25 –
30 ป และ 31-35 ป มีนอยที่สุดเทากันคือชวงอายุละ 5 คน คิดเปนรอยละ 16.13  ระยะเวลารับราช
การสวนใหญมีระยะเวลา 5 – 10 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 38.71 และระยะเวลา 31 ปขึ้นไป
นอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.45  สําหรับระยะเวลาการเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน สวน
ใหญมีระยะเวลา 1 – 5 ป และ 6 – 10 ป มีจํานวนเทากันคือ 10 คน คิดเปนรอยละ 32.26  ระยะเวลา 
20 ปขึ้นไปมีนอยที่สุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 9.67  วุฒิการศึกษา สวนใหญมีวุฒิการศึกษา
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ปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 77.72 และวุฒิการศึกษาปริญญาโท จํานวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 22.58  สําหรับวิชาเอก สวนใหญมีวิชาเอกอื่นๆ ไดแก วิทยาศาสตรทั่วไป พลศึกษา สังคม
ศึกษา ปฐมวัยและภาษาอังกฤษ จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 54.84  รองลงมาวิชาเอกประถมศึกษา 
จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 32.26 นอยที่สุด เอกบริหารการศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
12.90  และประสบการณการประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน สวนใหญมี
ประสบการณ 1 – 2 คร้ัง จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 45.16 รองลงมามากกวา 2 ครั้ง จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 29.03 นอยที่สุด ไมมีประสบการณ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 25.81

                 2 .  ความตองการการฝกอบรมการนิเทศภายในโรงเรียน
                       จากผลการสอบถามความตองการการฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนใน
ดานตาง ๆ จากผูนิเทศภายในโรงเรียน ผลปรากฏดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8     ความตองการในการฝกอบรม      เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนจากการตอบแบบ
                สอบถามของผูนิเทศภายในโรงเรียน

เนื้อหาการฝกอบรม X S.D. ลําดับความตองการ
1. ความจาํเปนและความสาํคัญของการ

นเิทศภายในโรงเรยีน
3.42 0.68 6

2. กระบวนการนเิทศภายในโรงเรยีน 3.55 0.71 5
3. เทคนคิ/วธีิการนเิทศภายในโรงเรยีน 4.77 0.95 2
4. ทกัษะการนเิทศภายในโรงเรยีน 4.71 0.94 3
5. การสงัเกตการสอน 4.83 0.96 1
6. การวเิคราะหการสงัเกตการสอน 4.65 0.93 4

วิธีการฝกอบรม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวนคน รอยละ ลําดับความตองการ
1. การบรรยาย 26 83.87 3
2. การอภปิรายกลุม 20 64.52 5
3. การระดมสมอง 18 58.06 6
4. การสาธติ 31 100.00 1
5. การฝกปฏิบตัิ 29 93.55 2
6. การนาํเสนอผลงาน 25 80.65 4
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ตารางที่ 8  (ตอ )

ระยะเวลาการฝกอบรม จํานวนคน รอยละ ลําดับความตองการ
1. 1 วนั - - -
2. 2 วนั 18 58.06 1
3. 3 วนั 13 41.94 2

การวัดและประเมินผล
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จํานวนคน รอยละ ลําดับความตองการ

1. แบบสอบถาม 23 74.19 3
2. แบบสมัภาษณ 21 67.74 4
3. การทดสอบ 29 93.55 2
4. การประเมนิผลงาน 31 100.00 1

จากตารางที่  8   การศึกษาความตองการดานตาง ๆ ของการฝกอบรม เร่ือง การนิเทศ
ภายในโรงเรียนพบวา ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความตองการอบรมดานเนื้อหาเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ การสังเกตการสอ(X= 4.83, S.D. = 0.96)เทคนิค/ วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน   (X
= 4.77, S.D. = 0.95) ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน( X = 4.71, S.D. = 0.94) การวิเคราะหการ
สังเกตการสอน    (X = 4.65, S.D. = 0.93) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน (X= 3.55, S.D. = 
0.71)   ความจําเปนและความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ( X= 3.42, S.D. = 0.68)  ความ
ตองการวิธีการฝกอบรมเรียงลําดับความตองการจากมากไปนอย    ดังนี้  การสาธิต จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 100.00 การฝกปฏิบัติ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 93.55 การบรรยาย จํานวน 26 
คน คิดเปนรอยละ 83.87 การนําเสนอผลงาน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 80.65 การอภิปรายกลุม 
จํานวน  20  คน คิดเปนรอยละ 64.52 และการระดมสมอง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 58.06  
ความตองการระยะเวลาการฝกอบรมเรียงลําดับความตองการจากมากไปนอย ดังนี้ ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม 2 วัน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 58.06 และ 3 วัน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 41.94  
ความตองการ การวัดและประเมินผลเรียงลําดับความตองการจากมากไปนอย ดังนี้ การประเมินผล
งาน จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 100.00 แบบทดสอบ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยล93.55 แบบ
สอบถาม 23 คน คิดเปนรอยละ 74.19 และแบบสัมภาษณ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 67.74
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  3. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
                          ดานเนื้อหา  ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีขอเสนอแนะวา การจัดอบรมนิเทศภายในโรง
เรียน ควรเชิญวิทยากรที่มีความรู   ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง   เพื่อที่จะตอบปญหาตาง ๆ  ใน
ระหวางการอบรมไดดี
                          ดานวิธีการ ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีขอเสนอแนะวา ควรมีการฝกปฏิบัติจริง โดย
ใชวิธีการที่หลากหลาย มีการระดมสมองคิดการสรางเครื่องมือการสังเกตการสอน เพื่อนําไปปฏิบัติ
ไดที่โรงเรียน และใหผูดําเนินการจัดอบรมนิเทศติดตามผลอยางตอเนื่อง และควรมีการจัดอบรมให
กับผูบริหารโรงเรียนที่ยังไมเคยผานการอบรมการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสรางความตระหนักใน
การจัดระบบการนิเทศภายในโรงเรียน
                          ดานสถานที่จัดอบรมและระยะเวลา ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีขอเสนอแนะวา สถาน
ที่อบรมตองมีการคมนาคมสะดวก ไมคับแคบ เหมาะสมกับกิจกรรมการอบรม และระยะเวลาการ
จัดอบรม จํานวน 2 – 3 วัน ตามความสําคัญของเนื้อหาสาระ และไมควรจัดอบรมในวันหยุดหรือ
กอนปดภาคเรียน
                          ดานสื่อ/อุปกรณที่ใชในการฝกอบรม ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีขอเสนอแนะวา ส่ือ
ตองชัดเจน  ทันสมัย มีตัวอยางที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหา โดยเฉพาะเครื่องเสียงตองเสียงดัง
พอเหมาะและชัดเจน
 4 ) ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน
                 ผลการศึกษาความคิดเห็นในดานขอบขายเนื้อหา    รูปแบบ  วิธีการ   ระยะเวลา   การวัด
และประเมินผลในการฝกอบรม โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  จากผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษา ศึกษานิเทศกกลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา จํานวน 2 
คน ศึกษานิเทศกกลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการ
ศึกษา จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรฝกอบรม จํานวน 1 คน ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการ
ศึกษา จํานวน 1 คน และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน  รวมทั้งส้ิน จํานวน  8 
คน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

      ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตรฝกอบรม ผูใหสัมภาษณสวนใหญตองการใหผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีความรู เร่ืองการสังเกตการสอน เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ทักษะการ
นิเทศภายในโรงเรียน  การวิเคราะหการสังเกตการสอน กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  ความ
สําคัญ จําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน
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ดานรูปแบบ/ วิธีการของหลักสูตรฝกอบรม  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ  ตองการให
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหผูเขาอบรมไดรวมกิจกรรมอยางหลากหลาย มีการบรรยายใหความรู
ของวิทยากร อภิปรายกลุม ถาม-ตอบ การสาธิต ฝกปฏิบัติกิจกรรม   นําเสนอผลงาน เพื่อวิพากษ 
วิจารณรวมกัน และสรุปเปนองคความรู
 ดานการติดตามและประเมินผลการฝกอบรม ผูใหสัมภาษณสวนใหญตองการให
มีการติดตามและประเมินผล โดยการประเมินผลงาน การทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ   
เพราะจะทําใหทราบวา ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความสามารถในการนิเทศและมีปญหาในการ
ดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนมากนอยเพียงใด

2. การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม

     ผลจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูวิจัยได
นําขอมูลมาเปนแนวทางในการสรางหลักสูตร โดยดําเนินการ 3 ขั้นตอนดังนี้

1 ) การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา (ฉบับราง)

ผูวิจัยไดนําผลจากขั้นตอนที่ 1มาสังเคราะหและจัดทําเปนโครงรางหลักสูตรดังนี้
                   หลักการของหลักสูตร
                   1. เปนหลักสูตรฝกอบรมผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อพัฒนาใหมีความรู
ความสามารถในการนิเทศภายในโรงเรียน
                   2. เปนหลักสูตรใหผูนิเทศภายในโรงเรียนนําความรูจากการฝกอบรมไปปฏิบัติงานดาน
การนิเทศการสอนภายในโรงเรียนของตนเอง
                   3. เปนหลักสูตรที่เนนผูเขาอบรมเปนสําคัญ เนนการมีสวนรวมของผูเขาอบรม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน เนนการฝกปฏิบัติจริง การสาธิต     และรับความรูจากวิทยากร
                   จุดมุงหมาย
                   1. เพื่อพัฒนาผูนิเทศภายในโรงเรียน  ใหมีความรูความเขาใจ เร่ือง   การนิเทศภายใน
โรงเรียน
                    2. เพื่อใหผูนิเทศภายในโรงเรียน   สามารถนิเทศการสอนภายในโรงเรียน    อยางมีประ
สิทธิภาพ
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                     3. เพื่อใหผูอํานวยการสถานศึกษา ครู และผูนิเทศภายในโรงเรียนรวมมือกันดําเนิน
งานนิเทศภายในโรงเรียนได

   เนื้อหาหลักสูตรฝกอบรม
เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรง

เรียนประถมศึกษา ประกอบดวยเนื้อหา จํานวน 6 หนวยดังนี้
                     หนวยท่ี 1  ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย 
ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน หลักการสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน จุดมุงหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรยีน ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน

หนวยท่ี 2 ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย ทักษะที่จําเปนในการนิเทศ
การสอน สมรรถภาพของผูนิเทศ สมรรถภาพของผูทําหนาที่นิเทศในปจจุบัน  ความรูและทักษะที่
จําเปนในการนิเทศการสอน บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูนิเทศ บทบาทหนาที่ของผู
นิเทศในการนิเทศการสอนในปจจุบัน

หนวยท่ี 3 เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย การนิเทศแบบตาง ๆ 
เทคนิคการนิเทศของ Glickman  การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental Supervision Approach)
การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ

หนวยท่ี 4 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบดวย กระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน (PIDRE) กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน กระบวนการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา 
(สปช. 2544) กระบวนการนิเทศการสอนของ Copeland & Boyan กระบวนการนิเทศแบบรวม
พัฒนาวิชาชีพ กระบวนการนิเทศการสอนแบบคลินิก       กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน  
การเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและแผนการนิเทศ

หนวยท่ี 5 การสังเกตการสอน ซ่ึงประกอบดวย การสังเกตการสอนเชิงปริมาณ การ
สังเกตการสอนเชิงคุณภาพ เครื่องมือการสังเกตการสอน การบันทึกการสังเกตการสอน

หนวยท่ี 6 การวิเคราะหการสอน ซ่ึงประกอบดวย การใหขอมูลยอนกลับจากการรวบ
รวมไดจากการสังเกตการสอน

กิจกรรมการฝกอบรม ประกอบดวย
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การสาธิต
4. การฝกปฏิบัติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                      112
-

5. ระดมสมอง
6. นําเสนอผลงาน

สื่อและอุปกรณท่ีใชในการฝกอบรม ประกอบดวย
1. เอกสารประกอบการอบรม
2. ใบงาน
3. คอมพิวเตอร
4. Projector พรอมจอ
5. เครื่องเสียง

การวัดและประเมินผล ดําเนินการดังนี้
1. ประเมินผลกอนการฝกอบรม โดยการทดสอบความรู (Pretest)
2. ประเมินผลหลังการฝกอบรม โดยการทดสอบความรู (Posttest)
3. ประเมินความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม
4. ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนหลังการฝกอบรม 1 

เดือนโดยการติดตามผลการปฏิบัติงาน  และประเมินผลงานของผูนิเทศภายในโรงเรียน

2 ) การตรวจสอบหลักสูตร (ฉบับราง)

โดยผูเชี่ยวชาญการประเมินโครงรางหลักสูตร          เพื่อประเมินความเหมาะสมความ
สมบูรณของหลักสูตร โดยประเมินวาหลักสูตรมีสวนประกอบตาง ๆ เชน หลักการของหลักสูตร 
จุดมุงหมายของหลักสูตร วัตถุประสงคของแตละหนวย เนื้อหา ส่ือและอุปกรณ กิจกรรมการอบรม 
การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมหรือไม การประเมินโครงรางหลักสูตร ผูวิจัยไดทําโครง
รางของหลักสูตรไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบ

ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ไดตรวจสอบและประเมินโครงรางหลักสูตรไดใหความเห็น
พรอมขอเสนอแนะเพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรกอนที่จะนําไปทดลองใชผลการ
ประเมิน พบวา แตละรายการมีคาดัชนีความสอดคลองของหลักสูตร เทากับ 1.00 ทุกรายการ แสดง
วา หลักสูตร (ฉบับราง) มีความสอดคลองกันทุกประเด็น ดังตารางที่  9

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                      113
-

ตารางที่   9     ความสอดคลองของหลักสูตร (ฉบับราง)

รายการ คาดัชนีความสอดคลอง ความหมาย
1. หลักการของหลักสูตร
2. จุดมุงหมายของหลักสูตร
3. วัตถุประสงคของแตละหนวย
4. เนื้อหาแตละหนวย
5. กิจกรรมการฝกอบรม
6. ส่ือที่ใชในการฝกอบรม
7. การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม

+1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง
มีความสอดคลอง

3  )   การปรับปรุงหลักสูตรกอนนําไปทดลองใช
นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้
1. ปรับปรุงภาษา และขอความที่ใชควรส้ัน กระชับและชัดเจน
2. ควรใชภาพประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเขาอบรม
3. ควรปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลา

3.    การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม

     ผลจากการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรบ   ในขั้นตอนที่สองตามคําแนะนําของผู
เชี่ยวชาญ     ผูวิจัยไดนําหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา ไปทดลองใชกับผูทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนในอําเภอสังขละบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จํานวน 31 คน เปนเวลา 2 วัน โดยทําการฝกอบรม
ระหวางวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมริเวอรแคว อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีรายละเอียดการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม ดังนี้

     การเตรียมการกอนการทดลองใชหลักสูตร
                    1.ผูวิจัยไดปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมเปนหลักสูตรฉบับทดลองใช โดยใชระยะเวลา
ฝกอบรม 2 วัน
              2.  กําหนดเนื้อหาการฝกอบรมและจัดทําตารางฝกอบรม
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                    3. ประสานงานจัดการฝกอบรม   โดยผูวิจัยไดจัดเตรียมและประสานงานกับบุคคลที่
เกี่ยวของ ดังนี้
                          3.1 เสนอขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน
สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 เพื่อขออนุมัติโครงการ งบประมาณ สถานที่ ระยะเวลาการฝกอบรม
                          3.2  ติดตอประสานงานสถานที่ฝกอบรม โดยติดตอประสานงานกับโรงแรมริเวอร
แคว อําเภอเมืองกาญขนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมหองประชุม ส่ือ อุปกรณ ที่ใชในการฝก
อบรม อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสําหรับวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม
                          3.3  ติดตอประสานงานเชิญวิทยากร ผูวิจัยไดเชิญผศ.ดร.วัชรา เลาเรียนดี อาจารย
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิล
ปากรซึ่งเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษาเปนวิทยากร นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร ครู
โรงเรียนบานทัพหลวง   ตําบลทัพหลวง      อําเภอหนองหญาไซ       จังหวัดสุพรรณบุรี และนาง
สุภาภรณ  ชูศรีพัฒน ครูโรงเรียนวัดหวยไผ ตําบลหวยไผอําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี     มาเปนผูชวย
วิทยากร  นายปริญญา มังกโรทัย หัวหนากลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นาง
สมศรี   เณรจาที    หัวหนากลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา     วาที่รอยตรี วิบูลย ชม
ละมาย หัวหนากลุมงานนิเทศติดตามและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษานายสุรเดช รุง
ศรีกนก หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นางรุงอรุณ 
หัสชู หัวหนากลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา  นายมนัส  ตนสมบูรณ หัวหนากลุมงานเลขานุการ
และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3   เปนวิทยากรพี่เล้ียง  และผูวิจัยทําหนาที่ประสานงานการดําเนินงานฝกอบ
รมและเปนวิทยากรพี่เล้ียง

3.4  ทําหนังสือราชการแจงโรงเรียนในอําเภอสังขละบุรี  จํานวน 10  โรงเรียน ให
สงผูทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียน เขารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
                          3.5  จัดทําบัญชีรายช่ือผูเขารับการอบรมและการลงทะเบียน
                          3.6 จัดทําเอกสารประกอบการฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผู
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
                           3.7 เตรียมพิธีเปด-ปด ผูวิจัยไดเตรียมพิธีเปด-ปด โดยเชิญผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปนประธานในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม
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           การทดลองใชหลักสูตร
                       1. การลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม  ผูวิจัยไดจัดใหมีการลงทะเบียนผูเขารับการ
ฝกอบรมทั้ง  2 วัน โดยการลงทะเบียนวันแรกเริ่มเวลา  07.30  –  08.30 น. ผูเขารับการฝกอบรมทั้ง
ส้ิน จํานวน 31 คน

ตารารงการฝกอบรม

         เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา

วันท่ี 4 สิงหาคม 2548
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปด / บรรยายพิเศษ
09.00 – 09.30 น. ทดสอบกอนการอบรม
09.30 – 10.30 น. ความสําคัญ จําเปนการนิเทศภายในโรงเรียน
10.30 – 12.00 น. ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เทคนิค/วิธีการการนิเทศภายในโรงเรียน
15.00 – 16.30 น. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

วันท่ี 5 สิงหาคม 2548
08.30 – 09.30 น. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน (ตอ)
09.30 – 12.00 น. การสังเกตการสอน
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.00 น. การสังเกตการสอน  (ตอ)
14.00 – 15.30 น. การวิเคราะหการสังเกตการสอน
15.30 – 16.00 น. ทดสอบหลังการฝกอบรม
16.00 – 16.30 น. สรุป / พิธีปดการอบรบ

หมายเหตุ  เวลา 10.30 – 10.45 น.,  15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
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2.   พิธีเปดการอบรมในวันที่ 4 สิงหาคม 2548  ณ หองสังขละบุรี 1  โรงแรมริเวอรแคว 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 08.30 น. ผูวิจัยไดกลาวรายงานถึงความเปนมาและ
วัตถุประสงคของการจัดการฝกอบรม        เร่ือง    การนิเทศภายในโรงเรียน  สําหรับผูนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา และเชิญนายศุภชัย มากสมบูรณ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปนประธานในพิธีเปด และบรรยายพิเศษ

3.   ดําเนินการทดสอบความรูกอนการฝกอบรม โดยใหผูเขารับการอบรมทั้ง 31 คน ทํา
แบบทดสอบแบบปรนัย 20 ขอ ใชเวลา  30 นาที

4. การดําเนินการฝกอบรม วิทยากรไดดําเนินการฝกอบรมตามเนื้อหาของหลักสูตรการ
ฝกอบรม  ดังตารางที่   10

ตารางที่   10     แสดงการดําเนินงานฝกอบรม
หนวยท่ี เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม

1
(ทฤษฎี)

ความสําคัญจําเปนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

1. วิทยากรใหผูเขารับการฝก
อบรมทุกคนตอบคําถามการ
นิเทศภายในโรงเรียน 2 ขอ
2.สุมผูเขารับการฝกอบรม 3 
คน นําเสนอผลงาน
3.วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมรวมกันอภิปราย
4. วิทยากรบรรยายใหความรู
และรวมกับผูเขารับการฝก
อบรมสรุปสาระสําคัญ

1. ผูเขารับการฝกอบรม
ทุกคนตอบคําถามทั้ง 2 
ขอ สรุปไดดังนี้
  คําถามขอท่ี 1 สรุปได
วา เครื่องมือการนิเทศ 
คือ เครื่องมือท่ีใชสังเกต
กระบวนการเรียนรูใน
การจัดประสบการณ
ตางๆ  เครื่องมือท่ีใช
บันทึก เพื่ อใช ในการ
แนะนําและขอคนพบ
การนิ เทศ  และ เปน
เครื่องมือ ท่ีใชในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
งาน
     คําถามขอท่ี 2 สรุป
ได ว าก ารนิ เทศมี ข้ัน
ตอน กระบวนการ มี
การวางแผนการนิเทศ
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ตารางที่ 10 (ตอ)

หนวยที่ เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม
มีการดําเนินงานตามแผน มี
การประเมินผลการนิ เทศ   
มีการวิเคราะหขอมูล มีการ
พัฒนาหลังจากได รับการ
นิเทศ
2. ผูเขารับการฝกอบรมและ
วิทยากรรวมกันอภิปรายคํา
ตอบและวิทยากรบรรยาย
ตามประเด็นคําถาม
3. ผูเขารับการฝกอบรมตั้ง
ใ จ ฟ ง ก า ร บ ร ร ย า ย ข อ ง
วิทยากร
4. ผูเขารับการฝกอบรมมี
สวนรวมกับวิทยากรในการ
อภิปรายตามประเด็นและ
สรุปสาระสําคัญ

2
(ทฤษฎี)

 ทักษะการนิเทศภาย
ในโรงเรียน

1.วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมรวมกันอภิปราย
ตามประเด็นเนื้อหา
2. วิทยากรบรรยายให
ความรูตามประเด็นเนื้อหา
3. วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมรวมกันอภิปราย
เพิ่มเติมและสรุปสาระ
สําคัญ

1. ผูเขารับการฝกอบรมมี
สวนรวมในการอภิปราย
ตามประเด็นเนื้อหา
2. ผูเขารับการฝกอบรมให
ความสนใจซักถามวิทยากร
และตอบขอ ซักถามของ
วิทยากร
3. ผูเขารับการฝกอบรมรวม
กับวิทยากรสรุปสาระสําคัญ
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ตารางที่ 10 (ตอ)

หนวยที่ เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม

           3
(ทฤษฎี)

เทคนิควิธีการนิเทศภายใน
โรงเรียน
- การนิเทศแบบพัฒนาการ
- การนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ
- การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อน
- การนิเทศแบบคลีนิก

1. วิทยากรบรรยายให
ความรูเกี่ยวกับเทคนิควิธี
การนิเทศภายในโรงเรียน
ตามประเด็นเนื้อหา
2. วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมรวมกันอภิปราย
ในประเด็นตามเนื้อหา
3. วิทยากรอธิบายขอดีของ
การนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ
และการนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อน และซักถามผู
เขารับการฝกอบรมตลอด
เวลา
4. วิทยากรและผูเขารับการ
ฝกอบรมอภิปรายรวมกัน
และสรุปสาระสําคัญ แนะ
นําเทคนิคการนิเทศที่ควร
นําไปนิเทศภายในโรง
เรียน

1. ผูเขารับการฝกอบรม
ทุกคน มีความสนใจและ
ตั้งใจฟงการบรรยายให
ความรูตามประเด็นเนื้อ
หาของวิทยากร
2.วิทยากรและผูเขารับ
การฝกอบรมอภิปราย
รวมกันตามประเด็นเนื้อ
หา โดยมีการอภิปรายถึง
ความสําคัญของการ
นิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ และการ
นิเทศแบบเพื่อนนิเทศ
เพื่อน
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ตารางที ่10 (ตอ)
 
หนวยที ่                  เนือ้หา                                       กจิกรรม                                            ผลการฝกอบรม

4               กระบวนการนเิทศภาย        1. วทิยากรบรรยายใหความรู              1. ผูเขารับการฝกอบรบ
                     ในโรงเรยีน                                 ตามเนือ้หา                                          สนใจในเนือ้หาสาระที่
                           1. กระบวนการนเิทศภาย      2. ผูเขาอบรมซกัถามและตอบ             วทิยากรบรรยาย
                          ในโรงเรยีน ( PDCA)            คาํถามจากวทิยากร                          2. ผูเขารับการฝกอบรม

              2. กระบวนการนเิทศภาย     3. วทิยากรและผูเขารับการฝก               มสีวนรวมในการตอบ
                  ในโรงเรยีนของ สปช.           อบรมอภปิรายรวมกนัในแต             คาํถาม การอภปิรายรวม

                      3. กระบวนการวจิยัใน              ละเนือ้หา                                             กบัวทิยากร
                            ช้ันเรยีน                            4. วทิยากรเปดโอกาสใหผูเขารับ       3. ผูเขารับการฝกอบรม
                     4. กระบวนการนเิทศแบบ          การฝกอบรมซกัถามขอปญหา        ปฏิบตักิจิกรรมการเขยีน
                         เพือ่นนเิทศเพือ่น                5. วทิยากรและผูเขารับการฝก               โครงการพฒันาฯ
                    5. กระบวนการนเิทศการ         อบรมรวมกนัสรปุสาระสําคญั              และเขยีนแผนการนเิทศ
                         สอนของ Copelend &       6. แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม        4. ผูเขารับการฝกอบรมมี
                         Boyan                                      ปฏบิตักิารเขยีนโครงการ                   สวนรวมในการอภปิราย
                      6.กระบวนการนเิทศแบบ        พฒันาการเรยีนการสอน                    วพิากษโครงการพฒันา
                         เพือ่นพฒันาวชิาชพี           7. แบงกลุมผูเขารับการฝกอบรม           การเรยีนการสอน
                     7.กระบวนการนเิทศการ           ปฏิบตักิารเขยีนแผนการนเิทศ        5. ผูเขารับการฝกอบรม
                  สอนแบบ คลินกิ                    ตามใบงาน                                         ประเมนิโครงการพฒันาฯ

                        8.การเขยีนโครงการ              8. ประเมนิโครงการพฒันาฯ               ตามเกณฑการประเมนิ
                       พฒันาการเรยีนการสอน ,         ตามเกณฑการประเมนิ(Rubric)

                         แผนการนเิทศ                     9.วทิยากรสุมผูเขารับการฝกอบรม
                      (  ทฤษฏี , ปฏิบตั ิ)                   จาํนวน 5 คน นาํเสนอผลงาน
                                                                     (โครงการพฒันาการเรยีนการสอน)
                                                                      10.วทิยากรมอบหมายงานไปเขยีน
                                                                      โครงการพฒันาการเรยีนการสอน
                                                                      ใหสมบรูณ
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ตารางที ่ 10 (ตอ )
หนวยที่ เนือ้หา กจิกรรม ผลการฝกอบรม
5 ,6 การสงัเกตการสอน,การ

วเิคราะหการสงัเกตการ
สอน
- การสงัเกตการสอนเชงิ
ปริมาณ (Quantitative
Observation )
- การสงัเกตการสอนเชงิ
คณุภาพ (Qualitative
Observation )
- การวเิคราะหการสงัเกต
การสอน
(  ทฤษฏ ี , ปฏิบตั ิ)

1. วทิยากรบรรยายให
ความรู กบัผูเขารับการฝก
อบรมกอนทีจ่ะใหฝก
ปฏิบตัิ
- การสงัเกตการสอนเชงิ
ปริมาณ
- เครือ่งมอืการสงัเกตการ
สอนเชงิปรมิาณ
- การสงัเกตการสอนเชงิคณุ
ภาพ
- เครือ่งมอืการสงัเกตการ
สอนเชงิคณุภาพ
2. วทิยากรใหผูเขารับการ
ฝกอบรมแบงกลุมฝกปฏบิตัิ
3.วทิยากรสาธติการสอน 2
ครัง้ โดยแบงผูเขารับการฝก
อบรมเปนผูเรียนและผู
สังเกตการสอน โดยใหผูเขา
รับการฝกอบรมเลอืกใช
เครือ่งมอืการสงัเกตการ
สอนทีเ่หมาะสมกบัการ
สอน เมือ่เสรจ็สิน้การสาธติ
แตละคร้ัง กจ็ะใหผูเขารับ
การฝกอบรม สับเปล่ียนกนั
เปนนกัเรยีนและผูสังเกต
การสอน โดยใหผูเขารับ
การฝกอบรมทกุคน

1. ผูเขารับการฝกอบรมทกุคน
สนใจ ตัง้ใจฟงในเนือ้หาที่
วทิยากรบรรยาย      และตอบ
คาํถามทีว่ทิยากรซกัถาม ตลอด
เวลา
2. ผูเขารับการฝกอบรมรวมกจิ
กรรมกบัวทิยากรทีส่าธติการ
สอนและฝกปฏบิตัจิริงในการ
สังเกตการสอน บนัทกึผลการ
สังเกตการสอนและวเิคราะห
ผลการสงัเกตการสอน ซ่ึง
บรรยากาศในการปฏบิตักิจิ
กรรมมคีวามสนกุสนาน เพราะ
วทิยากรทกุคนมคีวามเปนกนั
เอง
3. การปฏบิตักิจิกรรมนี ้พบวา
ผูเขารับฝกอบรมสนใจมาก แต
เวลาไมเพยีงพอในการฝก
ปฏิบตั ิจงึไมสามารถฝกสงัเกต
การสอนไดทกุขอ
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ตารางที่ 10 (ตอ)

หนวยที่ เนื้อหา กิจกรรม ผลการฝกอบรม
ไดฝกปฏิบัติจริงในการใชเครื่อง
มือการสัง เกตการสอน  และ
บันทึกการสังเกตการสอน
4. วิทยากรสุมผูเขาอบรม 2 กลุม 
นําเสนอผลการสังเกตการสอน
และอภิปรายรวมกัน
5. วิทยากรบรรยายใหความรูการ
วิ เคราะหการสังเกตการสอน  
พรอมยกตัวอยางประกอบ
6. วิทยากรใหผู เขาอบรมฝก
ปฏิบัติวิเคราะหการสังเกตการ
สอนตามที่ไดบันทึกการสังเกต
การสอนและสุมนําเสนอผลการ
วิเคราะหการสังเกตการสอน
7. วิทยากรใหขอเสนอแนะเพิ่ม
เติม
8. วิทยากรและผูเขาอบรมรวม
กันสรุปสาระสําคัญ

              5. ดําเนินการทดสอบหลังการฝกอบรมโดยใหผูเขารับการอบรมทั้ง 31 คนทําแบบ
ทดสอบแบบปรนัย 20 ขอ ใชเวลา 30 นาที
                     6.  ผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญ   มอบหมายภาระงานใหกับผูเขาอบรมไปเขียนโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน อยางนอยคนละ 1 โครงการ และเชิญประธานมอบของที่ระลึกใหกับ
วิทยากรและปดการฝกอบรม

        ผูวิจัยไดสังเกตระหวางการฝกอบรมในแตละหนวย พบวา ผูเขารับการอบรมมีความ
สนใจมากที่สุด ไดแก การสังเกตการสอน โดยผูเขารับการอบรมไดรวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
วิพากษกับวิทยากรตลอดเวลา และฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือการสังเกตการสอน และพบวาเวลาที่
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กําหนดไวไมเพียงพอสําหรับการฝกปฏิบัติ และจากการสังเกต พูดคุยกับผูเขารับการอบรมอยางไม
เปนทางการ ระหวางการฝกอบรม พอสรุปไดดังนี้
                  1. ดานวิทยากร จากการพูดคุยกับผูเขารับการอบรมอยางไมเปนทางการ    พบวา  ผูเขา
รับการอบรมมีความชื่นชมวิทยากรมาก วาเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญอยางมากในเรื่องของการ
นิเทศการศึกษาและวิธีการสอนอยางหลากหลาย มีความเขาใจกลุมผูเขารับการอบรมวา บางคนมี
ประสบการณการสอนนอย จึงมีปญหาในการไปนิเทศครู ดังนั้นในการบรรยายใหความรูจะมีการ
ยกตัวอยาง อธิบายเทคนิควิธีสอน และที่สําคัญแนะนําเพิ่มเติมในการนําเทคนิคการนิเทศการสอน
ไปใช  เชน   เทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนิเทศเพื่อน การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนตน มี
ความเปนกันเองกับผูเขาอบรม   เปดโอกาสใหซักถามปญหาไดตลอดเวลา แมกระทั่งชวงพักกลาง
วัน

            2. ดานผูเขารับการอบรม จากการสังเกตอยางไมเปนทางการ พบวา ผูเขารับการอบรมมี
ความสนใจ ตั้งใจฟง  และรวมสรุปผลกิจกรรมการฝกอบรมเปนอยางดี     มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณกันและกัน มีการซักถามวิทยากรตลอดเวลา
                   3. ดานบรรยากาศของการฝกอบรม จากการพูดคุยกับผูเขารับการฝกอบรมอยางไมเปน
ทางการ พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจในสถานที่อบรม หลักสูตรการฝกอบรมและ
วิทยากรเปนกันเองอยางมาก      ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความสุข   สนุกสนาน กลาแสดงความ
คิดเห็น และรวมอภิปรายสรุปสาระสําคัญ

4.  ผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม

    ผลการประเมินการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผู
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สรุปไดดังนี้
                  1. ผลการประเมินความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนกอนการฝกอบรม
และหลังการฝกอบรม ดังตารางที่  11
ตารางที่  11    สรุปผลคะแนนการประเมินความรู   ความเขาใจ  เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
                       กอนและหลังการฝกอบรม

การทดสอบ n (คน)    คะแนน
                 (เต็ม)

พิสัย
(Range)      X S.D. t-test Sig

กอนการฝกอบรม
หลังการฝกอบรม

31               20
31               20

5 – 15
11 – 19

10.97
14.25

2.34
1.74

8.02 0.05
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          จากตารางที่   11   พบวา   ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ    เรื่อง    การนิเทศ
ภายในโรงเรียน   กอนและหลังการฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่     ระดับ   0.05
สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว      โดยหลังการอบรมมีคาเฉลี่ย   ( X  )     เทากับ      14.25    
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ทากับ1.74   สูงกวากอนการอบรมซึ่งมีคาเฉลี่ย  ( X )  เทากับ  10.97   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)  เทากับ  2.34

ตารางที่   12    แสดงคะแนนผลการทดสอบความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
                       กอนและหลังการฝกอบรม

กอนการอบรม หลังการอบรมหนวยที่
คะ
แนน
20 X   S.D.  รอยละ  ลําดับที่  X   S.D. รอยละ ลําดับที่

1. ความสําคัญ จําเปนการ
นิเทศภายในโรงเรียน
2.ทักษะการนิเทศภายใน
โรงเรียน
3.เทคนิควิธีการนิเทศภาย
ในภายในโรงเรียน
4.กระบวนการนิเทศภาย
ในโรงเรียน
5. การสังเกตการสอน
6. การวิเคราะหการ
สังเกตการสอน

3

2

       5

6

2
2

2.06

1.77

2.06

3.71

0.64
0.64

0.68

0.88

0.41

0.61

0.32
0.32

68.66

88.50

41.20

61.83

32.00
32.00

2

1

4

3

5
5

2.51

1.80

3.25

4.00

1.41
1.25

0.84

0.60

0.65

0.66

0.71
0.62

83.67

90.00

65.00

66.67

70.50
62.50

2

1

5

4

3
6

รวม 20 10.97 2.34 14.25 1.74

          จากตารางที่ 12 พบวา  คะแนนเฉลี่ยแตละหนวยของการประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเขารับการฝกอบรม เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน กอนการฝกอบรม หนวยที่ 2 ทักษะการ
นิเทศภายในโรงเรียน (  X = 1.77,S.D.=0.88)   มีความรูความเขาใจในมากที่สุด      รองลงมา  ไดแก
หนวยที่  1  ความสําคัญ จําเปนการนิเทศภายในโรงเรียน  ( X =  2.06 ,   S.D. = 0.68) หนวยที่ 4
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ( X = 3.71 , S.D. = 0.61 ) หนวยที่ 3 เทคนิค วิธีการนิเทศภายใน
โรงเรียน ( X = 2.06 , S.D.= 0.41 )  หนวยที่  5  การสังเกตการสอน        และหนวยที่  6  การ
วิเคราะหการสังเกตการสอน (   X = 0.64 , S.D. = 0.32  )    ตามลําดับ หลังการฝกอบรม พบวา ผูเขา
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รับการฝกอบรม  มีความรูความเขาใจมากที่สุดใน หนวยที่ 2 ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน(X =
1.80 ,S.D. =0.60 )รองลงมาไดแก  หนวยที่ 1 ความสําคัญจําเปนการนิเทศภายในโรงเรียน  (X =
2.51 ,S.D. = 0.84 ) หนวยที่  5  การสังเกตการสอน   (X = 1.41 , S.D. = 0.71 ) หนวยที่  4กระบวน
การนิเทศภายในโรงเรียน  (X= 4.00 ,S.D. = 0.66  )  หนวยที่ 3 เทคนิค วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน
( X = 3.25 ,  S.D. = 0.65 )และมีความรูความเขาใจต่ําสุด คือ หนวยที่ 6 การวิเคราะหการสังเกตการ
สอน(  X = 1.25 , S.D. = 0.62 ) ตามลําดับ

     2.    ผลการประเมินผลหลังการฝกอบรม    โดยผูวิจัยไดสอบถามความคิดเห็นของผูเขา
รับการฝกอบรม ดังตารางที่  13

ตารางที่   13   ผลการศึกษาความคิดเห็นความเหมาะสมของหลักสูตรฝกอบรม

รายการประเมิน X S.D. ระดับ ลําดับที่
1. เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝกอบรม
2. การมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม
3. การแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการฝก

อบรม
4. กิจกรรมวิธีการใชฝกอบรม
5. ส่ือที่ใชในการฝกอบรม
6. เอกสารประกอบการฝกอบรม
7. การวัดและประเมินผล
8. ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม

4.58
4.19
3.80

4.29
4.00
3.70
4.03
3.00

0.91
0.83
0.76

0.85
0.80
0.74
0.81
0.60

มากที่สุด
มาก
มาก

มาก
มาก
มาก
มาก

ปานกลาง

1
3
6

2
5
7
4
8

รวม(คาเฉลี่ย) 3.95 0.77 มาก

           จากตารางที่  13 โดยภาพรวมพบวา ผูเขารับการฝกอบรมเห็นดวยมากตอหลักสูตร
ฝกอบรม (X = 3.95 ,S.D.= 0.77) เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา เนื้อหาวิชาของหลักสูตรการฝกอบรม 
อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด   ( X = 4.58, S.D. = 0.91) รองลงมา   ไดแก กิจกรรมวิธีการที่ใชฝก
อบรม  ( X = 4.29, S.D. = 0.85)  การมีสวนรวมของผูเขาอบรม    ( X = 4.19, S.D. = 0.83)  การวัด
และประเมินผล (X= 4.03, S.D. = 0.81 ) ส่ือที่ใชในการฝกอบรม ( X =4.00 ,  S.D. = 0.80)
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การแสดงความคิดเห็นของผูเขาอบรม  ( X=  3.80 ,  S.D. = 0.76)      เอกสารประกอบการฝกอบรม 
(  X = 3.70 , S.D. = 0.74)   และระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด(X=
3.00, S.D. = 0.60)
                  ขอคิดเห็นอื่น ๆ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอหลักสูตรการฝกอบรม ผูวิจัยไดนํามา
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลปรากฏดังนี้
                       1. วิทยากรที่ใหการฝกอบรมมีความรูความเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษาเปน
อยางมาก และมีวิธีการถายทอดที่ดี เปนกันเองกับผูเขารับการอบรม
                       2. การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญมากตอการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการ
ศึกษา ควรมีการอบรมตอเนื่องในเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือการนิเทศการสอน รูปแบบและเทคนิค
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
                       3. การอบรมนิเทศภายในโรงเรียน ควรใหผูอํานวยการสถานศึกษาและผูทําหนาที่
นิเทศภายในโรงเรียนทุกคนเขารวมอบรม เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
                       4.  ระยะเวลาในการฝกอบรมควรเปนเวลา 3 – 5 วัน เพราะในการฝกอบรมมีทั้งเนื้อ
หาสาระที่ผูนิเทศภายในโรงเรียนตองมีความรูความเขาใจ และตองฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะ

                     3.  การประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน
                        ดําเนินการประเมินผลความสามารถของผูรับการฝกอบรมในการปฏิบัติงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนและภาระงานที่ผูวิจัยไดมอบหมายโดยการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูนิเทศภาย
ในโรงเรียน และประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน  พบวา ผูนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน 
30 คน  สวนอีก 1 คน คือผูนิเทศภายในโรงเรียนบานซองกาเรีย ไดยายไปโรงเรียนวัดไชยชุมพล
ชนะสงคราม เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จึงไมสามารถติดตามไดในเวลาที่กําหนด ซ่ึงผู
นิเทศภายในโรงเรียนมีการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้

          ผลจากการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูนิเทศภายในโรงเรียน หลังการฝกอบรม
แลว 1 เดือน โดยการสังเกต การสัมภาษณ การพิจารณารองรอยหลักฐาน ไดแก สมุดบันทึกการ
ประชุมของโรงเรียน  สมุดบันทึกการนิเทศในหองเรียน   แบบบันทึกการสังเกตการสอน  แผนการ
นิเทศ  แผนการจัดการเรียนรู  พบวา
                             1. ผูนิเทศภายในโรงเรียน  30  คน คิดเปนรอยละ 100 มีการนําความรูเร่ืองการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่ไดรับจากการฝกอบรมไปดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีการบันทึก
เสนอขออนุมัติผูอํานวยการโรงเรียน ประชุมขยายผลแกคณะครูในโรงเรียน เพื่อสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนในเรื่องความสําคัญจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                      126
-

เทคนิควิธีการนิเทศ    กระบวนการนิเทศ   เครื่องมือการสังเกตการสอน การวิเคราะหการสังเกตการ
สอน การเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและ แผนการนิเทศ
                         2. ผูนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 46.67ใชเทคนิควิธีการ
นิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 40  ใชเทคนิควิธีการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ  จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.67 ใชการนิเทศแบบคลินิก  จํานวน 2  คน คิดเปนรอย
ละ 6.67 ใชเทคนิคการนิเทศแบบรวมมือ
                         3. มีการนําเครื่องมือการนิเทศการสอนไปสังเกตการสอน    โดยมีการตกลงรวมกับ
ผูรับการนิเทศ ในการใชเครื่องมือการนิเทศการสอนเชิงปริมาณ  ไดแก   การบันทึกความถี่ของพฤติ
กรรมการสอน  และพฤติกรรมการเรียนรูของวิธีการสอนแบบตางๆ   ไดแก     การสอนแบบ 4
MAT  จํานวน  5 คนคิดเปนรอยละ 16.67 การสอนแบบกระบวนการกลุม  จํานวน 5  คน คิดเปน
รอยละ 16.67   การสอนแบบสืบเสาะ    จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.33    บันทึกการปฏิบัติแบบ
ตรวจสอบมาตราสวนประมาณคาและตรวจสอบรายการ จํานวน 9  คน คิดเปนรอยละ 30  การใช
เครื่องมือการนิเทศเชิงคุณภาพ ไดแก การบันทึกยอๆ ส้ัน จํานวน  10 คน คิดเปนรอยละ 33.33  
บันทึกเฉพาะคําพูดสําคัญตอการเรียนรูและที่สนใจ จํานวน 8  คน คิดเปนรอยละ 26.67และบันทึก
ตามประเด็นคําถามที่กําหนด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 การบันทึกเหตุการณและพฤติ
กรรมที่เกิดขึ้นดวยการเขียนพรรณนา  จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67

           4. การมีสวนรวมของครูในการนิเทศการสอน ครูในโรงเรียนเปนผูรับการนิเทศ มี
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จํานวน  23 คน คิดเปนรอยละ 76.67  มีการแลกเปลี่ยน
นิเทศการสอนซึ่งกันและกันในแตละชวงชั้นจํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 63.33  และวิชาเดียวกัน
จํานวน   7  คน คิดเปนรอยละ  23.33
                         5. ผูนิเทศภายในโรงเรียน จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 100 มีการเขียนแผนการ
นิเทศ และแผนการจัดการเรียนรู
                         6.ผลการดําเนินการนิเทศการสอน  ครูรอยละ75 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     การ
สอน ครูรอยละ 100 มีความเขาใจในเรื่องของการนิเทศภายในโรงเรียน และใหความรวมมือเปน
อยางดี ครูรอยละ 75 มีการศึกษาหาวิธีการสอนแบบตาง ๆ มากขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
ที่สอน
                         7. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนิเทศการสอน จากการสัมภาษณพบวา ผูนิเทศ
สวนใหญจะสอนประจําช้ันและมีงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย จึงมีเวลาในการนิเทศนอย และผู
นิเทศ    รอยละ 32.26  มีประสบการณการสอนนอย  ผูรับการนิเทศจึงไมมั่นใจ       ขาดการยอมรับ 
บางคนยังไมคอยมีทักษะในการนิเทศ
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     ผลการประเมินความสามารถในการเขียน โครงการพัฒนาการเรียนการสอนตามภาระ
งานที่ผูนิเทศไดรับมอบหมาย ใหดําเนินการหลังเสร็จสิ้นการฝกอบรมแลว  1   เดือน    จํานวน   30
โครงการดังนี้

ลําดับที่ ช่ือโครงการ คะแนน (25 )
1. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การสะกดคําและการอานออกเสียง 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการใชการจัดการเรียน
รูแบบรวมมือกัน

23

2. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง ทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือกัน

23

3. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การทํางานกลุมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชเทคนิคการมีสวนรวม

22

4. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง อาหารแสนอรอยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยใชการเรียนรูแบบ 4 MAT

22

5. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การถายทอดพลังงานของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชการเรียนรูแบบ 4 MAT

22

6. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การแกโจทยปญหาการบวกและการ
ลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนิค KWDL

22

7. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง สัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 โดยใชเทคนิคการเรียนรู แบบทีมเกมแขงขัน (TGT)จาก
ส่ือผสมบทเรียนสําเร็จรูปและเกมจับคู

22

8 การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง ความสําคัญของอาหาร ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรู แบบ 4 MAT

22

9. การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคการเรียนรูดวยตนเอง CAI ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6

21

10. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหโจทยปญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยการสอนแบบกระบวนการกลุม

21
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ คะแนน(25)
11 การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง หนาที่และสวนประกอบของดอก 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  โดยใชการเรียนรูแบบ
4 MAT

21

12. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การแตงประโยคของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชการเรียนรูแบบ 4 MAT

21

13. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง ปญหายาเสพติดกับวัยรุน ของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีการสอนแบบเทคนิคการ
คิดแกปญหาอนาคต ( FPS )

21

14. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง เงินและสถาบันการเงินของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบผึ้งแตกรัง

21

15. การพัฒนาการเรียนรู  เรื่อง อารยะธรรมตะวันออกในดินแดน
เอเซียตะวันออกเฉียงใตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดย
ใชการจัดการเรียนรูแบบทักษะกระบวนการเผชิญสถานการณ

21

16. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การจําแนกประเภทผัก ของนักเรียน
ช้ันอนุบาลปที่ 2 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

20

17. การพัฒนาการเรียนรู เรื่อง  การสังเกตรูปแบบของจํานวน  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ

           20

18. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การถายโอนความรอน  ของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการใชการเรียนรูแบบ 4 MAT

20

19. การพัฒนาทักษะการประดิษฐดอกกุหลาบจากถุงขนม ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 โดยการใชเทคนิคแบบสาธิต

20

20. การพัฒนาทักษะการออกเสียงคํา ที่ประสมดวยสระเออะ ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1

20

21. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การพัฒนาผลตอส่ิงแวดลอมที่เกิด
จากการกระทําของมนุษย ช้ันประถมศึกษาปที่ 6

19
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ คะแนน(25)

22. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การวิเคราะหโจทยปญหา เร่ืองรอย
ละ โดยการใชแบบฝกทักษะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

19

23. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง  การพัฒนาการเขียน อาน คําที่มี ล 
ควบกล้ําใหถูกตอง ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

19

24. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 
และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ช้ันอนุบาลปที่ 2

19

25.  การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การอานออกเสียงคําที่มีตัว ร ,ล ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1

19

26.  การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การอานจับใจความสําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6

19

27. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การอานคิดวิเคราะห นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3

19

28. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การสังเคราะหแสงของพืช ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4

18

29. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตกับสิ่ง
แวดลอม ช้ันประถมศึกษาปที่ 3

18

30. การพัฒนาการเรียนรู เร่ือง การวัด ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 18

                   สรุปผลการประเมินความสามารถในการเขียน   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนดัง 
ตารางที่ 15

ตารางที่  15   สรุปผลการประเมินความสามารถในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ความสามารถ คะแนน จํานวน(โครงการ) รอยละ
ดี

ปานกลาง
ปรับปรุง

21   -  25
           13  -   20

<   12

15
15
-

50.00
50.00

-
รวม 30 100
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                  จากตารางที่  15    โดยภาพรวม   พบวา    ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความสามารถในการ
เขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน อยูในระดับดี  จํานวน  15  โครงการ  คิดเปนรอยละ  50.00
และอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  15  โครงการ  คิดเปนรอยละ  50.00

ตารางที่  16  แสดงผลการประเมินความสามารถในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

รายการประเมิน
คะแนน

(25)      X S.D. รอยละ ระดับ ลําดับที่

1. ช่ือโครงการ
2. หลักการและเหตุผล/ปญหาการจัด
       การเรียนการสอน/ความสําคัญ
3. วัตถุประสงค
4. แนวคิด/วิธีการในการพัฒนา
5. ขั้นตอนการดําเนินการ/การสอน
6. สื่อ/อุปกรณ
7. วิธีการวัดและประเมินผล
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ

3
4

3
3
3
3
3
3

2.40
2.73

2.60
2.30
2.80
2.73
2.23
2.60

0.80
0.68

0.87
0.76
0.93
0.91
0.74
0.87

80.00
68.25

86.67
76.67
93.33
91.00
74.33
86.67

ปานกลาง
ปานกลาง

 ดี
ปานกลาง

 ดี
 ดี

ปานกลาง
         ดี

5
8

3
6
1
2
7
3

คาเฉลี่ยรวม 2.54 0.82         ดี

     จากตารางที่  16   ความสามารถในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน     พบวา
โดยภาพรวมผูนิเทศ มีความสามารถในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน อยูในระดับดี 
(X=2.54 ,S.D.=0.82 )   เมื่อแยกเปนรายดาน พบวาความสามารถในการเขียนขั้นตอนการดําเนิน
การ/การสอนอยูในระดับดีเปนลําดับที่สูงที่สุด (X= 2.80, S.D. = 0.93)  รองลงมาคือ  ส่ือ/อุปกรณ 
(X =   2.73,   S.D. = 0.91)       วัตถุประสงค     (  X = 2.60, S.D. = 0.87  ) และผลที่คาดวาจะไดรับ  
(  X = 2.60,  S.D. = 0.87) เรียงตามลําดับ สวนความสามารถในการเขียนหลักการและเหตุผล( X =
2.73, S.D. = 0.68)    อยูในระดับปานกลางต่ําสุด     รองลงมา    คือวิธีการวัดและประเมินผล   ( X =
2.23, S.D. = 0.74  )  แนวคิด/วิธีการในการพัฒนา   (X = 2.30,  S.D. = 0.76)และลําดับสุดทาย คือ มี
ความสามารถในการเขียนชื่อโครงการ (X= 2.40, S.D. = 0.80) เรียงลําดับ

    การปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภาย
ในโรงเรียนประถมศึกษาฉบับสมบูรณ         
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    หลังจากผูวิจัยไดทําการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมแลวไดนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข
หลักสูตรฝกอบรม คือ

1. เพิ่มเวลาฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมไดประเมินความคิดเห็น  ที่มีตอหลักสูตรฝก
อบรมวาระยะเวลาการฝกอบรมนอยไป    ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆไมครบตามเนื้อหาสาระ    ผูวิจัยจึง
ปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม จาก 2 วันเปน 3 วันและเพิ่มเวลาในการฝกปฏิบัติงานมากขึ้นดังนี้

ตารางที่  17  แสดงการปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม

หลักสูตร ( เดิม ) หลักสูตร ( ใหม )
วันที่ เนื้อหา ชั่วโมง วันที่ เนื้อหา ชั่วโมง

1 หนวยท่ี 1 ความสําคัญ จําเปน 
การนิเทศภายในโรงเรียน
หนวยท่ี   2 ทักษะการนิเทศ
หนวยท่ี 3 เทคนิควิธีการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
หนวยท่ี 4 กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

1

1
2

1

1 หนวยท่ี1ความสําคัญ จําเปน 
การนิเทศภายในโรงเรียน
หนวยท่ี 2 สมรรถภาพและบท
บาท ของผูนิเทศภายในโรง
เรียน
หนวยท่ี 3 กิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
หนวยท่ี 4 ทักษะการนิเทศ

1

1

1

2

2 หนวยท่ี 4 กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
หนวยท่ี 5  การสังเกตการสอน
หนวยท่ี 6 การวิเคราะหการ
สังเกตการสอน

2

3

1

2

3

หนวยท่ี 5  เทคนิควิธีการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
หนวยท่ี 6  กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน

หนวยท่ี 7 การสังเกตการสอน
หนวยท่ี 8 การวิเคราะหการ
สังเกตการสอน

3

3

4
2
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     2. ปรับปรุงส่ือประกอบการฝกอบรม โดยจัดทําเอกสารเสริมความรูและใบงาน เพื่อให
ผูเขารับการฝกอบรมไดศึกษา    และฝกปฏิบัติจริงมากขึ้น    รวมกันอภิปราย    แสดงความคิดเห็น
และสรุปเปนองคความรูรวมกัน
                  3. เพิ่มเนื้อหาสาระจากเดิม 6 หนวย เปน 8 หนวยโดยเพิ่มหนวยที่ 2 เนื้อหาเกี่ยวกับ
สมรรถภาพและบทบาทของผูนิเทศภายในโรงเรียน และหนวยที่ 3 เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน   เพิ่มสาระสําคัญเกี่ยวกับ      วิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในหนวยที่ 5  
เพื่อผูเขารับการอบรมใชเปนแนวทางในการฝกเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
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บทที่  5

สรุปผล  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัย  เร่ือง   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม    เรื่อง    การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับ
ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา เปนการวิจัยและพัฒนา  ( Research and Development )  โดยมี
วัตถุประสงค    1)   เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน  สําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม      เร่ืองการนิเทศ
ภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   2)   เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เปน
การสรางหลักสูตรฝกอบรม   3)  เพื่อทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม   4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุง
หลักสูตรฝกอบรม  เปนการประเมนิผลหลักสูตรฝกอบรม ดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียนกอนและหลังการฝกอบรม   ดานความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม    ดานความ
สามารถในการปฎิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนของผูนิเทศภายในโรงเรียน   ผูวิจัยไดสรางหลักสูตร
ฝกอบรมขึ้นใหม      โดยอาศัยการศึกษาขอมูลพื้นฐาน      นํามาสังเคราะห    เปนหลักสูตรฝกอบรม
(ฉบับราง) เปนหลักสูตรฝกอบรมฉบับทดลองใช   ประชากรที่ใชในการวิจัย   ไดแก  ผูนิเทศภายใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 3 จํานวน 111 โรงเรียน  1 โรงเรียนสาขา
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก    ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอสังขละบุรี      สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต  3  จํานวน 31 คน      โดยใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling )   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก  หลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง   การนิเทศภายใน
โรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   แบบทดสอบความรู  ความเขาใจ     เร่ืองการ
นิเทศภายในโรงเรียนกอนการฝกอบรม    และหลังการฝกอบรม    แบบสอบถามความคิดเห็น  และ
แบบประเมินผลความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน       ใชแบบแผนการวิจัยแบบ
Pre   Experimental     Design   แบบกลุมเดียวOne  Group   Pretest   Posttest  Design   การวิเคราะห
ขอมูล   และสถิติที่ใช คาเฉลี่ย (  X  ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  t- test แบบ Dependent และการ
วิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis)

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับ
ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีผลการวิเคราะหตามขั้นตอนการวิจัยสรุปไดดังนี้
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1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน    เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง    การนิเทศภายใน
โรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   พบวา     ตองการใหมีการฝกอบรมในเนื้อหา
เกี่ยวกับ การสังเกตการสอน    เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน  ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
การวิเคราะหการสังเกตการสอน      กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน   และความสําคัญและความ
จําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน โดยมีวิธีการฝกอบรบ   ทั้งภาคทฤษฎีและฝกปฏิบัติ  การสาธิต
การบรรยาย  การนําเสนอผลงาน อภิปรายรวมกัน มีรูปแบบการวัดและประเมินผลการอบรมชัดเจน

2.   ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม      พบวา   หลักสูตรฝกอบรมเรื่องการนิเทศภายใน
โรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน    มีสาระประกอบดวย    หลักการ      จุดมุงหมาย     เนื้อหา
กิจกรรมการฝกอบรม ส่ือ/อุปกรณ  การวัดและประเมินผลซึ่งมีเนื้อหา จํานวน    6   หนวย        ดังนี้
1)   ความสําคัญและจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน            2)  ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
3)  เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน    4)   กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน        5 )  การสังเกต
การสอน   6)  การวิเคราะหการสังเกตการสอน ซ่ึงประกอบดวยภาคทฤษฎี  ดานความรู  ความเขาใจ
ในเนื้อหาสาระและภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ       และผลการพิจารณาคุณภาพหลักสูตร       พบวา
หลักสูตรมีความสอดคลองเหมาะสม

     3.  ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง   การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา       โดยการนําหลักสูตรการฝกอบรม   ไปทดลองใชกับผูนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอสังขละบุรี     สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี    เขต  3
จํานวน    31  คน   เปนเวลา   2   วัน   ระหวางวันที่   4 - 5   สิงหาคม     2548     ดําเนินการฝกอบรม
ตามกระบวนการหลักสูตรฝกอบรม      ทั้งภาคทฤษฎี    และการฝกปฏิบัติจริง     พบวา   ผูเขาอบรม
ทุกคน  มีความสนใจ   ตั้งใจฟงการบรรยายใหความรูจากวิทยากร รวมอภิปราย   แสดงความคิดเห็น
มีการ  อภิปรายกลุม การฝกปฏิบัติกิจกรรม ซักถาม  ตอบคําถาม มีสวนรวมในกิจกรรม  แลกเปลี่ยน
ความรูซ่ึงกันและกัน
                   4.  ผลการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา   พบวา   ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจ   เร่ือง  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนกอนและหลังการใชหลักสูตรฝกอบรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ
.05   ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย   โดยหลังการฝกอบรม  มีความรู   ความเขาใจ  ในเรื่องการนิเทศ
ภายในโรงเรียน      สูงกวากอนการฝกอบรม     ผูนิเทศภายในโรงเรียน มีความคิดเห็นวา   หลักสูตร
ฝกอบรม    มีความเหมาะสมในดานเนื้อหาวิชา  กิจกรรมการฝกอบรม   และผูนิเทศภายในโรงเรียน
มีสวนรวมในการฝกอบรม      ผลการติดตามผลการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน    และประเมิน
ความสามารถในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน  หลังการฝกอบรมแลว  1  เดือน  พบวา
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ผูนิเทศภายในโรงเรียน   มีความสามารถในการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน      โดยการขยายผล
สรางความตระหนักใหคณะครูในโรงเรียน  มีแผนการนิเทศ     มีการใชเทคนิควิธีการนิเทศ   การใช
เครื่องมือสังเกตการสอน      และสามารถเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนได   ในภาพรวมอยู
ในระดับดี      โดยดานขั้นตอนการดําเนินงาน/การสอน    อยูในระดับดีซ่ึงเปนลําดับสูงสุด   แตดาน
หลักการและเหตุผล / ปญหาการจัดการเรียนการสอน / ความสําคัญอยูในระดับปานกลางต่ําสุด รอง
ลงมา  คือดานการวัดและประเมินผล    ผลการปรับปรุงแกไขหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง      การนิเทศ
ภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาไดแกไขระยะเวลาของการฝกอบรมให
เพิ่มมากขึ้น  จาก   2  วัน  เปน 3  วัน   ปรับปรุงส่ือที่ใชในการฝกอบรม   โดยจัดทําเอกสารประกอบ
แบบฝก  ใบงาน ในหนวยที่ 5  และเพิ่มเนื้อหาวิชามากขึ้น

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย   เรื่อง   การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เร่ือง     การนิเทศภายในสําหรับผู
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา มีประเด็นสําคัญสามารนํามาอภิปรายผลไดดังนี้

1.  ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจากผลการวิจัยพบวา
ผูนิเทศภายในโรงเรียน   มีประสบการณการนิเทศภายในโรงเรียนนอย        ผานการประชุมสัมมนา
เพียง    1 – 2   คร้ัง   จึงมีความตองการเขารับการฝกอบรม  เกี่ยวกับเนื้อหาการนิเทศภายในโรงเรียน
เกี่ยวกับ การสังเกตการสอน   เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน   ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
การวิเคราะหการสังเกตการสอน     กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน   ความสําคัญและจําเปนของ
การนิเทศภายในโรงเรียน    โดยมีวิธีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   การสาธิต  การนําเสนอ
ผลงาน        การบรรยาย         อภิปรายรวมกัน  มีรูปแบบการวัดผลและประเมินผลการอบรมชัดเจน
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา      ผูนิเทศภายในโรงเรียนไมเคยไดศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศโดยตรง     รวมทั้ง
เทคนิคและทักษะอื่นๆ        ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น    การฝกอบรม     เปนวิธีการหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร   และ
เตรียมความพรอมใหบุคลากรทํางานในหนาที่ดวยการจัดกิจกรรมตางๆเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
เกิดความรู   ความเขาใจและมีประสบการณในเรื่องที่กําหนด ภายในเวลาอันสั้น     ซ่ึงสอดคลองกับ
วิน    เชื้อโพธ์ิหัก  ( 2537 :  30 )  ไดกลาววา   การฝกอบรมเปนการเพิ่มพูนความรูและแนวคิดใหมๆ
เนนใหผูเขารับการฝกอบรมไดรับ    ความรู   หลักการ    ทฤษฎี  ในเรื่องที่เขารับการฝกอบรม    การ
ฝกอบรม จึงเปนการบรรยาย     การอภิปราย  สรุปเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความรูนั้น และเปนการให
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ผูเขารับการฝกอบรมไดลงมือฝกปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวกันหือ
คลายคลึงกับเครื่องมือก็จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีความชํานาญ ความคลองแคลวในการปฏิบัติ
งาน   และยังสอดคลองกับ   ชารี   มณีศรี( 2538 : 89) ที่กลาววา การฝกอบรมเปนกลวิธีที่จัดให
บุคคล    เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆ    ทักษะ มุงเปลี่ยนพฤติกรรมผูทําหนาที่ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
นอกจากนั้น  คุณาวุฒน    รานจันทร  ( 2532 : 44 )  ไดกลาววาการฝกอบรม   เปนกระบวนการให
การศึกษาวิธีหนึ่ง  ที่มุงเนนใหบุคคลไดเพิ่มพูน  ความรู  ทักษะ เจตคติ  และประสบการณในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ    จนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ตองการซึ่งสอดคลอง
กับขจรศักดิ์  หาญณรงค ( 2524 : 5,อางถึงใน  พนิจดา  วีระสุชาติ 2543 : 86 ) ไดกลาววา   การใหผู
ที่ยังไมรูหรือทําไมเปน    หรือยังไมมีความชํานาญไดทดลองฝกปฏิบัติทําดวยตนเอง    เพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจและความชํานาญ นอกจากนั้น   วัชรา   เลาเรียนดี   (2548 : 230 )  ไดกลาววา     ผู
ทําหนาที่นิเทศตองมีความรอบรูอยางชํานาญหลายดาน ทําหนาที่หลายบทบาท  มีศักยภาพ มีความ
ชํานาญในการจัดการเรียนรู   มีมนุษยสัมพันธ  และความสามารถชวยใหครูเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ในการจัดการศึกษาและยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ  วาสนา  คงมั่น ( 2544 :162  )วาควรมีการอ
บรม   เรื่อง    การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียนใหมีความรู  ความ
เขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน

2.   ผลการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม       เร่ือง    การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา จากผลการวิจัย พบวา  หลักสูตรฝกอบรม   (ฉบับราง )   ประกอบดวย
หลักการของหลักสูตร จุดมุงหมาย  เนื้อหาวิชาของหลักสูตรฝกอบรมประกอบดวย    เนื้อหาจํานวน
6   หนวย   คือ   1)    ความสําคัญและจําเปนของนิเทศภายในโรงเรียน  2)  กระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน  3)  เทคนิคและวิธีนิเทศภายในโรงเรียน  4) ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน  5) การสังเกต
การสอน     6)   การวิเคราะหการสังเกตการสอน    กิจกรรมการอบรม    ประกอบดวย    ภาคทฤษฎี
ดานความรู   ความเขาใจ   เรื่อง   การนิเทศภายในโรงเรียนและภาคปฏิบัติ โดยใชการสาธิต แบบฝก
ใบงาน   การนําเสนอผลงาน และการอภิปราย   สรุปสาระสําคัญ    ส่ือที่ใชในการฝกอบรม   การวัด
และประเมินผล     ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา    หลักสูตรการฝกอบรมไดมีการศึกษาความตองการของผู
เขารับการฝกอบรมและผูที่เกี่ยวของในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  ตามทฤษฎีของนักการศึกษา
ผูเชี่ยวชาญ   และมีการปรับปรุงแกไขในองคประกอบของหลักสูตร     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
ทาบา  ( Taba  1962  :10  )  ไดกลาวถึงองคประกอบของหลักสูตร  4  สวนสําคัญคือ 1)  จุดมุงหมาย
2) เนื้อหาวิชา      3)  กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน    4) การประเมินผล  และสอดคลองกับ
แนวคิดของ   เคอร  ( Kerr  1989  :16 - 17 , อางถึงใน  ปนัดดา   พงศนภาพิไล  2542  : 17 )   ไดแบง
องคประกอบของหลักสูตรเปน   4   สวน  คือ   1) วัตถุประสงค    2) เนื้อหาสาระ   3) ประสบการณ
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การเรียน    4)  การประเมินผล   และนอกจากนั้น  วิชัย   วงศใหญ (  2537  :  64  )  ไดเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตรไว     4   สวน     คือ  1) จุดประสงคของหลักสูตร     2) กิจกรรม
การเรียน     3)   การนําไปทดลองปฏิบัติ    4)  การประเมินผล     และเนื้อหาของหลักสูตร    มีความ
สอดคลองเหมาะสมกับความตองการ   และสถานภาพของผูเขารับการฝกอบรม     ซ่ึงสอดคลองกับ
วิน    เชื้อโพธ์ิหัก (2537 : 45 )ไดกลาววา   การสรางหลักสูตรที่ดีจะตองใหสอดคลอง และเหมาะสม
กับบุคคลผูเขารับการฝกอบรม  โดยคํานึงถึง   เพศ    อายุ    ประสบการณการทํางาน   ส่ิงเหลานี้เปน
ปจจัยสําคัญที่จะตองนํามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตร     หลักสูตรดีมีความเหมาะสม      เพราะ
ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ   ซ่ึงสอดคลองกับ  วิชัย    ดิสสระ   (  2535  : 117 – 118 )
ไดกลาววา    การประเมินหลักสูตรที่เพิ่งทําเสร็จนี้       เปนการพิจารณาวิเคราะหความสมเหตุสมผล
หรือความเชื่อมั่นของสิ่งที่กําหนดไวในหลักสูตรกับความที่นาจะเปนมีความสัมพันธและสอดคลอง
กับความเปนจริงหรือไมอยางไร     โดยอาศัยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทางดานหลักสูตร  นักการ
ศึกษา  ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหาวิชาและกระบวนการเรียนการสอน

3. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม      เร่ือง       การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผู
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ไดนําหลักสูตรการฝกอบรม ( ฉบับราง )ไปทดลองใชกับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียนอําเภอสังขละบุรี    สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต  3    เปนเวลา
2 วัน ดําเนินการฝกอบรมตามกระบวนการและเนื้อหาของหลักสตูรซึ่งประกอบดวยภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ วิธีการฝกอบรมใชการบรรยายใหความรูจากวิทยากร   อภิปรายรวมกัน    สาธิตการสอน
ถาม – ตอบ     ฝกปฏิบัติกิจกรรมการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน      การสังเกตการสอน
การสรางเครื่องมือการสังเกตการสอน      และการวิเคราะหการสังเกตการสอนตามใบงาน  มีการนํา
เสนอผลงานตามใบงาน  และสรุปสาระสําคัญ   จากผลการวิจัย    พบวา ผูเขารับการอบรม มีความรู
ความเขาใจ   สนใจ  ตั้งใจเรียนรูในเนื้อหาของการฝกอบรมและสามารถปฏิบัติกิจกรรมที่กําหนดได
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การฝกอบรมเนนกิจกรรมที่หลากหลาย    มีบรรยากาศที่เปนกันเอง   ระหวาง
วิทยากรกับผูเขารับการฝกอบรม   วิทยากรมีความรู    ความเขาใจในเนื้อหาของหลักสูตรเปนอยางดี
สามารถถายทอดความรูใหกับผูเขารับการฝกอบรม          มีการเลือกใชเทคนิคการฝกอบรมไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม      จึงเกิดแรงจูงใจใหผูเขารับการฝกอบรม     มีความสนใจ    ตั้งใจเรียนรู     มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไดมากมาย       ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   ฉลอง  มาจินดา   (2538 : 22 )   ที่วา
ในการจัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือหนวยงานใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นนั้น   องคประกอบ
ที่สําคัญที่ชวยใหการจัดการฝกอบรมประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายไดคือ   การเลือกใชเทคนิค
การฝกอบรมไดอยางถูกตองเหมาะสม         โดยแบงเทคนิคการฝกอบรมไว     4  ประเภท           คือ
1)      การบรรยายและอภิปรายโดยผูทรงคุณวุฒิ         2 )  การใหผูเขารับการฝกอบรมมีบทบาทรวม
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เชน    การอภิปราย   การซักถาม     การสาธิต   เปนตน    3)   การพัฒนาเฉพาะบุคคล      ซ่ึงผูเขารับ
การฝกอบรมสามารถปรับใหเขากับระดับความสามารถ  ในการเรียนรูและความสามารถของตน
เชน  การสอนโดยใชชุดการเรียนสําเร็จรูป    4 ) การใชส่ือในการฝกอบรม   เชน   การใชภาพยนต
ประกอบ   และสอดคลองกับแนวคิดของ  ขจรศักดิ์   หาญณรงค   (  2524 : 5 ,  อางถึงใน  พนิจดา
วีระสุชาติ  2543 : 86 ) ที่วา  การที่ผูรู   หรือผูชํานาญการ     แสดงวิธีการปฏิบัติที่ถูกตอง   ใหผูที่ยัง
ทําไมเปน หรือเปนแตยังไมมีความชํานาญการ   และการใหผูที่ยังไมรู  หรือทําไมเปน  หรือยังไมมี
ความชํานาญการไดทดลองทําดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ  และความชํานาญ
                   4.   ผลการประเมินผลหลักสูตรฝกอบรม      เร่ือง     การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผู
นิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา   จากผลการวิจัย   พบวา ผูนิเทศภายในโรงเรียน มีความรู  ความ
เขาใจ   เรื่อง   การนิเทศภายในโรงเรียน  กอนการฝกอบรมและหลังการฝกอบรมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่  ระดับ .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย โดยหลังการฝกอบรมมีความรู  ความ
เขาใจ เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสูงกวากอนฝกอบรม  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา กอนเขารับการฝก
อบรม ผูนิเทศภายในยังไมมีความรูความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับ  เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรียน
เมื่อไดรับการฝกอบรม ไดรับความรูจากการบรรยายของวิทยากรที่มีความรู จากการศึกษาใบความรู
และฝกปฏิบัติจริง   จึงทําใหผูนิเทศภายในโรงเรียนเกิดความรูความเขาใจ   ในเรื่องการนิเทศภายใน
โรงเรียน    สงผลใหคะแนนความรู    ความเขาใจหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม        ซ่ึง
สอดคลองกับ   วิชิต     สุรัตนเรืองชัย   ( 2534 : 47 ) กลาววา  การฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัดขึ้น
เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดเกิดการเรียนรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายในเวลาที่ไมนานนัก สวนใหญ
จะจัดขึ้นเพื่อแกปญหา   หรือความตองการของหนวยงานที่จะเพิ่มความรู   ทักษะและประสบการณ
แกบุคลากรและเมื่อพิจารณาเปนรายเนื้อหาพบวา กอนการอบรม หนวยที่ 2  ทักษะการนิเทศภายใน
โรงเรียน  มีความรู    ความเขาใจ    ในระดับมากที่สุด    และหนวยที่ 3     เทคนิควิธีการนิเทศภายใน
โรงเรียน   มีความรู ความเขาใจในระดับต่ําสุด หลังการฝกอบรม พบวา หนวยที่ 2   ทักษะการนิเทศ
ภายในโรงเรียน มีความรูความเขาใจในระดับมากที่สุด   และ หนวยที่ 6 การวิเคราะหการสังเกตการ
สอน มีความรู ความเขาใจในระดับต่ําสุด   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา    เปนหนวยที่ตองมีการปฏิบัติจริง
ฝกวิเคราะห  ฝกสังเกตการสอน ซ่ึงมีเวลาไมเพียงพอสําหรับ การฝกกิจกรรมดังกลาว  การฝกอบรม
โดยใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมอยางหลากหลาย   ทั้งฟงการบรรยายจากวิทยากร
ที่มีความรู      การถาม – ตอบ   การฝกปฏิบัติจริง  การอภิปรายรวมกัน   การนําเสนอผลงาน    และ
การสรุปสาระสําคัญรวมกัน ทําใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรูความเขาใจอยางแทจริง    จึงสงผล
ใหคะแนนความรู    ความเขาใจหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ  วิน     เชื้อโพธ์ิหัก  ( 2537 : 30 ) ที่วา  เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู   แนวคิดใหมๆ     ทักษะและ
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ประสบการณการทํางาน  การฝกอบรมจึงเนนการบรรยาย   อภิปราย   สรุปเนื้อหาสาระ    การลงมือ
ฝกปฏิบัติงาน  โดยใชเครื่องมือ หรือวัสดุเกื้อหนุนเชนเดียวกันหรือคลายคลึงกัน   ก็จะทําใหผูเขารับ
การฝกอบรม มีความชํานาญ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน

  ความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม   จากผลการวิจัย   พบวา   ผูนิเทศภายในโรงเรียน
มีความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรม   มีความเหมาะสมอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด   ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวา      การสรางหลักสูตรดําเนินการไปตามขั้นตอนอยางมีระบบ        โดยมีการสอบถามความ
ตองการการฝกอบรมจากผูนิเทศภายในโรงเรียน กอนนํามาสรางหลักสูตรฝกอบรม และไดผานการ
ตรวจสอบความสอดคลองจากผูเชี่ยวชาญ กอนนําไปทดลองใช   จึงทําใหหลักสูตรฝกอบรมมีความ
สมบูรณเหมาะสม ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ   วาสนา  คงมั่น    ( 2545 : 157 ) ไดทําการศึกษา
วิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม   เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา  พบวา   หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช และผูเขารับการฝกอบรมมีความ
สนใจในการอบรมเปนอยางดี  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวาในดานเนื้อหา  อยูในระดับมากที่สุด
และระดับมาก ในดานกิจกรรมวิธีการฝกอบรม  การมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม    ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะวา ไดผานการสอบถามความตองการของผูเขารับการฝกอบรม      และผานการตรวจสอบ
คุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จึงทําใหเนื้อหา  กิจกรรม       ตรงกับความตองการของผูเขารับการฝกอบรม
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วิชัย  วงษใหญ ( 2537 : 217 )  ที่วา การประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
คือการประเมินระหวางการปฏิบัติงานพัฒนาหลักสูตร   เพื่อใชผลนั้น ใหเปนประโยชนในการปรับ
ปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยมีการวัดผลเปนระยะๆ ในระหวางการทดลองใชหลักสูตร     แลวนํา
ผลจากการวัดมาประเมินผลแตละขั้นตอนของหลักสูตร     มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดดี
เพียงใด     และความคิดเห็นตอหลักสูตรฝกอบรมอยูลําดับทาย   คือ ระยะเวลาในการฝกอบรม และ
เอกสารประกอบการฝกอบรม ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การฝกอบรมในเรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียน
เปนการฝกปฏิบัติ เนนใหเกิดทักษะเพื่อนําไปปฏิบัติในการนิเทศภายในโรงเรียนอยางจริงจัง จึงอาจ
ใชระยะเวลาในการฝกอบรมที่มากกวานี้       ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   คุณาวุฒน     รานจันทร
( 2532:44 ) ที่วา    การฝกอบรมเปนกระบวนการที่ใหการศึกษาวิธีหนึ่งที่มุงเนนใหบุคคลไดเพิ่มพูน
ความรู      ทักษะ     เจตคติ   และประสบการณ    ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ     จนทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม      ไปในทางที่ตองการภายใตเงื่อนไขของสภาพการณ        และระยะเวลาที่
เหมาะสม นอกจากนั้นชารี  มณีศรี (   2538  : 89 )    กลาววา   การฝกอบรม เปนกลวิธีที่จัดใหบุคคล
เพื่อเพิ่มพูนความรูใหมๆทักษะมุงเปลี่ยนพฤติกรรมผูทําหนาที่ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   อาจกลาว
ไดวา     การอบรมมุงปรับปรุงงานปจจุบันใหดีขึ้น  มีขั้นตอนไมซับซอนสําหรับบุคคล   กลุมบุคคล
หรือองคกรโดยมีระยะเวลาดําเนินการเพียงพอเหมาะสมกับวัตถุประสงค
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    ความสามารถในการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน   จากผลการวิจัย       พบวา ผูนิเทศ
ภายในโรงเรียน        สามารถนําความรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน       ไปขยายผลสรางความ
ตระหนักใหกับคณะครูในโรงเรียน   มีการใชเทคนิควิธีการนิเทศในการนิเทศการสอน   ไดแก  การ
นิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การนิเทศ
แบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและ การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนการนิเทศภายในรูปแบบหนึ่ง
ที่เนนการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของครู  และเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครู    ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของ วัชรา  เลาเรียนดี  ( 2545 : 155 – 158 )   ที่กลาววา      การนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อน เปนวิธีการที่ครูและเพื่อนครู      รวมกันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอน ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการปฏิบัติงานจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกัน
มีการสังเกตการสอน   วิเคราะหการสังเกตการสอน   และการใหขอมูลยอนกลับ   และยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ อรณรินทร  สุนทรสถิตย  ( 2542 : บทคัดยอ) พบวา  ครูสวนใหญมีความรูสึกที่ดี
มีความพึงพอใจ และเห็นประโยชนของการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน    นอกจากนั้นยังสอดคลอง
กับแนวคิดของ แกลทธอรน    ( Glatthorn  1984:40-41, อางถึงใน   วัชรา  เลาเรียนดี 2548:106-107)
ไดกลาววา  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  เปนทางเลือกหนึ่งของการนิเทศสําหรับครู ที่ไม
ประสงคจะรับการนิเทศรูปแบบอื่น   เปนกระบวนการที่ครู ตั้งแต 2 คนขึ้นไป  ตกลงทํางานรวมกัน
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ   ดวยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน  การใหขอมูลยอนกลับ    การอภิปรายความ
คิดเห็นกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการปรับปรุงวิชาชีพ  ซ่ึงครูสามารถเลือกไดหลายวิธี   และยังสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ สุพิชฌาย  แสงลี ( 2545 : บทคัดยอ ) พบวา ครูสวนใหญมีความรูสึกที่ดี   มีความ
พึงพอใจ และเห็นประโยชนของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ

ความสามารถในการเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอน      จากผลการวิจัย   พบวา
ในภาพรวม      ผูนิเทศภายในโรงเรียนสามารถเขียนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนอยูในระดับดี
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา      ความสามารถในการเขียนขั้นตอนการดําเนินการสอน/การสอน
อยูในลําดับสูงสุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูนิเทศภายในโรงเรียนซ่ึงเปนครูในโรงเรียนประถมศึกษา
ไดรับการพัฒนาจากตนสังกัด  ในการจัดการเรียนการสอน   ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู
ซ่ึงสอดคลองกับ    กลยุทธิ์    ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอที่ 2   ปฏิรูปการ
เรียนรู   สูการใชความรูเปนฐานการดํารงชีวิต     และยังสอดคลองกับวัตถุประสงคของ  แผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี     เขต   3    ขอ 4      เพื่อนิเทศโรงเรียนเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ     ดวยวิธีการที่หลากหลาย         ดานหลักการและ
เหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการสอน / ความสําคัญ  วิธีการวัดและประเมินผล    อยูในลําดับต่ําสุด
ตามลําดับ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา      ผูนิเทศภายในโรงเรียนไมสามารถวิเคราะหปญหา/ระบุปญหา
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การจัดการเรียนการสอน  ไมศึกษาวิธีการวัดและประเมินผล   ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ   และ
ตามนโยบายการปฏิรูปการจัดกระบวนการเรียนรู  อีกทั้งยังไมมีทักษะในการเขียนหลักการและเหตุ
ผล    และการวัดและประเมินผล    ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา   ศึกษานิเทศกของสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากาญจนบุรี    เขต  3  ไมไดจัดทําเครื่องมือนิเทศในเรื่องการเขียนหลักการและเหตุผล และไม
ไดนิเทศเรื่องวิธีการวัดและประเมินผลอยางตอเนื่องและจริงจัง     ดังนั้น     ผูนิเทศภายในโรงเรียน
จําเปนตองไดรับการฝกฝน โดยการฝกปฏิบัติและทําซํ้าๆ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ  แคทท และ
มิลเลอร   (  Stephen  F. Catt  and    Donald  S.miller  1991 :39, อางถึงใน   ชารี  มณีศรี   2542  : 92
)  ที่กลาววา  การฝกปฏิบัติและการทําซํ้าๆจะทําใหพัฒนาทักษะขึ้นสูงได

ขอเสนอแนะ

                  จากผลของการวิจัย  การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับ
ผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะ 3 สวนดังนี้

     ขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช

จากขอคนพบของการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรียน
สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ผูวิจัยขอเสนอแนะการนําหลักสูตรฝกอบรมไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1.  จากผลการวิจัย     พบวา   หลังการฝกอบรม ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความรู     ความ
เขาใจ    เรื่อง  การนิเทศภายในโรงเรียนสูงกวากอนการอบรม   ดังนั้น  ผูที่จะนําหลักสูตรไปใชควร
ดําเนินการฝกอบรมตามขั้นตอนและวิธีการฝกอบรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม

 2 .  จากผลการวิจัย  พบวา   ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้นทุก
หนวย  แตหนวยที่มีคะแนนต่ําสุดหลังการฝกอบรม  คือ  หนวยที่  6การวิเคราะหการสังเกตการ
สอน ดังนั้น ผูที่จะนําหลักสูตรไปใชตองใหความรูดานทฤษฎี  โดยการเพิ่มเวลาในการศึกษาใบ
ความรู  และเนนการฝกปฏิบัติในเรื่อง    การวิเคราะหการสังเกตการสอน   โดยวิทยากรตองเปนผูมี
ความรู ในเรื่องนี้อยางแทจริง

 3.  จากผลการวิจัย  พบวา ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรมนอยไป ไมเหมาะสมกับเนื้อ
หา ดังนั้น     ผูที่จะนําหลักสูตรไปใช    ควรเพิ่มระยะเวลาการฝกอบรม     ใหเหมาะสมกับเนื้อหา
ในแตละหนวย
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     4.  จากผลการวิจัย พบวา ความสามารถในการเขียน    โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ดานหลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการสอน/ความสําคัญ และวิธีการวัดและประเมินผล
ต่ํากวาดานอื่น  ดังนั้น  ผูที่จะนําหลักสูตรไปใช   ควรรวบรวมตัวอยางการเขียนหลักการและเหตุผล
จากงานวิจัยตางๆ         และในการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับแนวทางวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูไว
เพื่อเปนแนวทางในการเขียนโครงการตอไป

    ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

     1. จากผลการวิจัย    พบวา      ผูนิเทศภายในโรงเรียนที่เขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร
มีความรู ความสามารถในการนิเทศภายในโรงเรียน   ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต3   ควรมีการนําหลักสูตรฝกอบรมนี้ไปขยายผลใหครอบคลุมทุกโรงเรียน

      2.  จากผลการวิจัย  พบวา   ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความสามารถในการเขียนหลักการ
และเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการสอนต่ํา ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ควรมีการจัดทํา
คูมือสําหรับฝกการเขียนหลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการสอน    โดยมีการนิเทศแบบ
คลินิก   หรือแบบเพื่อนชวยเพื่อน

    ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

1. จากผลการวิจัย  พบวา  ผูนิเทศภายในโรงเรียนไดใหขอเสนอแนะใหมีการฝกอบรม
เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือการนิเทศการสอน รูปแบบ
และเทคนิคการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    ดังนั้น  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3
และผูเกี่ยวของควรมีการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือการนิเทศการสอน   รูปแบบและเทคนิคการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
เขต 3

2. จากผลการวิจัย     พบวา   ผูนิเทศภายในโรงเรียน   มีความรู    ความเขาใจในเนื้อหา
การวิเคราะหการสังเกตการสอนต่ําที่สุด    ดังนั้น   ควรมีการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมนิเทศ
ภายในโรงเรียนเฉพาะเรื่อง การวิเคราะหการสังเกตการสอน สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน

3. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมตางๆ  เชน  CAI , CD, โปรแกรมประยุกต
เพื่อการเรียนรู ( courseware )ในเรื่องการสังเกตการสอน และการวิเคราะหการสังเกตการสอน
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2546.(อัดสําเนา)
                  . “ กลยุทธ 2548-2552.”  2548. (อัดสําเนา)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ . พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ.    พ.ศ.2542. และที่

   แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2545 พรอมกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของและพระราชบัญญัติ
   การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545.กรุงเทพฯ:โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,
   2546.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.      “ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
  สังคมแหงชาติ  ฉบับที่ เกา  พ.ศ. 2545 – 2549.”  2544.  (อัดสําเนา )

สุพิชฌาย   แสงลี .“ การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
                   คณิตศาสตรของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 1– 6 .” วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
                   มหาบัณฑิต    สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
                   2545 .
เสนาะ   ติเยาว . การบริหารงานบุคคล . กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2534 .
อนุนาถ  ช่ืนจิตร .  “   การนิเทศการสอนแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ           เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวิชา
                   คณิตศาสตร   ดานกระบวนการทางคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 .”

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต       สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2545 .

อรณรินทร  สุนทรสถิตย .“ การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธทางการเรียน วิชา
                   คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่5โรงเรียนอนุบาลสุธีธรจังหวัดนครปฐม.”

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต           สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2542.
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อรวรรณ  เหมือนสุดใจ .  “  การนิเทศการสอนแบเพื่อนนิเทศเพื่อน  เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัย
                   ในชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา.”วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
                   มหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร ,
                   2545 .
อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ ภิงครวัฒน.  หลักและแนวทางในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
                  ประถมศึกษา. กรุงเทพ ฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2528.
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ภาคผนวก ก
รายชื่อผูเช่ียวชาญ

หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ

1.  นางเอมอร  รสเครือ
     ศึกษานิเทศก    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1
     อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี
2.  นางสาวพรรณรัตน  สงเคราะห

                   ศึกษานิเทศก     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1
     อําเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี
3.  นางนุดี   รุงสวาง

                   ศึกษานิเทศก    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2
อําเภอพนมทวน   จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
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แบบสอบถามผูนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพฒันาโครงรางหลักสูตรฝกอบรม 
เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียน  สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศกึษา 

คําชี้แจง     โปรดตอบแบบสอบถามโดยขีดเครื่องหมาย /  ลงใน           หรือเขียนขอความลงใน
ชองวางใหตรงกับขอเท็จจรงิของทาน 
 ตอนที่ 1   สถานภาพทัว่ไปของผูนิเทศภายในโรงเรียน 
ลําดับที่ สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 1  ผูวิจัย   2 

 
1. 
2. 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

5. 
 

6. 
 

7. 

เพศ                            ชาย                                      หญิง 
อายุ                            25 - 30  ป                             31 - 35  ป 
                                  36 - 40  ป                             41 - 45  ป 
                                  46 - 50  ป                             50  ปขึ้นไป 
ระยะเวลารับราชการ 
                                  5 - 10  ป                               11 - 15  ป 
                                  16 - 20  ป                             21 - 25  ป 
                                  26 - 30  ป                             31  ปขึ้นไป 
ระยะเวลาการเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน 
                                   1 - 5  ป                               6 - 10  ป 
                                   11 - 15 ป                             16 - 20 ป 

20 ปขึ้นไป 
 
วุฒิการศึกษา              ต่ํากวาปริญญาตรี                ปริญญาตรี 
                                   ปริญญาโท 
วิชาเอก                       บริหารการศึกษา                 ประถมศึกษา 
                                    อ่ืนๆ 
ประสบการณเกี่ยวกับการประชุม  อบรม  สัมมนา  เกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
          1 - 2  คร้ัง   มากกวา 2 คร้ัง 
          ไมเคย 

3 
4 

 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 

8 
 
 
 

9 
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ตอนที่  2  ความตองการการฝกอบรม  เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรยีน
ประถมศึกษา 
 
1. ดานเนื้อหา 

  คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย /  ในชองความตองการ  โดยกําหนดน้าํหนักคะแนนไวดังนี ้
5 หมายถึง  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  นอย 
1 หมายถึง  นอยที่สุด 

 
ระดับความตองการ  

รายการ มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ความจําเปนและความสําคัญของการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 

2. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. เทคนิควิธีการนิเทศภายในโรงเรียน 
4. เทคนิควิธีการสังเกตการสอนแบบตางๆ 
5. การสรางเครื่องมือการนิเทศการสอน 

- เครื่องมือการสังเกตการสอน 
6.   การวิเคราะหการสังเกตการสอน 

 

…….
…….
.…… 
……. 
……. 
 
……. 
……. 

…….
…….
.……
..….. 
….… 
 
……. 
……. 

…..……
..……..
……..… 
…….. 
 
…….. 
……... 

….…
….…
….…
….… 
….… 
 
…….
……. 

….…
….…
….…
……. 
……. 
 
……. 
……. 

 
2.  รูปแบบ / วิธีการการฝกอบรม ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 
   การบรรยาย 
   การอภิปราย 
   การระดมสมอง 
   การสาธิต 
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                                        การฝกปฏิบัติกิจกรรม 
   การนําเสนอผลงาน 
 
3. ระยะเวลาในการฝกอบรม  ( เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ ) 

1 วัน 
   2 วัน 
   3 วัน 
4. การวัดและประเมินผล  ( ตอบไดมากกวา 1 ขอ ) 

แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ 
แบบสอบถาม 
ประเมินผลงาน 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะอืน่ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางที่  17    แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามความตองการ     การพัฒนา            
หลักสูตรฝกอบรม   เรื่อง    การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

 
ผูเชี่ยวชาญ  

 

ขอคําถาม 
 

คนที่ 1 
 

คนที่ 2 
 

คนที่ 3 

คาดัชนี
ความ 

สอดคลอง 
 

ตอนที่ 1  สถานภาพทัว่ไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระยะเวลารับราชการ 
4. วุฒิการศึกษา 
5. วิชาเอก 
6. ประสบการณเกี่ยวกับการประชุม      อบรม  

สัมมนาเกี่ยวกบัการนิเทศภาย ในโรงเรียน 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ตอนที่  2  ความตองการการฝกอบรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
1. ดานเนื้อหา 

1. ความจําเปนและความสําคัญของการ
นิเทศภายในโรงเรียน 

2. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
3. เทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน 
4. ทักษะการนิเทศภายในโรงเรยีน 
5. การสรางเครื่องมือการนิเทศ 

             การสอนภายในโรงเรียน 

 
 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

1.00 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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ตารางที่ 17 (ตอ) 
 

    

 

ผูเชี่ยวชาญ 
 
 

ขอคําถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

          6.การวิเคราะหการสอน 
2. รูปแบบวิธีการฝกอบรม 
3. ระยะเวลาในการฝกอบรม 
4. การวัดและประเมินผล 

+1 
+1 
+1 
+1 

 

+1 
+1 
+1 
+1 

 

+1 
+1 
+1 
+1 

 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 

ตอนที่ 3 
         ขอเสนอแนะอืน่ๆ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
โครงรางการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 

เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรยีนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศกึษา 
ผูสัมภาษณ…………………………………….. 
ผูใหสัมภาษณ…………………………………. 
วันที่สัมภาษณ…………………………………. 
 
1. ทานคิดวาผูนิเทศภายในโรงเรียนควรมีความรูเร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนเรื่องใดบาง 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

2. ทานคิดวา  ในการฝกอบรมผูนิเทศภายใน   เร่ือง   การนิเทศภายในโรงเรยีนสําหรับผูนิเทศ
ภายในโรงเรียน  ควรมีเนื้อหาสาระใดบาง 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. วิธีการฝกอบรมผูนิเทศภายในโรงเรียนเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนควรใชรูปแบบ / วิธีการ
ใด  และควรใชเวลาในการฝกอบรมนานเทาใด  จึงจะเหมาะสม 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. หลังจากที่ผูนิเทศภายในโรงเรียนไดรับการฝกอบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนแลวจะ
ทราบไดอยางไรวา  ผูนิเทศภายในโรงเรียนมีความรู  ความสามารถดานการนิเทศภายใน
โรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางที่   18   แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ         เพื่อพัฒนา 
               โครงรางการพัฒนาหลักสูตรการอบรม เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศ

ภายในโรงเรียน 
 

ผูเชี่ยวชาญ  

ขอคําถาม 
 

 

คนที่1 
 

คนที่2 
 

 

คนที่3 
 

คาดัชนี
ความ

สอดคลอง 

1. ทานคิดวาผูนิเทศภายในโรงเรียนควรมีความรูเร่ืองการ
นิเทศภายในโรงเรียนเรื่องใดบาง 

2. ทานคิดวาในการฝกอบรมผูนิเทศภายในเรื่องการนิเทศ
ภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน  ควรมี
เนื้อหาสาระใดบาง 

3. วิธีการฝกอบรมผูนิเทศภายในโรงเรียนเรื่องการนิเทศ
ภายในโรงเรียนควรใชรูปแบบ / วิธีการใด  และควรใช
เวลาในการฝกอบรมนานเทาใด  จึงจะเหมาะสม 

4. หลังจากที่ผูนิเทศภายในโรงเรียนไดรับการฝกอบรม
เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนแลวจะทราบไดอยางไร
วา ผูนิเทศภายในโรงเรียนมคีวามรู ความสามารถดาน
การนิเทศภายในโรงเรียน 

5 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 
 

+1 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 
 

+1 
 
 

 

+1 
 

+1 
 
 

+1 
 
 

+1 
 
 
 

 +1 

1.00 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 
 

1.00 
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ตารางที่ 19  แสดงการประเมินความสอดคลองของแบบสอบถามการพัฒนาหลักสตูรฝกอบรม 
      เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 

 
   ผูเชี่ยวชาญ      คาดัชน ี

ลําดับที่ ขอความ  

คนที่ 1 
 

คนที่ 2 
 

คนที่ 3 
    ความ
สอดคลอง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

  หลักการ 
  จุดมุงหมาย 
  เนื้อหา 
  กิจกรรมการฝกอบรม 
  ส่ือประกอบการฝกอบรม 
  การวัดและประเมินผล 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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แบบประเมินผลการฝกอบรม 

เร่ืองการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศกึษา 
 

คําชี้แจง   แบบประเมินโครงการฝกอบรมฉบับนี้  แบงออกเปน 2 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 เปนความคิดเหน็เกี่ยวกับการฝกอบรม 
ตอนที่ 2 เปนคําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็น 

ตอนที 1  โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้  แลวใสเครื่องหมาย / ลงใน      ตามความคิดเห็นของทาน
วามีความเหมาะสมเพียงใด  ตามเกณฑคะแนนดังนี ้

5 หมายถึง  มีความเหมาะสม  มากที่สุด 
4 หมายถึง  มีความเหมาะสม  มาก 
3 หมายถึง  มีความเหมาะสม  ปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความเหมาะสม  นอย 
1 หมายถึง  มีความเหมาะสม  นอยที่สุด 

ระดับความเหมาะสม  
ขอที่ 

 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

เนื้อหาวิชาของการฝกอบรม 
การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม 
การแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม 
กิจกรรมวิธีการใชฝกอบรม 
ส่ือที่ใชในการฝกอบรม 
เอกสารประกอบการฝกอบรม 
การวัดการประเมินผล 
ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม 

……
……
……
……
……
……
……
…… 

……
……
……
……
……
……
……
…… 

……
……
……
……
……
……
……
…… 

……
……
……
……
……
……
…… 
…… 

……
……
……
……
……
……
……
……. 

ตอนที่ 2  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มีตอการฝกอบรม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

  ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอื 
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ตารางที่   20  แสดงการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญการประเมินผล      
การฝกอบรมเรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียน 

 
ผูเชี่ยวชาญ  

 

ขอคําถาม  

คนที่ 1 
 

คนที่ 2 
 

คนที่ 3 

ดัชนีความ 
สอดคลอง 

 
ตอนที่ 1  ความเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม 
1. เนื้อหาวิชาของการฝกอบรม 
2. การมีสวนรวมของผูเขารับการอบรม 
3. การแสดงความคิดเห็นของผูเขารับการ 

อบรม 
4.   กิจกรรมวธีิการใชฝกอบรม 
5.   ส่ือที่ใชในการฝกอบรม 
6.   เอกสารประกอบการฝกอบรม 
7.   การวัดการประเมินผล 
8    ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม 
ตอนที่ 2   
      ขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่มตีอหลักสูตรการ 
ฝกอบรม 
 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
+ 
 
 
 
 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 
+ 

+1 
 

+1 
 
 

 
+1 
+1 
+1 

 
    +1 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
 

 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
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ผลการวิเคราะหแบบทดสอบรายขอ 
 
ขอที่ คาความยากงาย 

( p) 
คาอํานาจจําแนก 

( r ) 
ขอที่ คาความยากงาย 

( p) 
คาอํานาจจําแนก 

( r ) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

.63 

.75 

.56 

.63 

.38 

.50 

.56 

.56 

.31 

.38 

.25 

.19 

.31 
.25. 
.25. 
.19 
.31 
.25 
.31 
.25 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

.44 

.50 

.56 

.50 

.63 

.50 

.38 

.56 

.44 

.50 

.19 

.19 

.31 

.25 

.25 

.38 

.25 

.31 

.25 

.25 
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เฉลยแบบทดสอบ 

 
ขอที่ กอนอบรม ขอที่ หลังอบรม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 

ค 
ข 
ค 
ค 
ง 
ง 
ค 
ค 
ก 
ข 
ข 
ง 
ค 
ก 
ง 
ง 
ค 
ง 
ค 
ค 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 

จ 
ก 
ข 
ข 
ข 
ง 
ง 
ง 
ค 
ง 
ค 
ค 
ข 
ข 
ง 
ค 
ก 
ข 
ง 
ง 
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แบบทดสอบกอนการอบรม 

 
เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรยีน สําหรับผูนเิทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา 

 
คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 20 ขอ จงกาเครื่องหมาย X เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

เพียงขอเดยีว 
1. ขอใดคือความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน   

ก. เปนการตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน 
ข. การตรวจสอบการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน 
ค. กระบวนการทาํงานรวมกนัของบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
ง  .  กระบวนการทํางานของผูนิเทสภายในโรงเรียนที่มุงผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2. จุดมุงหมายสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนคือขอใด 
ก. เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชพีครูใหสูงขึ้น 
ข. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
ค. เพื่อขจัดปญหาตางๆภายในโรงเรียนใหหมดไป 
ง. เพื่อใชบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ขอใดเปนความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
ก. ศึกษานิเทศกมนีอย 
ข. การนิเทศจากภายนอกไมทัว่ถึง 
ค. ความแตกตางกันของบุคลากรในโรงเรียน 
ง. ความรูและเทคโนโลยีตางๆเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4. หลักการสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาคือขอใด 
ก. ความพรอมของผูนิเทศ 
ข. การดําเนินการอยางเปนระบบ 
ค. ความรวมมือของคณะครูในโรงเรียน 
ง. ความสอดคลองของแผนนิเทศกับความตองการพัฒนา 
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5. ขอที่บงชี้วาประสบความสําเร็จในการนิเทศภายในโรงเรยีน 
ก. แผนการนิเทศ 
ข. ความพึงพอใจของครู 
ค. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ง. ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน 

6. บุคลากรขอใดที่เปนหลักสําคัญในการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
ก. ครูที่ไดรับมอบหมายเปนผูนิเทศภายในโรงเรียน 
ข. รองผูอํานวยการโรงเรียน 
ค. ผูอํานวยการโรงเรียน 
ง. ครูวิชาการ 

7. ผูนิเทศภายในโรงเรียนควรมทีักษะการนิเทศในดานใดทีช่วยใหเกิดความรวมมือในการทํางาน 
ก. ดานเทคนิควิธี 
ข. ดานประเมนิผล 
ค. ดานมนุษยสัมพันธ 
ง. ดานความคิดรวบยอด 

8. ขั้นตอนแรกของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนคือขอใด 
ก. การวิเคราะหจดุเดนจุดดอย 
ข. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา 
ค. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข 
ง. การประเมินความตองการจําเปนในการพฒันา 

9. แผนและโครงการนิเทศภายในโรงเรียนทีด่ีนั้นพจิารณาจากขอใด 
ก. คณะครูในโรงเรียนมีสวนรวม 
ข. กิจกรรมของโครงการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
ค. กิจกรรมของโครงการมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการของโรงเรียน 
ง. ถูกทุกขอ 

10. ขอใดไมใชจุดมุงหมายของการประเมินผลการนิเทศ 
ก. ตรวจสอบการทํางานของครู 
ข. ตรวจสอบความกาวหนาของงาน 
ค. นําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน 
ง. พิจารณางานทีด่ําเนินการไปแลววาบรรลุผลหรือไม 
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11. การประเมินผลขอใดที่จะนําไปสูการปรับปรุงงานที่เหมาะสม 
ก. ผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูประเมิน 
ข. ผูนิเทศภายในโรงเรียนเปนผูประเมิน 
ค. ครูผูสอนประเมินผลงานตนเอง 
ง. ใชทั้ง 3 วิธีผสมผสานกัน 

12. ผลที่เกิดจากการจัดระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
ก. บรรยากาศในการทํางาน 
ข. บรรยากาศในโรงเรียนดีขึ้น 
ค. ครูสนใจการเรยีนการสอนมากขึ้น 
ง. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

13. ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การสํารวจหรือการสอบถามครู คือขอใด 
ก. ผลงานของนักเรียน 
ข. ความสารมารถในการสอน 
ค. ความตองการพัฒนาของครู 
ง. ความตองการพัฒนาของโรงเรียน 

14. วัตถุประสงคของการนิเทศแบบคลินิคคือขอใด 
ก. เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน 
ข. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานทั่วไปของครู 
ค. เพื่อใหครูมีความสามารถในการนิเทศภายในโรงเรียน 
ง. เพื่อใหครูมีความรูการนิเทศนิเทศภายในโรงเรียนมากขึน้ 

15. การนิเทศแบบใดที่ครู 2 คนขึน้ไปตกลงทํางานรวมกนัเพื่อพัฒนาวิชาชพี 
ก. การนิเทศแบบคลินิค 
ข. การนิเทศแบบเพื่อนพัฒนาวชิาชีพ 
ค. การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพือ่น 
ง. การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 

16. ขอใดเปนขอดขีองการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 
ก. ชวยใหมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง 
ข. เปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ทักษะ วิธีสอนซ่ึงกนัและกนั 
ค. สรางเสริมสภาพแวดลอมที่ดีในโรงเรียน สรางบรรยากาศที่ดีในการรวมมือกันปฏิบัติงาน 
ง. ถูกทุกขอ 
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17. ขอใดไมเกีย่วของกับการสังเกตการสอน 
ก. การเลือกใชเครื่องมือการสังเกตการสอน 
ข. การจดบันทกึขอมูลจากการสังเกตการสอน 
ค. การทําตารางกาํหนดเวลาการสังเกตการสอน 
ง. ผูนิเทศภายในตองรวมเปนผูสังเกตการสอนทุกครั้ง 

18.  ขอใดจัดเปนเครื่องมือการนิเทศ 
ก.   สมุดนิเทศประจําหองเรยีน 
ข. แบบทดสอบคุณภาพนักเรยีน 
ค. แบบประเมินผลการเยี่ยมชัน้เรียน 
ง. แบบบันทึกความกาวหนาในการเขียนแผนการสอน 

19. การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพคือ 
ก. การสังเกตการสอนแบบนับจาํนวนความถี่ของพฤติกรรม 
ข. การสังเกตการสอนแบบบันทึกตรวจสอบรายการ 
ค. การสังเกตการสอนแบบเทคนิค Journal Writing 
ง. การสังเกตการสอนแบบมีสวนรวม 

2o.  ในการวิเคราะหการสอนควรใชขอมลูในขอใดสําคญัที่สุด 
ก. จากการสังเกตการสอน 
ข. จากการสนทนาทางวิชาการ 
ค. จากการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ง. จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค
หลักสูตรฝกอบรม

เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
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       หลักสูตรการฝกอบรม
เรื่อง

การนิเทศภายในโรงเรียน สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา

                                                                                                                    โดย
นางบุญชู  ศุขเจริญ
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หลักสูตรฝกอบรม
เร่ือง  การนิเทศภายในโรงเรียน  สําหรับผูนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา

หลักการ
           1. เปนหลักสูตรฝกอบรมผูนิเทศภายในโรงเรียน  เพื่อพัฒนาใหมีความรูความสามารถใน
การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน
           2. เปนหลักสูตรใหผูนิเทศภายในโรงเรียนนําความรูจากการฝกอบรมไปปฏิบัติงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนของตนเอง
            3. เปนหลักสูตรที่เนนผูเขารับการอบรมเปนสําคัญ    เนนการมีสวนรวมของผูเขารับการ
อบรมใหแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน  และความรูจากวิทยากร

จุดมุงหมาย
                   1. เพื่อพัฒนาผูนิเทศภายในโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศภายใน
โรงเรียน
                    2. เพื่อใหผูนิเทศภายในโรงเรียน      สามารถนิเทศการสอนภายในโรงเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ
                    3. เพื่อใหผูนิเทศภายในโรงเรียนและครูรวมกันจัดการนิเทศภายในโรงเรียนได

เนื้อหาของหลักสูตรการฝกอบรม

                  เนื้อหาของหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนสําหรับผูนิเทศภายในโรง
เรียนประถมศึกษา  ประกอบดวยเนื้อหาจํานวน 6 หนวย ดังนี้
           หนวยที่ 1 ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนเวลา 1 ชั่ว
โมง
                   หนวยที่ 2 ทักษะที่จําเปนของผูนิเทศ เวลา  1 ชั่วโมง
           หนวยที่ 3 เทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน เวลา  2  ชั่วโมง
            หนวยที่ 4 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน เวลา  3 ชั่วโมง
           หนวยที่ 5 การสังเกตการสอน                                  เวลา  3  ชั่วโมง
    หนวยที่ 6 การวิเคราะหการสังเกตการสอน เวลา  1  ชั่วโมง
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กิจกรรมการฝกอบรม  ประกอบดวย
            1. บรรยาย
            2. อภิปราย
            3. การสาธิต
            4. ฝกปฏิบัติกิจกรรม
            5. ระดมสมอง
            6. นําเสนอผลงาน

สื่อการอบรมประกอบดวย
            1.  เอกสารใบความรูประกอบการอยรม
            2. ใบงาน
            3. เครื่องฉายภาพขามศีรษะ( Overhead  Projector )
            4. แผนใส
            5. เครื่องเสียง

การวัดและประเมินผล
            1.  ประเมินผลกอนการฝกอบรม  โดยการทดสอบความรู ( Pre-test )
            2.  ประเมินผลหลังการฝกอบรม    โดยทดสอบความรู  ( Post-test )  และสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม
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หนวยท่ี 1
ความสําคัญและความจําเปนของการ

นิเทศภายในโรงเรียน
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หนวยท่ี 1
ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน

เนื้อหา
1. ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
2. จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
3. ความสําคัญและความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน

              3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจถึงความสําคัญและความจําเปนของการ
นิเทศภายในโรงเรียน

ระยะเวลาในการอบรม 1  ช่ัวโมง

กิจกรรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ศึกษาเอกสารใบความรู
4. นําเสนอผลงาน

สื่อ/อุปกรณ
1. เอกสารใบความรู
2. ใบงาน
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การนิเทศภายในโรงเรียน

ปจจุบันงานนิเทศการศึกษามีความสําคัญควบคูไปกับงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
เพราะสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ เจริญกาวหนาและพัฒนาอยู
ตลอดเวลา ลักษณะปญหาและความตองการของแตละโรงเรียนมีความแตกตางกัน และการนิเทศ
การศึกษา โดยศึกษานิเทศกและผูบริหารการศึกษามีปญหาและอุปสรรคบางประการทําใหไม
สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่และทั่วถึง จึงตองอาศัยวิธีการใหมหรือระบบการนิเทศการศึกษา
อีกระบบหนึ่ง คือ “การนิเทศภายในโรงเรียน” ซ่ึง สอดคลองกับแนวคิด ของ วไลรัตน บุญสวัสดิ์ 
(2538 : 61) ไดกลาวไววาปจจุบันการนิเทศการศึกษามีความสําคัญมากขึ้น เพราะความเปลี่ยนแปลง
ความกาวหนาทางดานการศึกษา ตลอดจนการขยายตัวในดานขนาดโรงเรียน ทําใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศกและผูบริหาร
การศึกษาจึงไมเพียงพอดวยเหตุนี้การจัดการนิเทศการศึกษาจากภายในโรงเรียนจึงมีความสําคัญ
และความจําเปน เพราะผูทําหนาที่นิเทศเปนผูที่อยูในโรงเรียนตัวเองอยูแลว และมีความใกลชิดกับ
ครู ยอมจะมองเห็นปญหาและลูทางที่จะนิเทศการศึกษาใหไดรับผลดีที่สุด และภารกิจที่สําคัญ
ประการหนึ่งของผูนิเทศภายใน คือ การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียน จะเปนแนวทาง
หนึ่งที่จะชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซ่ึงจะชวยแกไขปรับสิ่งที่บกพรองดานวิชาการใหมีการ
พัฒนา และสงเสริมใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค ในปจจุบันมีการกระตุนใหมีการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันขึ้นระหวางผูบริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในอันที่จะพัฒนาบุคลากรและพัฒนาการเรียนการสอน ควบ
คูกันไป และนอกจากนั้น วัชรา เลาเรียนดี (2544 : 1) ไดกลาวไววาการนิเทศการสอนในปจจุบัน
และอนาคต เปนการสนับสนุน สงเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานเปนที่
นาพอใจอยางตอเนื่องนั้นจะตองเปนการนิเทศที่จัดดําเนินการที่โรงเรียนโดยโรงเรียน เพื่อโรงเรียน
เปนหลัก (School Based Supervision) ซ่ึงก็หมายถึงการนิเทศภายในโรงเรียนที่รูจักกันแพรหลายใน
ปจจุบันนั่นเอง ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียนและตนสังกัดจะตองรวมมือรวม
ใจกัน เพื่อปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนในโรงเรียนอยางตอเนื่อง และจําเปนที่จะตอง
ทราบถึงส่ิงตาง ๆ เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนดังตอไปนี้

ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  มีนักการศึกษาหลาย ๆ ทานใหความหมายของ
การนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้

อุทัย  บุญประเสริฐ และชโลมใจ  ภิคารวัฒน (2528 : 22) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน 
หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน ซ่ึงมีการดําเนินงานเปนขั้น
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ตอนและมีกระบวนการเฉพาะ เพื่อตอบสนองจุดมุงหมายของการนิเทศ คือ ไดผลงานที่มีคุณภาพ มี
การพัฒนางาน พัฒนาคน มีการเสริมสรางบํารุงขวัญและกําลังใจใหเกิดความภาคภูมิใจและมั่นใจ
ในการทํางาน มีการสรางความสัมพันธอันดีตอกันในการทํางานรวมกัน

สงัด  อุทรานันท (2530 : 118) ที่ไดใหความหมาย ของการนิเทศภายในโรงเรียนไววาเปน
กระบวนการทํางานของผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครูและบุคลากรภาย
ในโรงเรียนเพื่อใหไดมาซึ่งสัมฤทธิผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน

กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 306) กลาวไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนการติดตอชวยเหลือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ไดผล
งานที่มีคุณภาพสูง ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ในทํานองเดียวกัน

วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  (2538 : 24) กลาวไววาการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการทํางานของผู
บริหารโรงเรียน ที่ทํารวมกับครูในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุ
ประสงคและเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไว

ชารี  มณีศรี  (2542 : 51)  ใหแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนวา
เปนความรวมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาครูใหสอนอยางมีคุณ
ภาพและประสิทธิภาพ นอกจากนั้น วัชรา  เลาเรียนดี  (2545 : 130) กลาวถึง  การนิเทศภายในโรง
เรียนวาเปนกระบวนการนิเทศการศึกษา และกิจกรรมตาง ๆ ที่มุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่
จัดดําเนินการในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน 
คณะครู และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง

วัชรา  เลาเรียนดี  (2545 :  130 ) กลาวา การนิเทศเปนกระบวนการนิเทศการศึกษาและกิจ
กรรมตางๆ ที่มุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่จัดดําเนินการในโรงเรียนโดยบุคลากรในโรง
เรียนเปนหล

จากความหมายของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ดังกลาว สรุปไดวาการนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อท่ีจะปรับปรุง สง
เสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนใหมีคุณภาพ

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนจําเปน
ตองมีจุดมุงหมายในการดําเนินงาน เพราะจุดมุงหมายจะชวยใหผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นแนว
ทางในการทํางาน ซ่ึงจะชวยใหการนิเทศบรรลุผล มีนักการศึกษาไดกําหนดจุดมุงหมายของการ
นิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้

วไลรัตน  บุญสวัสดิ์  (2538  : 64) ไดกําหนดความมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 
ดังนี้
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1. เพื่อชวยเหลือครูในการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
3. เพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอนของตนใหดีขึ้น
4. เพื่อเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญในสาขาที่มีอยูในโรงเรียนไดชวยเหลือเพื่อนครู
5. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความสนใจในวัสดุอุปกรณการสอน
6. เพื่อสงเสริมใหคณะครูมีความเขาใจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนใหดีขึ้น
7. เพื่อชวยเหลือครูในการประเมินผลนักเรียน
8. เพื่อสงเสริมยั่วยุใหครูผูประเมินผลโครงการการปฏิบัติงาน และความกาวหนาในวิชา

ชีพของตน
9. เพื่อชวยใหครูประสบความสําเร็จและรูสึกมั่นคง
ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 264 – 265) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา

ไว ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา
2. เพื่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อสํารวจ วิเคราะห วิจัย และประเมินผลเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

              4. เพื่อพัฒนาหลักการและสื่อการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานและเอกสารทางวิชาการให
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ และจําเปนของสถานศึกษาและครูอาจารย
              5. เพื่อพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูอาจารยใหมีความรู ทักษะและประสบการณอันจําเปน
ที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ทั้งใหสามารถแกปญหาเหลานั้นได

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 ก : 9) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการ
นิเทศภายในโรงเรียนไวดังนี้

1. เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน
2. สามารถพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีขึ้น
3. สนับสนุนความรูความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4. กํากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมความคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนคณะ
กูด (Good 1973 : 57) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนไววา 

เพื่อชวยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน ซ่ึงเปนการกระตุนใหเกิดความเจริญงอกงามในวิชาชีพ
และการพัฒนาตนเองทั้งในดานการปรับปรุงวัตถุประสงคการสอน ส่ือนวัตกรรม และเทคนิควิธี
สอน และการประเมินผลการเรียน
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วัชรา  เลาเรียนดี   (2548 : 121 ) ไดกลาววา การนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนการมุงพัฒนา
ปรับปรุงคุรภาพการเรียนการสอนโดยตรงเพื่อใหครูพัฒนาตนเองทางดานการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาในวิชาชีพของตนเองใหเจริญกาวหนาขึ้น

จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  ดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมี
จุดมุงหมายเพื่อชวยใหครูผูสอนมีความสามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไดอยางมีประ
สิทธิภาพ และสรางเสริมขวัญและกําลังใจที่ดีเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานรวมกันภาย
ในองคกร

ความจําเปนในการนิเทศภายในโรงเรียน
สงัด  อุทรานันท (2530 : 198 – 199) ใหแนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนของการจัดการนิเทศ

ภายในโรงเรียนไว ดังนี้
1. ศึกษานิเทศก โดยตําแหนงมีจํานวนจํากัด ไมสามารถสนองความตองการ การนิเทศ

การศึกษาของโรงเรียนตาง ๆ ไดทั่วถึง
2. สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน จึงเปนการยากที่

ศึกษานิเทศกซ่ึงอยูภายนอกจะรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของโรงเรียนได การสนอง
ความตองการจึงเปนไปไดยาก

3. ในสภาพปจจุบันบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรู ความสามารถเพียงพอ และ
บางคนยังมีความชํานาญในเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย จึงสมควรจะใชทรัพยากรเหลานี้ใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด และยังเปนการยอมรับซึ่งกันและกันดวย

4. เปนการสอดคลองกับปรัชญา หลักการ และวิธีการของการนิเทศสมัยใหมที่สุด ซ่ึงการ
นิเทศสมัยใหมจะเกิดขึ้นโดยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ไมใชจะตองมีคนมาคอยชี้แนะ
ใหทํางานตลอดเวลา

นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2534 : 35) ระบุสาเหตุ และความจําเปนในการนิเทศ การศึกษาภาย
ในโรงเรียนไวดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา
2. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดจนการพัฒนาของหลักสูตร
3. ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
4. ความเฉื่อยชาเพิกเฉยและการขาดความสนใจของครู ซ่ึงไดรับการกระตุนใหตื่นตัวอยู

เสมอ
5. วิทยาการสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง
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6. การขาดประสบการณของครูใหมหรือครูเกา เพื่อใหกาวทันตอเทคโนโลยีและวิธีสอน
ใหม

7. ผลการวิจัยคนควาใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในทางวิชาการ ซ่ึงไดรับการเผยแพร ควรมีการนํา
ไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาการการศึกษาใหเจริญกาวหนา

8. ปรัชญาและอุดมการณทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง ควรไดรับการถายทอด และตอบ
สนองจากบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ

วไลรัตน  บุญสวัสดิ์ (2535 : 35) ไดกลาวถึง ความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนไว
ดังนี้

1. การนิเทศเปนการสงเสริมคุณภาพดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
2. ครูควรไดรับการนิเทศ เพื่อพัฒนาความเจริญดานการสอน และทางวิชาการ
3. โรงเรียนตองการมีการนิเทศ เพราะโครงการที่ประกอบดวยขอมูลจากการนิเทศ จะ

ชวยในการจําแนกคุณภาพครูและยังสามารถชวยในการตัดสินใจปญหาบางอยางในโรงเรียนได
4. การนิเทศสามารถกระตุนนําทางความคิดใหม ๆ ใหเกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียนโดย

เฉพาะกรณีที่นําเอาเทคนิคและวิธีการใหม ๆ ตลอดจนการวิจัยมาใชจะเปนการชวยในการเก็บขอมูล
ในการนิเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือ

5. โรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองใหครูทําตอเนื่องกันไป เพราะไมมีหลักประกันวาครูที่
ผานสถานฝกหัดครูจะเปนครูที่มีประสิทธิภาพตลอดไปโดยไมตองมีการนิเทศ เพราะความกาวหนา
ทางวิทยาการมีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ

6. เพื่อเปนการใหครูเขาใจวัตถุประสงคของการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป ปรัชญาของโรงเรียน 
วัตถุประสงคของโรงเรียน เพื่อชวยใหการดําเนินการสอนบรรลุวัตถุประสงค

7. เพื่อเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของคณะครู และกอใหเกิดความรูสึกปลอดภัย
ในการทํางาน เพื่อจะไดรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกันมีความ
สามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและภูมิใจในอาชีพครูที่ตนปฏิบัติอยู

จากความจําเปนของการนิเทศในโรงเรียน ดังกลาว สรุปไดวา ในการที่ โรงเรียนจะดําเนิน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมีการเพิ่มพูนความรูทักษะและ
ประสบการณในการทํางานใหกับครู และเพื่อสรางเสริมขวัญและกําลังใจใหครูสามารถปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้นอยูเสมอ ผูนิเทศภายในโรงเรียนจําเปนตองใชการนิเทศภายในโรง
เรียนเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาครู
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ใบงานที่ 1
การนิเทศภายในโรงเรียน

(School Based Supervision)

คําชี้แจง   ใหทุกคนตอบคําถามตอไปนี้พอเขาใจ
1. เครื่องมือการนิเทศคืออะไร  และประกอบไปดวยอะไรบาง
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2. การนิเทศภายในที่เปนระบบหมายความวาอยางไร
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หนวยท่ี 2
ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
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หนวยท่ี 2
ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน

เนื้อหา ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถใชทักษะในการนิเทศไดอยางเหมาะสม

ระยะเวลาในการอบรม 1  ช่ัวโมง

กิจกรรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ศึกษาเอกสารใบความรู

สื่อ/อุปกรณ
1. เอกสารใบความรู
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ทักษะการนิเทศภายในโรงเรียน

ผูทําหนาที่นิเทศ เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะผูผูทํา
หนาที่นิเทศมีบทบาท เปนทั้งผูใหการนิเทศ เปนทั้งผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศและผูสนับสนุน
การนิเทศ ฉะนั้นผูที่จะทําหนาที่ในการนิเทศภายในโรงเรียน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูพื้น
ฐานเกี่ยวกับทักษะตาง ๆ ในการนิเทศ รวมไปถึงตอง ฝกฝนทักษะการนิเทศสําหรับตนเองเพื่อชวย
ใหการดําเนินการนิเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีนักการศึกษาหลายทานที่ไดใหความคิดเห็นไว 
ดังนี้

คิมบอลล ไวส (Wiles 1967, อางถึงใน วไลรัตน บุญสวัสดิ์    2538 : 65 )ไดเสนอทักษะใน
การนิเทศการศึกษาไว 5 ทักษะ ดังนี้คือ

1. ทักษะในการเปนผูนํา (Leadership)
2. ทักษะในดานมนุษยสัมพันธ (Human Relation)
3. ทักษะดานกระบวนการกลุม (Group Process)
4. ทักษะในการบริหารงานบุคคล (Personnel Administration)
5. ทักษะในการประเมินผล (Evaluation Skills)
แมนน (Mann 1965 : 68, 103, อางถึงในปรียาพร  วงศอนุตรโรจน 2535 :166-169) กลาววา 

ผูนิเทศตองมีทักษะ 3 ดาน ดังนี้
1. ทักษะทางมนุษย (Human Skill) เปนความสามารถที่จะทํางานรวมกับผูอ่ืนอยางมีประ

สิทธิผลในกลุม และสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางสมาชิกในกลุมรวมทั้งการมีอิทธิ
พลสรางแรงจูงใจผูอ่ืน พัฒนางานกลุมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงลักษณะของผูนิเทศที่มี
มนุษยสัมพันธ ไดแก ความเห็นอกเห็นใจ การระมัดระวังตน ใหความสําคัญกับทุกคน มีความจริง
ใจตอผูอ่ืน ชมเชยใหเกียรติในผลงานของผูอ่ืน มีอารมณขัน มองโลกในแงดี

2. ทักษะทางเทคนิค เปนทักษะที่ผสมระหวางความรู และความสามารถในการทํางานใน
หนาที่ของตน ในดานบทบาทของการสอน หลักสูตรการประเมินผล ผูนิเทศจําเปนตองมีความรู 
ประสบการณเกี่ยวกับการสอน ชํานาญการสอนอยางนอยหนึ่งวิชา ทักษะทางเทคนิคที่นํามาใชใน
การนิเทศ ไดแก การตั้งเกณฑในการเลือกวิธีสอนและสื่อการสอน การวิเคราะหขอมูลจากการ
สังเกตการสอน สรางและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การสามารถนํางานวิจัยทางการศึกษามา
ใช พัฒนากระบวนการประเมินผลการสอน

3. ทักษะทางการจัดการ เปนความสามารถของผูนิเทศที่จะใชและรักษาไวซ่ึงความรวม
มือของบุคคลในการทํางาน การสรางความกาวหนาและการพัฒนาใหกับโรงเรียนเพื่อผลผลิต และ
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ความสัมฤทธิ์ผลของงานตามจุดมุงหมายของโรงเรียน ทักษะการจัดการของผูนิเทศในบทบาทของผู
นิเทศไดแก หนาที่ในการวางแผน การจัดสายงาน การจัดองคการ การควบคุมและการตัดสินใจ 
ทักษะทางการจัดการที่นํามาใชในการนิเทศ ไดแก ความสามารถวิเคราะหความตองการของชุมชน 
ประมาณคาความตองการของครู การเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมทางการศึกษา การวางแผนงานอยางเปนระบบ

สวน แคทซ (Katz 1955 : 33-42) ไดเสนอแนวคิดทักษะพื้นฐานที่จําเปนสําหรับผูนิเทศ ไว 
3 ดาน คือ

1. ทักษะดานความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) หมายถึง ความมารถในการมองเห็น
ภาพรวมทั้งหมดขององคกร กลาวคือ สามารถที่จะมองเห็นวางานดานตาง ๆ ภายในองคกรนั้นเกี่ยว
ของกันอยางไรและการที่มีการเปลี่ยนแปลงบางสวนจะมีผลกระทบตอสวนอื่น ๆ โดยทั้งหมดอยาง
ไร ผูนิเทศจะมองเห็นความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ภายในองคการของตน และสามารถ
ปฏิบัติการทุกอยาง เพื่อความกาวหนาขององคการโดยสวนรวม

2. ทักษะดานมนุษยสัมพันธ (Human Relation Skill) หมายถึง ความสามารถของผูนิเทศที่
จะทํางานอยางมีประสิทธิผลในฐานะสมาชิกภายในกลุม และสามารถในการสรางความพยายาม
รวมกันใหเกิดผลในขณะทํางาน

3. ทักษะดานเทคนิควิธี (Technical Skill) หมายถึง ความเขาใจและความสามารถในกิจ
กรรมเฉพาะอยาง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการดําเนินการหรือเทคนิค ทักษะทางดาน
เทคนิคนี้ จะครอบคลุมถึงความรู ความชํานาญพิเศษ ความสามารถเชิงวิเคราะหในสาขาวิชา นั้น ๆ 
และความคลองแคลวในการใชมือ และเทคนิควิธีการในศาสตรเฉพาะอยาง

จากแนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะการนิเทศสรุปไดวาผูที่จะทําหนาที่นิเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการนิเทศ และสามารถใชเทคนิคและ
ทักษะการนิเทศไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเปนทักษะดานมนุษยสัมพันธ ซ่ึงจะนํามาใชเพื่อ
ประโยชนในการเขาใจความรูสึกนึกคิด และสามารถกระตุนใหผูอ่ืนทํางานได ใชทักษะเชิงจัดการ
เพื่อประโยชนในการดําเนินงานในดานจัดองคกร การทํางานรวมกับกลุมหรือหมูคณะ แกปญหา
และพัฒนาบุคลากร และใชทักษะดานเทคนิควิธี ซ่ึงเปนความรูความสามารถ ความชํานาญพิเศษ 
เฉพาะตัวของผูนิเทศ ซ่ึงจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหครูยอมรับในตัวผูนิเทศ
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เอกสารอางอิง

วไลรัตน  บุญสวัสดิ์.  หลักการนิเทศการศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  พรศิวการพิมพ,  2538.
วัชรา  เลาเรียนดี.  การนิเทศการสอน.  นครปฐม : ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน   คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2548.
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หนวยท่ี 3
เทคนิค/วิธีการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
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หนวยท่ี 3
เทคนิค/วิธีการนิเทศภายในโรงเรียน

เนื้อหา
1. การนิเทศและพัฒนาการ
2. การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
3. การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ
4. การนิเทศแบบคลินิก

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคการนิเทศแบบพัฒนาการ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ
4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเทคนิคการนิเทศแบบคลินิก
5. เพื่อใหผูเขารับการอบรม      สามารถเลือกเทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน      ไดอยาง

เหมาะสม

ระยะเวลาในการอบรม 2 ช่ัวโมง

กิจกรรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ศึกษาเอกสารใบความรู
4. นําเสนอผลการอภิปราย

สื่อ/อุปกรณ
1. เอกสารใบความรู
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เทคนิคการนิเทศภายในโรงเรียน

เทคนิคหรือวิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน มุงเนนการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติงาน การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนเปนงานสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการ 
โดยเลือกวิธีการจัดการนิเทศใหเหมาะสมกับสภาพการณและบุคลากรภายในโรงเรียนซึ่ง วิไลรัตน 
บุญสวัสดิ์ (2538 : 42)    ไดกลาวไววา  การนิเทศการศึกษาจะประสบความสําเร็จดวยดีนั้น ผูนิเทศ
จําเปนจะตองทราบเทคนิคในการนิเทศการศึกษาเปนอยางดี เทคนิคหรือวิธีการจัดการนิเทศภายใน
โรงเรียน ซ่ึงมีนักการศึกษาไดเสนอไว ดังนี้

แกลทธอรน  (Glatthorn 1984, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี  2548 : 102-109) ไดเสนอระบบ
การนิเทศที่หลากหลายวิธี คือ

1. การนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision)
หลักการ เปนการนิเทศที่เนนกระบวนการปรับปรุงการสอนของครูอยางเขมขนที่ตอง

วางแผนอยางเปนระบบ มีการกระทําอยางรอบคอบทุกขั้นตอน และทําใหครบวงจรในการนิเทศ ซ่ึง
ประกอบดวยการประชุมกอนการสังเกต การสังเกตการสอน การวิเคราะหขอมูลหลังการสังเกตการ
สอน การประชุมหลังการวิเคราะหขอมูล และการประเมินผลโดยวงจรการนิเทศจะตองกระทําซํ้า ๆ 
หลาย ๆ คร้ังตลอดป

สําหรับผูที่ทําหนาที่นิเทศ ควรไดรับการฝกฝนวิธีการและเทคนิคการนิเทศแบบนี้โดย
เฉพาะและควรมีสัมพันธภาพอันดีกับผูรับการนิเทศ

การนิเทศแบบคลินิกเริ่มจากแนวคิดของ โกลด แฮมเมอร และโคแกน (Goldhammer 
and Gogan 1969, 1973 ,quoted in  Glickman and others 1995 : 287-290)

การนิเทศแบบคลินิก  เปนทั้งความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการนิเทศ  (Concept )  และ
โครงสรางของการดําเนินการนิเทศ (Structure) โกลดแฮมเมอร และคณะ (Goldhammer, Anderson 
and Krajewski 1993, quoted in Glickman and others 1995 : 288) ไดเสนอลักษณะสําคัญของการ
นิเทศแลลคลินิกสรุปไดดังนี้ คือ

1. การนิเทศแบบคลินิกเปนเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง
2. การนิเทศแบบคลินิกเปนสวนสําคัญที่แทรกอยูในกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน
3. การนิเทศแบบคลินิกเปนกระบวนการที่มีเปาหมาย วัตถุประสงคชัดเจน โดยเชื่อม

โยงระหวางความตองการของโรงเรียน และความตองการในความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของครู
ในโรงเรียน
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4. การนิเทศแบบคลินิกเปนกระบวนการที่สรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานใน
วิชาชีพระหวางครู – ผูนิเทศ

5. การนิเทศแบบคลินิกเปนกระบวนการที่จะตองมีความเชื่อใจเชื่อถือซ่ึงกันและกัน 
โดยสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจ สนับสนุนกันและกัน และความผูกพันในการที่จะพัฒนาตนเอง
ใหเจริญกาวหนา

6. การนิเทศแบบคลินิกเปนกระบวนการที่เปนระบบ ถึงแมวาการดําเนินการจะตอง
ยืดหยุน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยางตอเนื่อง

7. การนิเทศแบบคลินิกเปนกระบวนการที่สรางสรรคเชื่อมโยงชองวางระหวางความ
จริงกับอุดมการณ

8. การนิเทศแบบคลินิกเปนกระบวนการที่อยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ผูนิเทศคือผูที่
มีความรูอยางแทจริงเกี่ยวกับการวิเคราะหการสอนและการเรียนรู รวมทั้งการสรางความสัมพันธที่ดี
ตอกันระหวางเพื่อนมนุษย

9. การนิเทศแบบคลินิกเปนกระบวนการที่ตองมีการใหการฝกอบรม สําหรับผูที่จะ
ทําหนาที่นิเทศกอนที่จะนําการนิเทศแบบคลินิกไปใช โดยเฉพาะในเรื่องเทคนิคการสังเกตการสอน 
และการดําเนินการนิเทศแบบคลินิกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ (Cooperative professional Development)
การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพจัดเปนวิธีนิเทศการสอนแบบหนึ่งของระบบการ

นิเทศแบบหลากหลายวิธีการของ แกลทธอรน (Glatthorn 1984, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 
137) การนิเทศแบบรวมมือพัฒนาวิชาชีพเปนกระบวนการนิเทศที่ครูตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือรวม
ใจกันปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงความเจริญกาวหนาในวิชาชีพของตนเอง โดยปกติจะมีการสังเกตการ
สอนกันและกันในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนกันใหขอมูลยอนกลับจากการสังเกตการสอนกัน และ
อภิปรายและอภิปรายเปลี่ยนความคิดเห็น

แกลทธอรน (Glatthorn 1984 : 40-41) ไดกลาวถึงลักษณะพิเศษของการนิเทศแบบรวม
พัฒนาวิชาชีพดังตอไปนี้

1. ความสัมพันธระหวางผูรับการนิเทศมีความเปนทางการและเปนเรื่องของสถาน
ศึกษาระดับหนึ่ง นั่นคือ มีการดําเนินการในโรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต 2 คนขึ้นไป มี
กระบวนการการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนการสังเกตการสอนในชั้นเรียนกันและกัน และมีความ
สัมพันธฉันทเพื่อนที่ใกลชิดกัน
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2. การจับคูกันสังเกตการสอนอยางนอย 2 คร้ัง หรือมากกวา 2 คร้ัง ตามความจําเปน 
และมีการใหขอมูลยอนกลับภายหลังการสังเกตการสอน

3. เนนความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน ถึงแมวาผูบริหารหรือผูนิเทศอาจจะมี
สวนเกี่ยวของในการจัดดําเนินการและติดตามดูแลโครงการเปนบางครั้ง หรือเขาสังเกตการสอนใน
ช้ันเรียน จัดประชุมกับอภิปราย โดยเขารวมโครงการดวยโดยตลอดก็ได

4. เนนความสัมพันธที่ดีตอกัน ไมมีการประเมินมาเกี่ยวของ การนิเทศในแบบดัง
กลาว ก็เพื่อใหการชมเชยผูปฏิบัติ ไมใชระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยมาตรฐาน ดังนั้น
ขอมูลจากผลการสังเกตการสอน หรือจากการประชุมจะไมควรนําไปใชในกระบวนการประเมินผล
ครูของผูบริหาร

         ลักษณะสําคัญ 4 ประการของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนลักษณะที่สําคัญ
ของวิธีการนิเทศแบบหลากหลายวิธีการ แตอยางไรก็ตามจากความหมายของคําวาการนิเทศแบบ
รวมพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงมีความหมายกวางขึ้น ทําใหเกิดความหลากหลายในการปฏิบัติ ในการนิเทศ
แบบรวมพัฒนาวิชาชีพ

           การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ ไมใชเร่ืองใหม แตมีการนําไปใชอยางแพรหลาย
ตั้งแตป ค.ศ. 1968 ไดนําวิธีการนิเทศแบบดังกลาวไปใช แตคอนขางจะเปนทางการ สรุปปญหาที่
เกิดขึ้นคือ ครูที่รวมโครงการประสบปญหาดานเวลาในการสังเกตการสอนกันและกัน แตและที่
สําคัญขอดีของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพเกิดขึ้น กลาวคือ

1. ครูมีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีสอนซ่ึงกันและกัน
2. เกิดแรงจูใจทางบวกเกี่ยวกับการสอนของตนเอง
3. เกิดความเขาใจในงานเพื่อนรวมงานมากขึ้น และ
4. เกดิความเขาในตวันกัเรยีนของตนเองมากยิง่ขึน้ เปนตน (Glatthorn 1984 : 88)

  3.  การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)
   การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน เปนการนิเทศภายในรูปแบบหนึ่ง ที่เนนการพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูและเพื่อสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูและบุคลากร
อ่ืนๆ ในโรงเรียน

    วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 156-158) ไดกลาวถึงการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน วาเปน
วิธีการที่ครูและเพื่อนครู หรือครูในสาขาอื่นหรือบุคลากรที่ไมใชบุคคลในสายผูสอนตั้งแต 2 คนขึ้น
ไป รวมกันมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น หรือรวมกันพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติรวมกัน มี
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การสังเกตการสอน วิเคราะหการสอนและการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) รูปแบบตาง ๆ ของ
เพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) ไดจําแนกการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) เปน 
3 ประเภท ซ่ึงแตละประเภทจะมีจุดเนน หรือจุดมุงหมายในการพัฒนาตางกัน ดังนี้

5. Technical Coaching เปนการนิเทศที่ชวยและสงเสริมการถายโยงความรู ทักษะ
และวิธีการสูการปฏิบัติจริงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (หลังการฝกอบรมเทคนิค วิธีการใหม ๆ หรือ
นวัตกรรมใหม ๆ)

6. Collegial Coaching เปนการนิเทศที่ชวยใหครูไดพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของตนเองดวยตัวเอง เปนการปฏิบัติงานพรอมกันระหวางผูนิเทศกับครู หรือครูกับเพื่อน
ครู หรือครูกับบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน

7. Challenge Coaching  เปนการนิเทศที่ชวยเหลือและใหความรวมมือในการแก
ปญหาการสอนที่เกิดขึ้นเสมอ และยังไมไดรับการแกไข ซ่ึงเปนงานที่ทาทายความสามารถในการ
แกปญหาของบุคคลที่เกี่ยวของ

ขอดีของการเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)
1. ชวยใหมีการชวยเหลือแนะนําซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง ทําใหมีการปรับปรุง

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ
2. เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหครูไดปรับปรุง และพัฒนาการสอนของตนเองอยางตอ

เนื่อง
3. เปนการแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ทักษะ วิธีสอนซ่ึงกันและกัน
4. สงเสริมการทํางานรวมกันในสายเดียวกัน หรือตางสาขากัน
5. สรางเสริมสภาพแวดลอมที่ดีในโรงเรียน สรางบรรยากาศที่ดีในการรวมมือกัน

ปฏิบัติงาน
6. ชวยใหครูไดตระหนักถึงความสําคัญ และเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรูของผู

เรียน
7. ชวยเติมชองวางระหวางครูดวยกัน ชวยสลายกฎแหงความโดดเดี่ยวของครูแตละ

คน ชวยทําใหครูรูสึกวาตนเองมีเพื่อนหัวอกเดียวกัน ประสบปญหาคลายกัน

ขอเสนอแนะในการเริ่มตนโครงการเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching)
1. เปดโอกาส จัดเวลาใหมีการสังเกตการสอนเพื่อนรวมงานทั้งในโรงเรียนเดียวกัน 

และโรงเรียนอ่ืนที่มีช่ือเสียง ขณะเดียวกันเปดโอกาสใหรับการสังเกตการสอนจากเพื่อน
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2. จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อสํารวจจุดเดน จุดบกพรองในการจัดการเรียนการสอน
ของตนเอง

3. ใหความรูทบทวน หลักการ และวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ หรือวิธีที่จะนํามาใช
ทดลองปฏิบัติ

4. ใหการฝกอบรม ฝกปฏิบัติทักษะที่จําเปน เชน ทักษะการสังเกตการสอน

4.  การนิเทศแบบพัฒนาการ (Developmental Supervision)
ตั้งอยูบนความเชื่อวาครูมีลักษณะแตกตางกัน ทั้งในดานความรู ความเชี่ยวชาญ ความ

สามารถในการเรียนรู ความคิด ความสามารถในการคิด ประสบการณ เจตคติ ความสามารถในการ
มองเห็นปญหาและแสวงหาทางเลือก และแรงจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพที่แตกตางกัน สืบเนื่องจาก
การนิเทศการศึกษาและการนิเทศการสอนมีความจําเปนในยุคแหงการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทุกฝาย
ทุกคนที่เกี่ยวของกับการศึกษาตองมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนา ที่สําคัญคือ การจัดการศึกษาและ
การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน ดังนั้น ความแตกตางของบุคลากรในโรงเรียนในดานตาง ๆ 
สามารถมองเห็นไดชัดเจน การดําเนินการนิเทศ เพื่อชวยปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนของครู จึงควรดําเนินการดวยวิธีการนิเทศที่แตกตางกันใหสอดคลอง
เหมาะสมกับความแตกตางในดานตาง ๆ ของครู เชน ระดับความสามารถในการพัฒนาตนเอง
(Developmental level) ระดับความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม (Abstract Thinking) และแรงจูง
ใจในการผูกพันตอพันธะหนาที่ (Commitment) รวมทั้งระดับความรูความสามารถ (Expertise) และ
ประสบการณดานการสอน (Experienced teachers) (Glickman 1990 : 185-192)

วิธีการนิเทศหรือแบบของการนิเทศแบบพัฒนาการ (supervisory Approach in 
Developmental Supervision)

ในการนิเทศแบบพัฒนาการนั้น กล๊ิกแมน และคณะ  (Glickman and others 1995 : 
135-171)   ไดกําหนดวิธีการนิเทศหรือพฤติกรรมการนิเทศ 4 แบบ ซ่ึงแตละแบบจะใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถาคํานึงถึงระดับความสามารถในการพัฒนาของครู ความผูกพันตอ
ภาระหนาที่และระดับความเชี่ยวชาญของครู ซ่ึงครูแตละคน แตละกลุม จะมีความแตกตางกันใน
เร่ืองดังกลาว
                      1. วิธีใหการนิเทศแบบชี้นําควบคุม (Directive Control Approach)
                      2. วิธีใหการนิเทศแบบชี้นําใหขอมูล (Directive Informational Approach)
                            3. วิธีใหการนิเทศแบบรวมมือ (Collaborative Approach)
                      4. วิธีใหการนิเทศแบบไมช้ีนํา (Non-directive Approach)
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พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นําควบคุม (Directive Control Behaviors)
พฤติกรรมการนิเทศซึ่งก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัติดวยการพูดการใชภาษาทาทาง

ตาง ๆ ในการใหคําแนะนําชวยเหลือครูในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง
สามารถที่กระทําไดกับครูเปนรายบุคคลและเปนกลุม ซ่ึงพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นําควบคุมมี
ลักษณะและการปฏิบัติดังนี้

1. การนําเสนอ (Presenting) เพื่อใหเขาใจปญหาโดยผูนิเทศเปนผูเร่ิมพูดถึงความจํา
เปนและปญหาที่เกิดขึ้นจากการสังเกตการสอนหรือไดขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพื่อพยายามที่จะบอก
ครูวามีปญหาในการจัดการเรียนการสอนของครูที่จําเปนตองปรับปรุงแกไข

2. การสรางความเขาใจตรงกัน (clarifying) เพื่อใหครูไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหา มองเห็นและยอมรับปญหาดังกลาววาครูคิดอยางไรกับปญหานั้น

3. การฟง (Listening) เพื่อทําความเขาใจกับความคิดเห็นของครู โดยพยายามฟงและ
รวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุดในเวลานอยที่สุด ผูนิเทศจะตองตั้งใจฟง เพื่อใหเขาใจมุมมองและ
ความคิดเห็นของครู และแนใจวาครูยอมรับวามีความจําเปนตองแกปญหานั้น

4. การแกปญหา (Problem solving) ผูนิเทศพยายามคิดพิจารณาแนวทางที่เปนไปได
ในการชวยครูแกปญหานั้น โดยคิดหาแนวทางการแกไขที่เหมาะสมที่สุดกอนที่จะเสนอแนะใหแก
ครู

5. การชี้นําแนะนําวิธีปฏิบัติ (Directing) เพื่อช้ีนําแนะนําวิธีปฏิบัติใหแกครูวาควรจะ
ตองทําอยางไรบาง อธิบายวิธีการใหครูไดเขาใจ ตั้งความคาดหวังวาครูควรทําอะไร อยางไรบาง ให
ไดผลอยางไร

6. การสรางความเขาใจตรงกัน (Clarifying) ซักถามครูเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ไดรับ
การแนะนําและความคาดหวังจากการปฏิบัติเพื่อสรางความเขาใจใหชัดเจนตรงกันกอนการปฏิบัติ

7. การกําหนดมาตรฐาน (Standardizing) เพื่อกําหนดตัวบงชี้ตามความคาดหวังหลัง
จากที่ทําความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับความคาดหวังและแนวทางการปฏิบัติ ผูนิเทศย้ําเกี่ยวกับแผน
การปฏิบัติใหการชวยเหลือแนะนํา จัดสื่อที่จําเปนใหกําหนดเกณฑพิจารณา ความสําเร็จ ระบุเวลาที่
จะใหบริการดานตาง ๆ กําหนดวันและเวลาการติดตามชวยเหลือ

8. การกระตุนเสริมแรง (Reinforcing) พูดย้ําถึงความคาดหวัง ส่ิงนี้ตองปฏิบัติทบ
ทวนแผนปฏิบัติงาน และวันเวลาการติดตามผล ปดประชุมเมื่อแนใจวาทุกเรื่องเปนที่เขาใจตรงกัน
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พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นําใหขอมูล (Directive Informational Behaviors)
พฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นําใหขอมูลดําเนินการใชพฤติกรรมตามลําดับเชนเดียวกัน

กับการนิเทศแบบชี้นํา ควบคุม เพียงแตไมช้ีนําหรือไมแนะนําวิธีการใหปฏิบัติ แตใหขอมูลและวิธี
การหลายวิธีใหครูไดเลือกปฏิบัติ ซ่ึงผูนิเทศควรจะตองพยายามลดพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นํา
ควบคุมใหนอยลงและพยายามสงเสริมครูในการตัดสินใจมากขึ้นเรื่อย ๆ จนครูสามารถที่จะรวมคิด
รวมปฏิบัติงานไดกับบุคคลอื่น โดยไมตองอาศัยผูนิเทศชวยแนะนําตลอดเวลาตอไป ซ่ึงพฤติ
กรรมการนิเทศแบบชี้นําใหขอมูลมีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้

1. การนําเสนอ (Presenting) เปนการนําเสนอขอมูลจากการสังเกตการสอนของผู
นิเทศเพื่อใหครูเขาใจและยอมรับเปาหมายที่จะตองเปลี่ยนแปลงจากปญหาในการจัดการเรียนการ
สอนของครู

2. การสรางความเขาใจตรงกัน (clarifying) ผูนิเทศจะถามความคิดเห็นของครูเกี่ยว
กับเปาหมายที่จะเปลี่ยนแปลงความจําเปนที่ตองเปลี่ยนแปลง และวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงจาก การ
นําเสนอขอมูลรายละเอียดที่ไดสังเกตและบันทึก

3. การฟง (Listening) ผูนิเทศตั้งใจฟงความคิดเห็นมุมมองของครู เพื่อใหเขาใจวาครู
มองเห็นและยอมรับเปาหมายที่จะตองเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง

4. การแกปญหา (Problem solving) ผูนิเทศพิจารณาแนวทางการแกปญหาที่เปนไป
ไดเพื่อใหครูเลือกและใหครูอธิบายสาเหตุของปญหาใหชัดเจน

5. การชี้นําแนะนําวิธีปฏิบัติ (Directing) ผูนิเทศเสนอแนวทางการแกปญหาที่เปนไป
ไดใหครูเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด พรอมกับบอกเหตุผลที่เลือกวิธีนั้น

6. การฟง (Listening) ผูนิเทศถามครูเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการที่ครูเลือกใชพรอม
กับบอกเหตุผล ผูนิเทศใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่ครูเลือกไว

7. การแนะนํา (Directing) ผูนิเทศกําหนดขอบขายหรือกรอบที่ครูจะตองปฏิบัติและ
ดําเนินการโดยพูดแนะนําครูเกี่ยวกับวิธีการที่ครูเลือกใช

8. การสรางความเขาใจ (Clarifying)  เพื่อใหเขาใจตรงกันกับกิจกรรมตาง ๆ ที่ครูจะ
ปฏิบัติ ผูนิเทศใหครูอธิบายซํ้าและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและกิจกรรมที่จะปฏิบัติ

9. การกําหนดมาตรฐาน (Standardizing)  ผูนิเทศครูกําหนดเกณฑการปฏิบัติที่เหมาะ
สมสําหรับพฤติกรรมที่จะแกไขและเกณฑการตัดสินผลสําเร็จตามเปาหมายและกําหนดวัน-เวลาที่
จะแลวเสร็จ
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10. การเสริมแรง (Reinforcing)  ผูนิเทศสรุปการประชุมทบทวนเปาหมายของการ
เปลี่ยนแปลง กิจกรรม เกณฑประเมินความสําเร็จตามเปาหมาย วัน-เวลาการติดตามผลและสังเกต
การสอนครู

สําหรับการใชพฤติกรรมการนิเทศแบบชี้นําใหขอมูล ผูนิเทศตองระลึกเสมอวาครูจะ
ตองมีสวนรับผิดชอบในการเลือกวิธีการหรือการปฏิบัติที่เหมาะสมดวยตัวเอง เพราะการนิเทศแบบ
พัฒนาการนั้นมีเปาหมายเพื่อชวยใหครูสามารถพัฒนาตนเองไดดวยตัวเอง ซ่ึงหมายถึงการพัฒนา
ขึ้นในทุกดาน ทั้งทางดานความคิด ความสามารถในการตัดสินใจและความชํานาญการปฏิบัติใน
การจัดการเรียนการสอน

พฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือ (Collaborative Behaviors)
ในการนิเทศแบบรวมมือนั้น ทั้งผูนิเทศและครูจะรวมกันตัดสินใจในวิธีการแกปญหา

และการปฏิบัติงานตลอดเวลา ทั้งครูและผูนิเทศจะใหขอเสนอแนะแกกันและกันเพื่อรวมกัน
พิจารณาหาขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติ ซ่ึงพฤติกรรมการนิเทศแบบรวมมือมีลักษณะและการ
ปฏิบัติดังนี้ คือ

1. การสรางความเขาใจตรงกัน (clarifying)  ผูนิเทศทําความเขาใจกับปญหาที่ครูพูด
ถึง เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับปญหาที่ครูไดนําเสนอโดยพยายามกระตุนใหครูระบุ
สาเหตุของปญหาและประเด็นของปญหาใหชัดเจน

2. การฟง (Listening)  ผูนิเทศฟงอยางตั้งใจ เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนมากขึ้น
เกี่ยวกับปญหาความคิดเห็นของครูที่มีตอปญหาการสอนของตนเอง กอนที่จะคิดพิจารณาแนวทาง
การแกไขปญหานั้น

3. การตอบสนอง (Reflecting)   เพื่อความเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับปญหาและราย
ละเอียดของปญหาที่ครูนําเสนอ ผูนิเทศตองตอบสนองดวยการรับรูและปญหาของครู เพื่อใหแนใจ
วาเขาใจตรงกันวาปญหาที่แทจริงของครูคืออะไร

4. การนําเสนอ (Presenting)  ผูนิเทศเสนอทรรศนะและความคิดเห็นของตนเองให
ขอมูลสนับสนุนปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแกปญหาตามความคิดเห็นของครู เสนอขอ
มูลที่ครูอาจจะมองขามความสําคัญ การเสนอความคิดเห็นของตนเองของผูนิเทศในขั้นที่ผูนิเทศจะ
ชวยใหครูไดขอมูลเกี่ยวกับปญหาเพิ่มขึ้น และมองเห็นสาเหตุและแนวทางการแกปญหาที่ชัดเจน
มากขึ้น
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5. การสรางความเขาใจตรงกัน (Clarifying) โดยผูนิเทศพยายามทําใหครูเขาใจความ
คิดเห็น การรับรูของผูนิเทศใหชัดเจนมากขึ้น เพื่อปรับความเขาใจตรงกันและมีแนวคิดในการแก
ปญหาไปในทิศทางเดียวกัน

6. การแกปญหา (Problem solving)  ทั้งผูนิเทศและครูมีการแลกเปลี่ยนขอแนะนําแล
ทางเลือกใหม ๆ ในการแกปญหากอนที่จะรวมกับสรุปเกี่ยวกับวิธีแกปญหา หรือเลือกทางเลือกใน
การแกปญหาที่เปนไปไดและเหมาะสม

7. การกระตุนสงเสริม (Encouraging) เปนการกระตุนสงเสริมการยอมรับขอโตแยงที่
อาจจะเกิดขึ้น เมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น ผูนิเทศตองยอมรับขอขัดแยงและหาทางประนีประนอมเพื่อ
หาขอยุติกันตอไป เพราะความขัดแยง ความเห็นไมตรงกัน สามารถจะไดมาซึ่งวิธีแกปญหาที่ดีและ
เหมาะสมที่สุด

8. ขั้นการเจรจาตกลงรวมกันเพื่อหาขอยุติ (Negotiating)   เปนการเจรจาเพื่อหาขอตก
ลงรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาที่เปนที่ยอมรับของครูและผูนิเทศ เพื่อใหทั้ง 2 ฝาย เห็น
ดวยกับรายละเอียดของแนวทางการปฏิบัติ อาจมีการอภิปรายซึ่งแนวทางที่ไดชวยกันเลือก

9. การกําหนดมาตรฐาน (Standardizing)  การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติเปนการตก
ลงรวมกันในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบัติ รวมทั้งกําหนด วัน เวลา สถานที่ที่จะดําเนิน
การตามแผน ใชส่ืออะไรบาง มีใครบาง เปนผูรวมงาน รายละเอียดเหลานี้ตองเจรจาปรึกษาหารือกัน
ใหชัดเจน

10. การตอบสนอง (Reflecting) เปนการสรุปแผนขั้นสุดทาย ผูนิเทศสรุปแนวทางและ
แผนปฏิบัติงานโดยครูยอมรับเขาใจตรงกันในทุกเรื่อง อาจจะใหครูทบทวนแผนและแนวทางการ
ปฏิบัติอีกครั้ง และมีการจดบันทึกขอตกลงรวมกันในการปฏิบัติงานเพื่อแกปญหาการยอมรับนัด
หมายการดําเนินการทุกขั้นตอนตามแผนกอนนัดการประชุม

พฤติกรรมการนิเทศแบบไมชี้นํา (Nondirective Behaviors)
วิธีการนิเทศแบบไมช้ีนํานั้น ผูนิเทศจะใชพฤติกรรมในการพูดคุยทํางานรวมกับครู 

โดยที่ครูจะเปนผูที่ตัดสินใจดวยตัวเอง ผูนิเทศเปนเพียงผูชวยในการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ ที่ครู
รองขอเทานั้น ซ่ึงพฤติกรรมในการนิเทศแบบไมช้ีนํามีลักษณะและการปฏิบัติดังนี้

1. การฟง (Listening)  ผูนิเทศฟงครูพูด ครูเสนอ แนวคิดความตองการอยางตั้งใจ 
และพยายามทําความเขาใจกับเรื่องที่ครูพูดใหมากที่สุด
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2. การตอบสนอง (Reflecting)   ผูนิเทศพูดสรุปความคิดเห็นตามความตองการของ
ครูหรือปญหาของครู แสดงความเห็นใจ สนใจ แตไมควรแสดงความคิดเห็นสวนตัวใด ๆ พยายาม
จับใจความสําคัญในเรื่องที่ครูพูดใหมากที่สุด

3. การสรางความเขาใจตรงกัน (clarifying) ผูนิเทศตองพยายามทําความเขาใจกับ
ปญหาเรื่องราวที่ครูพูดใหละเอียดและชัดเจนตรงกันใหมากที่สุด อาจจะใหขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
ปญหาหรือเรื่องราวที่ครูพูดเพื่อใหสามารถมองปญหาหลายมุม และเพื่อใหครูไดแนวคิดมุมมอง
มากขึ้น

4. การกระตุนสงเสริม (Encouraging)  ผูนิเทศตองออกดวยความสนใจเต็มใจที่จะรับ
ฟงเรื่องราวปญหาตาง ๆ ของครู ในขณะที่ครูพยายามพูดแสดงความคิดเห็น ความเขาใจเกี่ยวกับ
ปญหา หรือเร่ืองราวนั้น ๆ ใหการกระตุน ดวยคําพูดใชทาทางประกอบ รวมทั้งพูดเสริมกําลังใจ 
สนับสนุน ชมเชย ซ่ึงจะชวยใหครูสามารถตัดสินใจไดดวยความมั่นใจ

5. การตอบสนอง (Reflecting) ผูนิเทศตองมีการสนองตอการพูด การเสนอของครู
ตลอดเวลา พรอมกับทบทวนความเขาใจของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่ครูพูด เพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ตรงกัน แตไมจําเปนตองถอดขอความการพูดของครูทุกครั้ง

6. การแกปญหา (Problem solving) ผูนิเทศพยายามพูดกระตุนใหครูพิจารณาแนว
ทางการปฏิบัติ หรือแนวทางการแกปญหาอื่น ๆ โดยใหครูคิดหาวิธีการแกปญหาดวยตัวเอง สอบ
ถามในรายละเอียดของแนวทางการแกปญหา กระตุนใหคิดทางเลือกใหหลากหลายเพื่อเปรียบเทียบ 
และใหไดซ่ึงวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยใหเวลาในการคิดและพูดอยางพอเพียง

7. การแกปญหา (Problem solving) หลังจากที่ครูไดแนวทางการแกปญหาแลว ผู
นิเทศกระตุนใหครูพูดอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้น จากการนําวิธีนั้นไปแกปญหา รวมทั้งอาจจะให
อธิบายผลที่จะเกิดขึ้นจากวิธีอ่ืน ๆ ที่ไมไดเลือก เพื่อใหครูมีโอกาสคิดเปรียบเทียบแตละแนวทาง
การแกปญหาจากผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการใชแตละวิธี

8. การนําเสนอ (Presenting)  ผูนิเทศใหครูนําเสนอปญหาและแนวทางหรือวิธีการแก
ปญหาอีกครั้ง พยายามพูดใหครูเต็มใจ ตั้งใจที่จะปฏิบัติและยอมรับวาเปนความผูกพัน และภาระ
หนาที่ในเรื่องที่ครูไดตัดสินใจไปแลว โดยพยายามใหครูเลือกวิธีที่ปฏิบัติไดจริงดวยตัวเอง ภายใน
ระยะเวลาพอควรและรับผิดชอบในการดําเนินการ

9. การกําหนดมาตรฐาน (Standardizing)  ผูนิเทศใหครูกําหนดเกณฑในการปฏิบัติ
งาน กําหนดเวลาแลวเสร็จ ระบุมาตรฐานของผลงานที่ปฏิบัติงานใดควรเริ่มตนหลังและจะเสร็จเมื่อ
ใด ตองการสื่อ อุปกรณใดบางที่จําเปน เมื่อใดที่ครูสามารถอธิบายและตอบคําถามตาง ๆ เหลานี้ให
ชัดเจน การประชุมการนิเทศใกลจะสมบูรณ
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10. การตอบสนอง (Reflecting) เปนการตอบสนองทบทวนเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติ
งานของครู กอนจบการประชุม ผูนิเทศตองใหครูสรุป แผนการปฏิบัติรายละเอียดของวิธีดําเนินงาน
อีกครั้ง หลังจากนั้นครูสามารถเริ่มดําเนินการตามโครงการและแผนปฏิบัติงานนั้นได

องคประกอบสําคัญเพื่อพิจารณาเลือกใชวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการที่เหมาะสมสําหรับการนิเทศ
ครู

1. ระดับพัฒนาการของครู (Developmental level) และระดับความสามารถในการคิดเชิง
นามธรรม (Level of Abstraction)

2. ความรูความเชี่ยวชาญ (Expertise)
3. ความรับผิดชอบตอภาระหนาที่ (Responsibility)
4. การยอมรับและผูกพันตอภาระหนาที่ (Commitment)
สรุปก็คือการนิเทศแบบพัฒนาการ คือ การชวยเหลือสนับสนุนและสงเสริมครูใหสามารถ

พัฒนางานในวิชาชีพของตนเองไดอยางตอเนื่องดวยตัวเอง ดังนั้นการเริ่มตนใชวิธีการนิเทศแบบชี้
นําควบคุมหรือช้ีนําใหขอมูล เปนการเริ่มตนที่อาจจะเหมาะสมสําหรับครูแตละคนแตละกลุม แตใน
ที่สุดผูนิเทศตองพยายามที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหครูมีระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช
วิธีนิเทศแบบรวมมือ หรือผสมผสานกันจนกวาจะสามารถชวยใหครูสามารถพัฒนาตนเองได นําตน
เองได ซ่ึงวิธีนิเทศที่ใชก็คือ วิธีนิเทศแบบไมช้ีนํานั่นเอง ซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญของการนิเทศแบบ
พัฒนาการ
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หนวยท่ี 4
กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน
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หนวยท่ี 4
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

เนื้อหา
1. ความหมายของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
2. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

2.1 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน PIDRE
2.2 กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
2.3 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการประถม

ศึกษแหงชาติ  2544.
2.4 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
2.5 กระบวนการนิเทศการสอนของ Copelend & Boyan
2.6 กระบวนการนิเทศแบบชวยพัฒนาวิชาชีพ
2.7 กระบวนการนิเทศการสอนแบบคลินิค
2.8 การเขียนโครงการพัฒนาตนเองและแผนการนิเทศ

วัตถุประสงค
1. เพือ่ใหผูเขารับการอบรมมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบักระบวนการนเิทศภายในโรงเรยีน
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนํากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไปจัดการนิเทศ

ภายในโรงเรียนได

ระยะเวลาในการอบรม 3  ช่ัวโมง

กิจกรรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ศึกษาเอกสารใบความรู
4. ฝกปฏิบัติกิจกรรม
5. นําเสนอผลงาน

สื่อ/อุปกรณ
1. ใบความรู
2. ใบงาน
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กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

ในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ถือเปนเครื่องมือสําคัญยิ่งของโรงเรียนในการสราง
ความรวมมือรวมใจของบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดการพัฒนาตนเองในการทํางาน เพื่อสงผลตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนมีลักษณะของการปฏิบัติเชนเดียงกับกิจกรรม
อ่ืนๆ คือ ตองอาศัยกระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินงานอยางเปนกระบวนการและตอเนื่อง
สําหรับใชยึดเปนแนวทางไปสูเปาหมายที่พึงประสงค ในเรื่องกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนนี้ 
ไดมีนักการศึกษาไดใหทัศนะไวหลายทานดังนี้

สงัด อุทรานันท (2530 : 10) ไดเสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว 5 ขั้น ดังนี้คือ
ขั้นท่ี 1  การวางแผนการนิเทศ (Planning) ประกอบดวยข้ันตอนยอย คือ

1.1 บุคลากรในโรงเรียนตองยอมรับสภาพปญหาปจจุบันที่จําเปนตองปรับปรุง
หรือพัฒนา และควรเปนความตองการรวมกันที่ปรับปรุงและสะดวก จึงใหมีการประชุมแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหครูผูรับการนิเทศ รับรู และยอมรับวาเขาเปนบุคคลหนึ่งที่มีสวนรวมในการแกปญหา 
เพื่อใหคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนพัฒนาขึ้นกวาเดิม

1.2 ผูนิเทศหรือผูทําหนาที่นิเทศจะเปนผูนําปฏิบัติในการวิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา กําหนดวัตถุประสงค กําหนดทางเลือกในการแกปญหา สําหรับประเด็นการนิเทศ

1.3 จัดสรรบุคลากรและมอบหมาย บุคลากรฝายตางๆ รับผิดชอบผูบริหารตองรับ
รูหนาที่ความรับผิดชอบของฝายตางๆ และใหการสนับสนุนใสใจ และเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเหลานี้อยางตอเนื่อง

ขั้นท่ี 2 การใหความรูกอนการนิเทศ (Information – I)
2.1 อาจดําเนินการโดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมาใหความรูหรือมอบให

บุคลากรในโรงเรียนที่มีความรูและประสบการณเปนผูใหความรูแทน หรือรวมกันระหวางบุคลากร
จากภายนอกและภายในโรงเรียน

2.2 ผูบริหารควรรวมกันฟงวิทยาการใหมๆ จากวิทยากรพรอมกับผูรวมโครงการ
นิเทศดวย

2.3 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติงานหลังจากใหความรูแกผูรับการนิเทศและผู
เกี่ยวของแลว ซ่ึงจะทําใหเกิดความตั้งใจและจริงจังตอการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป
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ขั้นท่ี  3 การปฏิบัติการนิเทศ (Doing – D)
การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ เมื่อผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามที่ไดรับ

ความรูมาแลว ผูนําเทศจะคอยติดตามดูแลชวยเหลือ แนะนํา สวนผูบริหารคอยใหการสนับสนุนให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยในการปฏิบัติงานนิเทศมีขอเสนอแนะดังนี้

3.1 ควรดําเนินการนิเทศตามขอตกลงที่ไดทําไวรวมกัน
3.2 กอนจะลงมือนิเทศควรมีการวางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ
3.3 ควรทําการนิเทศตามเวลาที่นัดหมาย เมื่อมีการสังเกตการสอนควรตอง

พิจารณาการนิเทศพรอมกับครูเขาสอน และควรออกจากหองพรอมกับครู
3.4 ควรใชเทคนิคและวิธีการนิเทศหลายๆ แบบ มีการเปลี่ยนบทบาทในการนิเทศ

บาง เชน ผูบอก ผูช้ีแนะ ผูฟง ผูสงเสริมสนับสนุน เปนตน
3.5 ขณะทําการสังเกตพฤติกรรมการสอน ถาพบวาครูทําการสอนผิดไมควรทัก

ทวงทันที ควรปฏิบัติหลังจากการสอนยอนไปแลว
3.6 การใหขอมูลยอนกลับ ใหกับผูรับการนิเทศ ควรเปนขอมูลที่เยงตรงควรคงไว 

สวนบกพรองควรเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
3.7 ควรใหรับการนิเทศที่เหมาะสม เชน การนิเทศแบบคลินิกหรือแบบเพื่อนชวย

เพื่อนโดยยึดวัตถุประสงค

ขั้นท่ี 4  การสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ (Reinforcing –C)
4.1 ผูนิเทศจะตองพยายามสรางเสริมกําลังใจแกผูรับการนิเทศและผูบริหาร ตอง

สรางเสริมกําลังใจในการปฏิบัติงานนิเทศทั้งหมด ทั้งผูนิเทศและผูรับการนิเทศและบุคคลอื่นๆ เพื่อ
การจูงใจใหมีสวนรวม

4.2 การสราเสริมกําลังใจ ทําไดโดยใชหลักมนุษยสัมพันธ การสรางความคุนเคย 
เปนกันเอง วางตัวในฐานะผูรวมงานมากกวาการวางตัวในฐานะผูบังคับบัญชาหรือผูเชี่ยวชาญเปน
พิเศษ

4.3 การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารโรงเรียนทําไดโดยการสนใจเอาใจใสให
การสนับสนุนการปฏิบัติงานเขารวมกิจกรรมในการนิเทศ

4.4 การทําลายขวัญ ควรพึงระวังการใหความดีความชอบเปนพิเศษไมควรยึดผล
งานการนิเทศเปนหลวักสําคัญ
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ขั้นท่ี 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating – E)
การประเมินผลการนิเทศควรดําเนินการและคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
5.1 ควรดําเนินการประเทินผลทั้งผลผลิต กระบวนการและปจจัยปอนเขา
5.2 ในสวนผลผลิต ใหประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศโดยตรงโดยประเมิน

จากสมรรถภาพในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการทํางาน
5.3 ผลที่ไดจากการประเมิน ควรนํามาเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานนิเทศตอไป

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544 : 75 – 77) ไดกําหนดขั้นตอน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาไว 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลที่แสดง
สภาพปจจุบันของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แลวนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับขอมูล
แสดงความสําเร็จของงาน ถาขอมูลแสดงสภาพความสอดคลองกับขอมูลแสดงความสําเร็จของงาน 
ดีกวา หรือสูงกวา แสดงวาความจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขไมมี แตจะตองมีการเพิ่มความคาด
หวังใหพัฒนาตอไป แตถาขอมูลแสดงสภาพปจจุบันไมสอดคลองกับขอมูลแสดงสภาพความสําเร็จ
ของงานหรือดอยกวาก็แสดงวามีความตองการจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไข การประเมินความ
ตองการจําเปนดําเนินการไดดังนี้

1.1 กําหนดสิ่งที่จะประเมินและองคประกอบที่ประเมิน
1.2 กําหนดสภาพความสําเร็จและเกณฑการประเมิน
1.3 กําหนดวิธีการ เครื่องมือ และระยะเวลาที่จะเก็บรวบรวมขอมูล
1.4 กําหนดแหลงขอมูล
1.5 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1.6 วิเคราะหขอมูลและจัดทําเปนสารสนเทศ
1.7 พิจารณาเปรียบเทียบสารสนเทศแสดงสภาพปจจุบันกับสภาพความสําเร็จของงาน

หรือสภาพปลายทาง โดยใชเกณฑการประเมินที่กําหนดไวเปนเครื่องมือในการพิจารณาวามีความ
จําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตอไปหรือไม

1.8 เขียนขอความที่แสดงถึงสภาพที่ตองการปรับปรุงแกไข หรือพัฒนาใหดีขึ้น
1.9 เรียงลําดับความตองการจําเปนที่จะพัฒนาและนําเสนอใหตระหนักถึงความจําเปน

ที่จะตองปรับปรุงอยูเสมอ
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2. วิเคราะหจุดเดน จุดดอย เพื่อกําหนดจุดที่จะพัฒนา หมายถึง การวิเคราะหผลหรือขอ
มูลที่ไดจัดจากการประเมินและองคประกอบที่สงผลตอสภาพความสําเร็จเพื่อประโยชนในการ
กําหนดจุดที่จะพัฒนาและการประเมินแนวทางเลือกเพื่อพัฒนาการเลือกจุดที่จะพัฒนาอยางเหมาะ
สม ทําใหการนิเทศของโรงเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จได จุดที่จะพัฒนาอาพิจารณาในดาน
ตางๆ ไดดังนี้

2.1 ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
2.2 เจตคติตอวิชาชีพ
2.3 คานิยมในการพัฒนาตนเอง
2.4 ทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืน
2.5 ความตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนที่จะตองพัฒนาผูเรียน

3. การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนา เปนการพิจารณาเลือกยุทธศาสตรที่จะใชในการปรับ
ปรุงแกไขหรือพัฒนาใหมีความเปนไปไดหรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดโดยคํานึง
ถึงจุดที่จะพัฒนา หรือขอจํากัดของหนวยงาน การหาแนวทางเลือกเพื่อพัฒนามีขั้นตอนการดําเนิน
การดังนี้ คือ

3.1 รวบรวมขอมูลแนวทางเลือกที่มีความเปนไปไดในการพัฒนา
3.2 พิจารณาขอดีขอเสียของแนวทางเลือกที่มีความเปนไปได
3.3 เลือกแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดที่จะใหบรรลุความตองการ

4. การลงมือปฏิบัติ เปนการนํายุทธศาสตรที่กําหนดไวมาลําดับขั้นตอนการดําเนินการ
และกําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

4.1 กําหนดรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ
4.2 กําหนดสิ่งสนับสนุนในการดําเนินการ ซ่ึงไดแก งบประมาณ บุคลากรสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ เปนตน
4.3 กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ
4.4 วางแผนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.5 จัดทําแผนนิเทศของโรงเรียน
4.6 ประชุมช้ีแจงและมอบหมายงานใหตรงตามความสามารถขอผูปฏิบัติ
4.7 ผูปฏิบัติงานจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานและประสานปฏิบัติงานกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ
4.8 ผูปฏิบัติงานลงมือปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดไวตามปฏิทินปฏิบัติงาน
4.9 ผูปฏิบัติงานรายงานความกาวหนาและผลการปฏิบัติงานตอหนวยงานเจาสังกัด
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5. การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไข เปนการรวบรวมขอมูลดานการดําเนินการ
นิเทศ ผลที่ไดระหวางดําเนินการ และเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินการตามแผนนิเทศขอมูลท่ีไดนําไป
เปรียบเทียบกับสภาพความสําเร็จของงาน หากพบวาไมเปนไปตามสภาพความสําเร็จที่กําหนดไวก็
ตองพิจารณาวามีขอบกพรองตรงไหน อยางไร และหาวิธีพัฒนาใหดีขึ้นหรือหากพบวาการดําเนิน
การตามแผนนิเทศบรรลุผลที่คาดหวังไว แตจากการดําเนินการพบวามีวิธีการที่ดีกวา มีประสิทธิ
ภาพสูงกวาก็อาจพิจารณาปรับปรุงใหดีขึ้นได

กระบวนการในการดําเนินการการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ

จากหลักการสําคัญของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ วัชรา เลาเรียนดี (2545 : 142-143) 
ไดนําเสนอขั้นตอนการดําเนินการการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพดังนี้

1. วางแผนรวมกันกับครูที่สนใจจะชวยพัฒนางานของตนเอง
2. เลือกประเด็นที่สนใจจะปรับปรุงหรือพัฒนา
3. นําเสนอโครงการและขั้นตอนการปฏิบัติใหผูบังคับบัญชา
4. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ วิธีการสังเกตการสอน วิธี

สังเคราะหการสอนและการใหขอมูลยอนกลับ
5. กําหนดวัน-เวลาที่จะทําการสังเกตการสอนกันและกัน รวมทั้งการประชุมเพื่ออภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6. ดําเนินการตามแผนและกระบวนการที่ระบุในโครงการ สังเกตการณสอนในแตละ

ประเด็นที่สนใจอยางนอย 2 คร้ัง ในแตละเรื่องหรือแตละประเด็นที่จะปรับปรุงหรือพัฒนา
7. สรุปผลการพัฒนา รายงานผลความสําเร็จ

ทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ

1. การสังเกตการสอนแบบกําหนดประเด็นและไมกําหนดประเด็น
2. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตแตละประเภท
3. การประชุมปรึกษาหารือและใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง

และพัฒนา
จากกระบวนการนิเทศและทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพสรุปวา การ

นิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพตองมาจากเพื่อนรวมงานที่ตองการปรับปรุงแลพัฒนาการเรียนการ
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สอนของตนเอง โดยรวมกันวางแผน กําหนดประเด็นที่สนใจ เพื่อทําการสังเกตการสอน และ
ประชุมปรึกษาหารือใหขอมูลยอนกลับแกกันและกัน การนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพตองอาศัย
ทักษะในการสังเกตการสอนวิเคราะหขอมูลรวมกัน และการประชุมใหขอเสนอแนะ

สรุปขอดีของการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ
1. ครูไดแลกเปลี่ยนวิธีสอนและเทคนิคการสอนซึ่งกันและกัน
2. กอใหเกิดกําลังใจจากการพัฒนาการสอนของตนเอง
3. เขาใจการทํางานของเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมอาชีพมากขึ้น

กระบวนการในการวิจัยในชั้นเรียน
มีนักการศึกษาและนักวิจัยไดนําเสนอกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนไวแตกตางกันในดาน

จํานวนขั้นตอนการปฏิบัติดังตอไปนี้
แคลฮอรน (Calhoun  1992, quoted in  Glickman and others , 2001 : 420) ไดเสนอขั้นตอน

การวิจัยในชั้นเรียนไว 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. ช้ันระบุและนิยามปญหา (Problem-identification Phase) โดยทั่วไปจะเปนปญหาที่

เกี่ยวกับการสอนและการเรียนรู
2. ขั้นวางแผน (Planning Phase) ตัดสินใจจะศึกษาเรื่องใด วิธีใด เก็บขอมูลอะไรบาง และ

อยางไร บอยแคไหน และตองใชทรัพยากรอะไรบาง
3. ขั้นจัดการทําแผนปฏิบัติและปฏิบัติ (Organization Phase) โดยจัดทําแผนปฏิบัติการ

วิจัยโดยลําดับขั้นตอนการดําเนินการที่ใชขอมูลที่ไดมาตอนตน ระบุสถานที่หองเรียน ช้ันเรียน และ
วิชาที่จะทําวิจัย ระบุกลุมตัวอยาง เก็บขอมูลจากใครบาง และอยางไรใชเวลาดําเนินการเทาไร ผลที่
คาดหวังเปนอยางไร เปนตน โดยเสนอองคประกอบและขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจน และนําเสนอให
คณะครูกลุมเดียวกัน และผูนิเทศไดรับรู และรวมกันพิจารณาใหเห็นภาพกระบวนการการวิจัยตาม
ลําดับขั้นที่ชัดเจนสําหรับการวิจัย

4. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) เปนการวิเคราะห แปลผลขอมูลที่สอดคลองกับเปา
หมายและวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนด

5. ขั้นปฏิบัติ (Action Phase) เปนการทบทวนเปาหมาย วัตถุประสงค และ กิจกรรมตางๆ 
ซ่ึงไดจากการวิเคราะหแปลผลและอภิปรายผลขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจากการดําเนินการวิจัยและ
รายงานผล
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สรุปก็คือ ถาหากผูนิเทศจะใหการนิเทศครู เพื่อชวยใหครูสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนไดดวย
ตัวเองในที่สุดควรคํานึงถึงเรื่องสําคัญดังนี้

1. ระดับความสามารถในการพัฒนาตนเองของครู ความรู ความเชี่ยวชาญ และความผูก
พันตอหนาที่ของครู

2. ความเหมาะสมของพฤติกรรมการนิเทศแตละแบบที่จะใชกับครูที่มีความแตกตางกัน
หลายดานตามที่กลาวในขอ 1

3. ความรูความสามารถของผูนิเทศที่จะใหคําแนะนําในดานเทคนิควิธีสอน และ
นวัตกรรมใหมๆ และระเบียบวิธีการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียนและการนิเทศภายในโรงเรียน

การวิจัยในชั้นเรียนจะตองมีเปาหมายและจุดมุงหมายที่จะดําเนินการที่ชัดเจนเพราะมี
ปญหาและความจําเปนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมีมากมาย
หลายดาน จึงตองมีการศึกษาความตองการจําเปน (Needs Assessment)จากบุคลากรในโรงเรียน
กอน เพื่อจะไดมากําหนดวัตถุประสงครวมกันในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนและวิธี
การศึกษาความตองการจําเปนงายๆ คือ

1. สังเกตและสอบถาม
2. ศึกษาจากบันทึกขอมูลตางๆ
3. ใหตอบแบบสอบถามปลายเปด
4. สอบถามจากบุคคลภายนอก
5. ใชแบบตรวจสอบรายการและมาตราสวนประมาณคา
6. ใชเทคนิค Delphi
7. ใชไดอะแกรมเหตุและผล (Cause-Effect Diagram)
8. ใช Flow Charts
9. จัดกลุมยอยเพื่อสรุปเรื่องที่ตองการ
10. ใช Pareto Charts
11. ใช Scatter Diagram
หลังจากที่ไดศึกษาความตองการจําเปนแลว คณะครูจะตองประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนา

เลือกวิธีการวิจัยติดตามผลการดําเนินการวิจัย รวมทั้งเลือกเครื่องมือท่ีจะสังเกตการปฏิบัติงานตาม
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แผนในชั้นเรียนโดยใชเครื่องมือ หรือเทคนิควิธีการสังเกตการสอนทั้ง 2 แบบ (การสังเกตเชิง
ปริมาณและการสังเกตเชิงคุณภาพ) ซ่ึงจะตองเลือกใชอยางเหมาะสม

การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (Peer Coaching) เปนกระบวนการนิเทศเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยท่ีผูที่ทําหนาที่นิเทศก็คือครู ที่รวมโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนนั่นเอง โดยที่อาจจะเปนการจับคูกันระหวางครูในระดับชั้นหรือที่สอนในรายวิชาเดียวกัน 
ชวยเหลือสนับสนุนกันและกันในการดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
ของตนเอง ซ่ึงจะตองรวมมือกันปฏิบัติทุกขั้นตอนการนิเทศ กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อ 
ดังนี้

1. การประชุมกอนการสังเกตการสอน
1.1 สํารวจความตองการและปญหาในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนในชั้นเรียน
1.2 วิเคราะหปญหาการจัดการเรียนการสอนและประเด็นที่สนใจตองการพัฒนา
1.3 ใหความรูเร่ืองการนิเทศการสอน เทคนิคทักษะที่จําเปนในการนิเทศการสอนใน

ช้ันเรียน รวมทั้งนวัตกรรมและวิธีสอนแบบใหมที่นาสนใจและครูตองการสนใจที่จะทําการทดลอง
ใช

1.4 กลุมครูที่สนใจการพัฒนาและผูรับผิดชอบโครงการรวมกันเขียนและเสนอโครง
การเพื่อการพัฒนาของตนเอง

1.5 รวมกันวางแผนเพื่อดําเนินการนิเทศในชั้นเรียน กําหนดระยะเวลาของแผนปฏิบัติ 
ระยะเวลาสังเกตการสอน สรางหรือเลือกเครื่องมือสังเกตการสอน เลือกนวัตกรรมหรือวิธีสอนที่
สนใจ ฯลฯ

2. การสังเกตการในชั้นเรียน
2.1 ดําเนินการสังเกตการสอนตามแผนที่กําหนดโดยใชเครื่องมือสังเกตการสอนที่ได

รวมกันสรางหรือเลือกใช
2.2 แปลระดับขอมูลจากการพัฒนาการสอน เตรียมเสนอใหผูรับการสังเกตทราบหรือ

รวมกันพิจารณาเพื่อตัดสินใจ
3. จัดประชุมภายหลังการสังเกตการสอน

3.1 ใหขอมูลยอนกลับ ผลจากการวาดวยขอมูลจากการสังเกตการสอน
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3.2 รวมกันพิจารณาขอมูล และตัดสินใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนที่ตองปรับปรุงแก
ไข หรือพิจารณาแนวทางในการแกไขพฤติกรรมการสอน และเทคนิควิธีสอนที่เหมาะสม วางแผน
เพื่อการดําเนินการสอน และการนิเทศในครั้งตอไป

4. สรุปและเสนอผลการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน
4.1 รายงานผลการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและสมรรถภาพ

การจัดการเรียนการสอนของครู
4.2 รายงานผลการดําเนินโครงการทั้งระบบ ผลสําเร็จของโครงการโดย และความ

สําเร็จเปนรายบุคคล
4.3 ขอจํากัด ปญหา อุปสรรคในการดําเนินโครงการนิเทศและแนวทางการแกไข
4.4 เผยแพรประชาสัมพันธ ขยายผลในระดับอื่นๆ ตอไป หรือเผยแพรใหกับโรงเรียน

ในกลุมเดียวกัน
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กระบวนการในการนิเทศการสอน (เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง)

1. ขั้นตอนที่ 1 การประชุมกอนการสังเกตการสอน (Preobservation Conference) การ
ประชุมปรึกษาหารือระหวางผูนิเทศกับครูผูสอนกอนการสังเกตการสอน ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน
ยอย 3 ขั้นตอน เรียงตามลําดับดังนี้

1.1 ผูนิเทศพูดปรึกษาหารือกับครูผูสอน เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ หรือประเด็นที่เปน
ปญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหมองเห็นชัดเจน เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนหรือพฤติ
กรรมการเรียนที่เปนปญหาและที่เกิดขึ้นในหองเรียน ที่สําคัญพฤติกรรมดังกลาวควรระบุในรูป
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได (Define the area of concern behaviorally)

1.2 เปนขั้นตอนการตกลงกันในเรื่องพฤติกรรมที่จะสังเกตในหองเรียนรวมกันกําหนด
เกณฑมาตรฐานของพฤติกรรมที่ใชไดหรือตองปรับปรุง ถาผูนิเทศและครูไมไดพูดคุยปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับประเด็นที่เปนปญหามากอน ผูนิเทศก็จะกําหนดเกณฑที่เปนพื้นฐานของพฤติกรรมที่เกิด
ขึ้นในหองเรียน เพื่อจะไดบันทึกไดตรง แตถาครูและผูนิเทศไดพูดจาตกลงกันกอนแลวเกี่ยวกับ
ประเด็นที่เปนปญหาในขั้นตอนที่สองนี้ ก็จะตองพยายามนิยามพฤติกรรมนั้นใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ
จะไดหาทางแกไขจุดที่เปนปญหานั้น แตในขั้นตอนนี้ ทั้งผูนิเทศและครูจะตองชวยกันกําหนด
เกณฑมาตรฐานพื้นฐาน การปฏิบัติที่ครูควรจะปฏิบัติได เชน ครูควรถามคําถามประเภทความคิด
อยางนอย 5 คําถาม ใน 30 นาที เปนตน

1.3 เปนขั้นตอนการเลือกเครื่องมือ หรือสรางเครื่องมือในการสังเกตการสอนโดยที่ผู
นิเทศอาจจะเสนอเครื่องมือในการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ใหครูไดรับรูที่จะใชในการเก็บบันทึก
ขอมูลพฤติกรรมตางๆ ที่กําหนด และเกี่ยวของกับประเด็นที่เปนปญหาและเกิดขึ้นในหองเรียน

2. ขั้นตอนที่ 2 การสังเกตการสอน (Observation)  เปนการสังเกตการสอนในชั้นเรียน
โดยผูนิเทศในขั้นตอนที่ 2 นี้ มี 1 ขั้นตอนยอย เปนขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมการสอนเฉพาะที่ได
ตกลงกันแลว โดยที่ผูนิเทศจะดําเนินการสังเกตการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ตั้งแตตนจน
จบหรือในชวงเวลาที่เหมาะสมตามที่ตกลงกันไวระหวางครูและผูนิเทศโดยใชเครื่องมือที่ไดเลือก
หรือสรางขึ้นในขั้นตอนยอยที่ 3 ทําการบันทึกขอมูลจากการสังเกต เชน พฤติกรรมการสอนของครู
ตามรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ หรือการถามคําถามของครูประเภทของคําถามตามที่ไดตกลง
กันไวกอนหนานี้วาจะสังเกตอะไรอยางไร เปนตน
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3. ขั้นตอนที่ 3   การวิเคราะหขอมูล (Analysis) เปนขั้นการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต
การสอน และระบุจุดที่ตองแกไขปรับปรุงปรือคงไว ซ่ึงจะแบงเปน 2 ขั้นตอนยอย คือ ขั้นตอนที่ 5,6
                   3.1 การวิเคราะหผลจากการสังเกตการสอน ผูนิเทศรวบรวมเรียบเรียงขอมูลท่ีไดจาก
การสังเกตการสอนใหชัดเจน เขาใจงาย พรอมที่จะนําเสนอใหครูผูสอนทราบ โดยที่ผูนิเทศจะตอง
จัดการกับขอมูลนั้นอยางสมบูรณที่สุด แปลผลของขอมูลจากการสังเกตใหครูเขาใจอยางชัดเจน แต
ไมควรใหความคิดเห็นสวนตัวเชิงประเมินผลหรือวิพากษวิจารณการปฏิบัติงานของครู เพียงเพื่อ
เสนอใหครูทราบวา จากการสังเกตการสอนนั้น พฤติกรรมที่บันทึกออกมาตามที่เห็น และรวมกัน
คิดพิจารณาจุดที่ตองแกไขเปลี่ยนแปลง หรือคงไวหลังจากที่ครูยอมรับความเปนจริงที่เกิดขึ้น
                    3.2 การรวมพิจารณาพฤติกรรมที่จะตองคงไวหรือเปล่ียนแปลง จากการวิเคราะหผล
ของการสังเกต ในขั้นตอนที่ 3.1 ผูนิเทศจะพิจารณาพฤติกรรมตางๆ ซ่ึงดีอยูแลวและควรจะคงไว 
และพฤติกรรมการสอนที่ควรจะเปลี่ยนแปลง เพื่อจะไดแกปญหาการสอนของครู โดยที่ผูนิเทศจะ
ตองวางแผนยุทธวิธีในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหาดังกลาว ซ่ึงอาจจะพิจารณารวมกับ
ครูก็ได

4. ขั้นตอนที่ 4 การประชุมหลังการสังเกตการสอน (Postobservation conference) การ
ประชุมปรึกษาหารือหลังการสังเกตการสอน เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการนิเทศการสอน
กอนที่จะมีการดําเนินการกระบวนการซ้ํา ขั้นตอนนี้จะประกอบดวยข้ันตอนยอย ๆ  2 ขั้นตอน (คือ 
ขั้นตอนที่ 7,8  ) ดังนี้

4.1 การใหขอมูลยอนกลับแกครูผูสอนเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอน ในขั้นตอนนี้ผู
นิเทศจะทบทวนขอตกลงตางๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นปญหาในการสอนของครู และวิธีการที่ไดมาซึ่ง
ขอมูลดังกลาว ซ่ึงขอมูลนี้จะไดมาจากการสังเกตการสอนของผูนิเทศนั่นเองการนําเสนอขอมูลยอน
กลับแกครู จะตองเปนไปในลักษณะที่พยายามทําใหครูเขาใจและกระตุนสงเสริมใหครูไดทําการ
พิจารณาวิเคราะหขอมูลนั้นดวยตัวเอง แมวาผูนิเทศจะไดทําการวิเคราะหมาแลวก็ตาม แตผลการ
วิเคราะหของผูนิเทศจะยังไมนําเสนอใหครูทราบ แตจะใชวิธีนําและฝกใหครูไดอาศัยขอมูลจากการ
สังเกตเพื่อสรุปผลของประเด็นที่เปนปญหา หรือที่ตองแกไขดวยตัวเองใหได

4.2 เปนขั้นตอนยอยที่ 8 ซ่ึงเปนขั้นตอนที่พิจารณายุทธวิธีการแกปญหาของครู โดยที่ผู
นิเทศจะเปนผูชวย ทั้งคูจะรวมกันพิจารณาในเรื่องตางๆ ตอไปนี้ คือ (1) พฤติกรรมการสอนที่เหมาะ
สมควรแกการคงไว  (2) พฤติกรรมการสอนที่ไมถูกตองควรตองปรับปรุงแกไข  (3) ยุทธวิธีตางๆ 
เพื่อนํามาใชในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนปญหา และ  (4) การดําเนินการตามกระบวนการ
นิเทศการสอนอีกครั้ง (Recycle) โดยใชยุทธวิธีตามที่เลือกใชใน (ขอ 3) ซ่ึงการ (Recycle) จะเปน
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การแกไขพฤติกรรมที่บกพรองโดยเปลี่ยนพฤติกรรมใหมใหเปนไปตามที่ตกลงกัน และถาหากพฤติ
กรรมเปลี่ยนแปลงไปตามที่ตกลงกัน หรือตามที่กําหนด ประเด็นที่เปนปญหาในการสอนของครูก็
ไดรับการแกไขในการปฏิบัติตามวงจรการนิเทศในครั้งที่ 2

การดําเนินการซ้ําท้ัง 8 ขั้นตอนยอย (Recycle) การดําเนินการตามกระบวนการทั้ง 8 ขั้น
ตอนยอยซํ้าอีก เปนเรื่องที่ควรปฏิบัติเมื่อปรากฏวาครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนที่เปน
ปญหา แลวแตปญหาการสอนยังคงเกิดขึ้นอยู ดังนั้น การดําเนินการตามกระบวนการจึงควรมีการ
ปฏิบัติอีกครั้ง โดยเนนประเด็นปญหาเดิม แตเกณฑในการปฏิบัติถูกกําหนดขึ้นใหม รวมทั้งเครื่อง
มือในการสังเกตก็ควรจะตองปรับเปลี่ยนดวย ผูนิเทศและครูควรรวมกันปฏิบัติตามขั้นตอนของ
กระบวนการบอยเทาที่จําเปน  เพื่อชวยแกปญหาในการสอนของครู กระบวนการการนิเทศเพื่อปรับ
ปรุงการสอนอาจจะรวมกันดําเนินการภายในโรงเรียนเดียวกันได สังเกตและชวยแกปญหาการสอน
โดยเพื่อนครู แตผูที่จะทําหนาที่สังเกตการสอนนั้นควรไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดีกอน

กระบวนการนิเทศแบบคลีนิก
1. การประชุมรวมกับครู (Preconference with teacher)
2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน (Observation of Classroom)
3. การวิเคราะหและตีความหมายการสังเกตการสอนและพิจารณาการประชุมตอไป

(Analyze and interpreting observation)
4. การประชุมรวมกับครู (Post conference with teacher)
5. การพิจารณาวิพากษการดําเนินการทั้ง 4 ขั้นตอน

สรุปรูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision Models)
มีนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศหลายทาน ไดเสนอรูปแบบหรือกระบวนการ

นิเทศแบบคลินิกไว ตั้งแตป  ค.ศ.1960 เปนตนมา และมีการเผยแพรรูปแบบการนิเทศแบบดังกลาว
จนถึงยุคปจจุบัน ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการอาจจะแตกตางกันแตที่เหมือนกันเกือบทุกรูปแบบคือ
การวางแผนหรือเตรียมการกอนการสังเกตการสอน การสังเกตการสอน และการประชุมใหขอมูล
ยอนกลับภายหลังการสังเกตการสอน ซ่ึงไดสรุปรูปแบบการนิเทศตามแนวคิดของบุคคลตางๆ ตาม
แผนภูมิที่เสนอ
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รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก
(Clinical Supervision Models)

Goldhammer (1969)
Goldhammer, Anderson and
Krajewski (1980)
Glickman and other (1995X
Five Stages

Mosher and Purpel (1972)
Bellon and Bellon (1982)
Acheson And Gall (1997)
Three Phases

Cogan (1973)
Glathorn (1984)
Eight Phases

1. ประชุมกอนการสังเกตการ
สอน

2. สังเกตการสอนในชั้นเรียน
3. วิเคราะหผลการสังเกตและ

กําหนดยุทธวิธีการประชุม
4. ประชุมเพื่อการนิเทศ
5 .  ป ร ะ ชุ ม เ ส น อ ผ ล ก า ร

วิเคราะห การสังเกตการ
สอน (Gold hammer and 
Gold hammer and others 
1969, 1980) หรือพิจารณา
การดําเนินการใน 4 ขั้น
ต อ น ที่ ผ า น ม า แ ล ว  
(Glickman, 1995)

1. การวางแผนการสังเกตการ
สอน

2. สังเกตการสอน
3. ประเมินผลหรือวิเคราะห 

ก า ร สั ง เ ก ต ก า ร ส อ น  
(Mosher and Purpel, 1972)

4. ประชุมกอนการสังเกต การ
สอน

5. สังเกตการสอนในชั้นเรียน
6. ประชุมภายหลังการสังเกต

การสอน
7. (Bellon and Bellon, 1982)
8. ประชุมวางแผนกอนการ

สังเกต การสอน
9. สังเกตการสอนในชั้นเรียน
10. ประชุมใหขอมูลยอนกลับ
11. (Acheson & Gall, 1997)

1 .  สร า งความสัมพันธที่ ดี
ระหวางผูนิเทศ-ครู

2. วางแผนรวมกับครู
3. วางแผนการสังเกตการสอน
4. สังเกตการสอน
5. วิเคราะหกระบวนการเรียน

รูและกระบวนการสอน
6. วางแผนกําหนดยุทธวิธีการ

ประชุมปรึกษาหารือ
7. ประชุมปรึกษาหารือ
8. วางแผนการสังเกตในการ

ดําเนินการครั้งตอไป

แผนภูมิ   รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision Models)
ที่มา   : วัชรา  เลาเรียนดี , เทคนิคและทักษะการนิเทศการสอน  (นครปฐม : ศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544 ) ,133.
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
เร่ือง .................................................................................................

ระดับชั้น.......โรงเรียน .....................................สาระ...........................หนวยที่.......เร่ือง.....................
ครูผูจัดการเรียนรู .................................................................................................................................
ช่ือที่ปรึกษา .........................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการสอน/ความสําคัญ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3. แนวคิดและวิธีการในการพัฒนา
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4. ขั้นตอนการดําเนินการ/การสอน
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

5. ส่ือ/อุปกรณ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6. วิธีการวัดและประเมินผล
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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แบบประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอน

เร่ือง ....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ช้ัน..........ชวงชั้นที่................................ โรงเรียน ................................................................................
สาระการเรียนรู/วิชา ..............................หนวยที่................ เร่ือง.........................................................
ครูผูจัดการเรียนรู .................................................................................................................................

คะแนนท่ี รายการ 1 2 3 4 หมายเหตุ

1 ช่ือโครงการ คะแนนเต็ม 3
2 หลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการ

สอน/ความสําคัญ
คะแนนเต็ม 4

3 วัตถุประสงค คะแนนเต็ม 3
4 แนวคิดและวิธีการในการพัฒนา คะแนนเต็ม 3
5 ขั้นตอนการดําเนินการ/การสอน คะแนนเต็ม 3
6 ส่ือ/อุปกรณ คะแนนเต็ม 3
7 วิธีการวัดและประเมินผล คะแนนเต็ม 3
8 ผลที่คาดวาจะไดรับ คะแนนเต็ม 3

ผูนิเทศ .................................................................
........../....................................../..............
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เกณฑการประเมิน

1. ชื่อโครงการ
• ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และประชากรครบ 3 อยาง ได 3 คะแนน
• ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และประชากรเพียง 2 อยาง ได 2 คะแนน
• ระบุตัวแปรตน ตัวแปรตาม และประชากรเพียง 1 อยาง ได 1 คะแนน

2. หลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการสอน/ความสําคัญ
• ระบุปญหาสําคัญตามนบาย/พ.ร.บ/หลักสูตร/การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเปนสําคัญ

ไดอยางชัดเจน ครบถวน ได 4 คะแนน
• ระบุปญหาสําคัญตามนบาย/พ.ร.บ/หลักสูตร/การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเปนสําคัญ

เพียง 3 อยาง ได 3 คะแนน
• ระบุปญหาสําคัญตามนบาย/พ.ร.บ/หลักสูตร/การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเปนสําคัญ

เพียง 2 อยาง ได 2 คะแนน
• ระบุปญหาสําคัญตามนบาย/พ.ร.บ/หลักสูตร/การจัดการเรียนรูโดยยึดผูเปนสําคัญ

เพียง 1 อยาง ได 1 คะแนน
3. วัตถุประสงค

• เขียนถูกตอง ครอบคลุมตัวแปรที่ตองศึกษา ได 3 คะแนน
• เขียนถูกตอง แตไมครอบคลุมตัวแปรที่ตองศึกษา ได 2 คะแนน
• เขียนไมถูกตอง ไมครอบคลุมตัวแปรที่ตองศึกษา ได 1 คะแนน

4. แนวคิดและวิธีในการพัฒนา
• มีขอมูลหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใชสมบูรณเพียงพอได 3

คะแนน
• มีขอมูลหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช แตขาดความสมบูรณ

ได 2 คะแนน
• มีขอมูลหลักการทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิธีการ/นวัตกรรมที่ใชนอย ได 1 คะแนน

5. ขั้นตอนการดําเนินการ/การสอน
• ระบุขั้นตอนการดําเนินการ/การสอนไดถูกตอง ชัดเจนสมบูรณตามลําดับขั้นตอน

ได 3 คะแนน
• ระบุขั้นตอนการดําเนินการ/การสอนไดถูกตอง แตขาดความสมบูรณ ได 2

คะแนน
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ระบุขั้นตอนการดําเนินการ/การสอนไมถูกตอง ได 1 คะแนน
6. สื่อ/อุปกรณ

• ใชส่ือหลากหลายเหมาะสม ได 3 คะแนน
• ใชส่ือไมหลากหลาย ได 2 คะแนน
• ใชส่ือไมเหมาะสม ได 1 คะแนน

7. วิธีการวัดและประเมินผล
• สอดคลองกับวัตถุประสงค โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการประเมิน

ตนเอง ได 3 คะแนน
• สอดคลองกับวัตถุประสงค แตไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ

ประเมินตนเอง ได 3 คะแนน
• ไมสอดคลองกับวัตถุประสงค ได 1 คะแนน

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
• สอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการและครอบคลุมตัวแปร ได 3 คะแนน
• สอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการและครอบคลุมตัวแปร ได 2 คะแนน
• ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ได 1 คะแนน

เกณฑการประเมินผลโครงการโดยภาพรวม
<  12  คะแนน หมายถึง ปรับปรุง คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ไมถูก

ตอง ไมชัดเจนและไมครบถวน
13 – 20  คะแนน หมายถึง ปานกลาง คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ถูก

ตอง แตไมชัดเจนและไมครบถวน
21– 25 คะแนน หมายถึง ดี คือ โครงการมีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ ถูกตองชัดเจน 

และครบถวน
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ตัวอยาง
แผนการนิเทศ

การพัฒนาทักษะการอานคิดวิเคราะหโดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus

กลุมสาระการเรียนรู  ภาษาไทย เร่ือง  การอานคิดวิเคราะห ชั้น  ประถมศึกษาปที่ 3
ผูนิเทศ ................................................................................................................................................
ผูรับการนิเทศ .....................................................................................................................................
วันท่ีรับการนิเทศ  22  กรกฎาคม  2548  เวลา  10.30 – 11.30 น.
ระยะเวลาในการสังเกต   1  ช่ัวโมง

1. สาระสําคัญ
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus เปนการจัดการเรียนรูหนึ่งที่ชวยพัฒนาทักษะใน

การอานวิเคราะหของนักเรียนได การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะชวยใหครูสามารถนําเทคนิควิธี
การนี้ไปใชพัฒนาการอานของนักเรียนเพื่อใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมั่นใจ

2. จุดประสงคการนิเทศ
1. เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูดวยเทคนิค วิธี.............. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหครูเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู

3. เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยเทคนิค KWL-Plus เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห (การจับ

ประเด็นสําคัญของเรื่อง การอานคิดวิเคราะห)  ประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
1. การเตรียมความพรอมและใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการอาน

- แจงจุดประสงคการเรียนรู
- กําหนดเกณฑการใหคะแนน
- ช้ีแจงขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมตามใบงาน

2. กิจกรรมฝกทักษะการอาน
การนําเขาสูบทเรียนโดยใชเกมทายปญหา 10 คําถาม
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กิจกรรมการอาน
1. กิจกรรมกอนการอาน นักเรียนรูอะไร (What we know) ครูตั้งคําถามใหนักเรียน

ระดมกําลังสมองเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน
2. กิจกรรมระหวางการอาน นักเรียนตองการรูอะไรเกี่ยวกับเรื่อง (What we want to 

know) ครูตั้งคําถามใหนักเรียนอาน นักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน นักเรียนอาน
3. กิจกรรมหลังการอาน นักเรียนเกิดการเรียนรูอะไร (What we have learned) นัก

เรียนตอบคําถามจากการอาน
4. กิจกรรมการสรางแผนภาพความคิด (Mapping) นักเรียนนําขอมูลมาจัดระบบแลว

สรางแผนภาพความคิด
5. กิจกรรมสรุปเรื่องจากการอาน (Summarizing) นักเรียนนําขอมูลมาสรุปเรื่องเปน

ความเรียง
3. การวัดประเมินผลและใหขอมูลยอนกลับ

4. กิจกรรมการนิเทศ
1. ครูและผูนิเทศรวมกันศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนการสอน จัดเรียงลําดับความ

สําคัญของปญหาและเลือกปญหาที่สําคัญที่สุด
2. ครูและผูนิเทศเลือกวิธีการแกปญหา โดยพิจารณาและตัดสินใจใชวิธีสอนหรือ

นวัตกรรมที่จะใชแกปญหา (ผูนิเทศใหความรู แนะนําแหลงขอมูลให)
3. ครูและผูนิเทศรวมกันระบุขั้นตอนการจัดการเรียนรู
4. เลือกเครื่องมือและสรางเครื่องมือ
5. สังเกตการสอน และสรุปผล
6. ประชุมสรุปผลการสังเกตการสอน วิเคราะหพฤติกรรมรวมกันและกําหนดประเด็นที่

จะสังเกตการสอนนัดหมายวันเวลาการสังเกตการสอนครั้งตอไป

5. การประเมินผล
การวัดประเมินผล เครื่องมือ

1. การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูตามขั้น
ตอนการจัดการเรียนรูเทคนิค KWL-Plus

2. สังเกตพฤติกรรมการถามคําถามของครู และ
การตอบคําถามของนักเรียน

แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู

แบบสังเกตการถามของครูและตอบคําถามนัก
เรียน
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แผนการนิเทศ
การพัฒนาการคิดแกปญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 2

โดยใชเทคนิคการแกปญหาอนาคต (Future Problem Solving)

กลุมสาระ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การแนะแนว เร่ือง  การแกไขปญหาวัยรุน
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 2
ผูนิเทศ ................................................................ ผูรับการนิเทศ .....................................................
วันท่ีนิเทศ  5 สิงหาคม 2548 เวลา  09.30 – 10.30 น. ระยะเวลาในการสังเกต 120 นาที

1. สาระสําคัญ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตเปนการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนา

ทักษะการคิดโดยเฉพาะทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียน การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนใหครู
สามารถนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตไปใชพัฒนาการคิดแก
ปญหา ตลอดจนทักษะการคิดตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. จุดประสงคการนิเทศ
2.1 เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต เพื่อพัฒนา

ทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหครูเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต

3. เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

แกปญหาวัยรุน  ประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- สรางบรรยากาศ/เราความสนใจ โดยการนําเสนอสถานการณปญหา
2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู

- ระดมสมองคนหาปญหา
- เลือกปญหาสําคัญ
- หาวิธีการแกปญหา
- กําหนดเกณฑ
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- ประเมินวิธีแกปญหาโดยใชตารางประเมิน
- นําเสนอวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด

3. ขั้นสรุปผลการเรียนรู

4. กิจกรรมการนิเทศ
ขั้นท่ี 1  การประชุมวางแผนกอนการนิเทศ

- ครูและผูนิเทศรวมกันศึกษาวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหาและเลือกปญหาที่สําคัญที่สุด

- ครูและผูนิเทศเลือกวิธีการแกปญหาโดยพิจารณาและตัดสินใจใชวิธีสอนหรือ
นวัตกรรมที่จะใชแกปญหา  (ผูนิเทศใหความรู แนะนําแหลงขอมูลให)

- เลือกเครื่องมือ และสรางเครื่องมือ
ขั้นท่ี 2 การสังเกตการจัดการเรียนรู

- สังเกตการจัดการเรียนรูและสรุปผล

การสังเกตการจัดการเรียนรู เคร่ืองมือ
- การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูตามขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิด
แกปญหาอนาคต

- การสังเกตการใชคําถามของครู

- แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรูแบบ
Performance Indicator Recording

- แบบบันทึกความถี่การถามของครูและการ
ตอบของนักเรียน

ขั้นท่ี 3  ประชุมหลังการสังเกตการจัดการเรียนรู
- ประชุมสรุปผลการจัดการเรียนรู วิเคราะหพฤติกรรมรวมกัน ใหขอมูลยอนกลับ
ที่ไดจากการสังเกต เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูและเปนขอมูลใน
การกําหนดประเด็นที่จะสังเกตการจัดการเรียนรู นัดหมายวันเวลาการสังเกต
คร้ังตอไป

5. การประเมินผล
- ประเมินผลโครงการ
- ประเมินผลผูนิเทศ
- ประเมินผลครูผูสอน
- ประเมินผลนักเรียน
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แผนการนิเทศ
การพัฒนาการคิดวิเคราะหโดยการจัดกากรเรียนรู
โดยใชปญหาเปนหลัก  (Problem Based Learning)

กลุมสาระ  การเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง  ส่ิงแวดลอม ชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 3
ผูนิเทศ ................................................................ ผูรับการนิเทศ .....................................................
วันท่ีนิเทศ  21 กรกฎาคม  2548 เวลา  09.30 – 10.30 น. ระยะเวลาในการสังเกต 60 นาที

1. สาระสําคัญ
การจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก เปนการจัดการเรียนรูรูปแบบหนึ่งที่ชวยพัฒนา

ความคิดสรางสรรคของนักเรียนได  การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนใหครูสามารถนําเทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนหลักไปใชพัฒนาการคิดวิเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. จุดประสงคการนิเทศ
2.1 เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหครูเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู

3. เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เร่ืองสิ่ง

แวดลอม  ประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
1. ขั้นเตรียม

- ทบทวนความรูเดิม
- แจงจุดประสงคการเรียนรู

2. ขั้นดําเนินการสอน
- ขั้นเสนอสถานการณปญหา
- ระบุปญหาและวิเคราะหปญหา
- ตั้งสมมุติฐานและกําหนดวิธีการเรียนรู/แนวทางแสวงหาความรู
- ดําเนินการตามแผน/แนวทางที่กําหนด
- นําเสนอผลงาน
- อภปิรายและรวมกันสรุปความคิดรวบยอด/ความรูที่แตละกลุมไดรับ
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- ประเมินผลการเรียนรู

4. กิจกรรมการนิเทศ
4.1 ครูและผูนิเทศรวมกันศึกษาวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู จัดเรียงลําดับความสําคัญ

ของปญหาและเลือกปญหาที่สําคัญที่สุด
4.2 ครูและผูนิเทศเลือกวิธีการแกปญหาโดยพิจารณาและตัดสินใจใชวิธีสอนหรือ

นวัตกรรมที่จะใชแกปญหา  (ผูนิเทศใหความรู แนะนําแหลงขอมูลให)
4.3 ครูและผูนิเทศรวมกันระบุขั้นตอนการจัดการเรียนรู
4.4 เลือกเครื่องมือ และสรางเครื่องมือ
4.5 สังเกตการจัดการเรียนรูและสรุปผล
4.6 ประชุมสรุปผลการจัดการสังเกตการจัดการเรียนรู วิเคราะหพฤติกรรมรวมกันและ

กําหนดประเด็นที่จะสังเกตการจัดการเรียนรู นัดหมายวันเวลาการจัดการเรียนรูคร้ังตอไป

5. ประเมินผล

การวัดประเมินผล เครื่องมือ
- การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูตามขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนหลัก

- สังเกตพฤติกรรมการถามคําถามของครูและ
การตอบคําถามของนักเรียน

- แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู

- แบบสังเกตการถามของครูและการตอบของ
นักเรียน
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เอกสารอางอิง

วัชรา  เลาเรียนดี.  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ.  นครปฐม : โครงการสงเสริมการ
ผลิตตําราและเอกสารการสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร,
2545.

_______. การนิเทศการสอน.    นครปฐม  :  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน            คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2548.

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. คูมือผูบริหารโรงเรียน : การดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษา.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  2534.
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คําชี้แจง
1. แบงกลุม ๆ ละ 3-5 คน ตามกลุมสาระการเรียนรู
2. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันอภิปราย เขียนโครงการพัฒนาตนเอง ใบงานที่ 2 และเขียน

แผนการนิเทศ ใบงานที่ 3
3. ใหสมาชิกในกลุมรวมกันประเมินโครงการพัฒนาตนเองใบงานที่ 2 ตามเกณฑการ

ประเมินโครงการ
4. สงตัวแทนนําเสนอผลงานกลุม
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ใบงานที่ 2
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

เร่ือง .................................................................................................

ระดับชั้น.......โรงเรียน ..............................สาระการเรียนรู..................หนวยที่.......เร่ือง.....................
ครูผูจัดการเรียนรู .................................................................................................................................
ช่ือที่ปรึกษา .........................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล/ปญหาการจัดการเรียนการสอน/ความสําคัญ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

2. วัตถุประสงค
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

3. แนวคิดและวิธีการในการพัฒนา
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

4. ขั้นตอนการดําเนินการ/การสอน
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

5. ส่ือ/อุปกรณ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

6. วิธีการวัดและประเมินผล
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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ใบงานที่ 3
แผนการนิเทศ

ชื่อแผนการนิเทศ .................................................................................................................................
กลุมสาระการเรียนรู ............................................................................................................................
เร่ือง .........................................................................................................ชวงชั้นท่ี............ชั้น............
ผูนิเทศ ................................................................ ผูรับการนิเทศ .....................................................
วันท่ีนิเทศ ........................................................... ระยะเวลาในการสังเกต ......................................

1. สาระสําคัญ
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

2. จุดประสงคการนิเทศ
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3. เนื้อหา
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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4. bbbbกิจกรรมการนิเทศ
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

การสังเกตการจัดการเรียนรู เคร่ืองมือ

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

5. การประเมินผล
...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



233

หนวยท่ี 5
การสังเกตการสอน
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หนวยท่ี 5
การสังเกตการสอน

เนื้อหา
1. การสังเกตการสอนเชิงปริมาณ
2. การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจการสังเกตการสอนเชิงปริมาณ
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจการสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ
3. เพือ่ใหผูเขารับการอบรมสามารถเลอืกใชเครือ่งมอืการสงัเกตการสอนไดอยางเหมาะสม

ระยะเวลาในการอบรม 4  ช่ัวโมง

กิจกรรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ศึกษาเอกสารใบความรู
4. สาธิตการสอน
5. ปฏิบัตกิิจกรรมตามใบงาน
6. นําเสนอผลงาน

สื่อ/อุปกรณ
1. เอกสารใบความรู
2. ใบงาน
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:การสังเกตการสอน (Observation)

การสังเกตการสอนเปนเทคนิควิธีที่ตองดําเนินการอยางเปนระบบ และตองอาศัยความ
ชํานาญ เพราะการสังเกตการสอนสําหรับการนิเทศนั้น ตองเปนการสังเกตที่มีจุดมุงหมาย มีวัตถุ
ประสงคในการสังเกตที่แนนอน ชัดเจน จึงแตกตางจากการสังเกตสถานการณทั่ว ๆ ไป ที่เปนที่คุน
เคยและรูจักกันเปนอยางดี ซ่ึง กล๊ิกแมน และคณะ (Glickman and others  2001 : 256) ไดใหความ
หมายของการสังเกตการสอนไววา เปนการปฏิบัติในการบันทึกและการตัดสินผลจากการบันทึก ดัง
นั้นเมื่อมีการสังเกตการสอนก็ยอมตองมีการบันทึกรวบรวมขอมูลมีการวิเคราะหขอมูลจากการ
สังเกต แปลความหมายขอมูล และแจงใหกับครูรับทราบผลของการสังเกตการสอน หรือรูความเปน
ไปตาง ๆ ในกระบวนการที่เกิดขึ้นหรือที่ปรากฏในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น การสังเกตการ
สอนในกระบวนการและเปน ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของการนิเทศ ซ่ึงจะตองมีการสังเกตการสอน
เปนกระบวนการและเปน ขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญของการนิเทศ ซ่ึงจะตองตามดวยการใหขอมูลยอน
กลับแกผูรับการนิเทศ การสังเกตการสอนเปนกระบวนการที่ประกอบดวย 2 สวนที่สําคัญ คือ

1. การพรรณนาอธิบายขอมูลตามสภาพที่เปนจริงจากที่สังเกตเห็น (Describing)
2. การตีความหมายหรือแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการสังเกต (Interpretation) ซ่ึงเปน

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปนปกติของมนุษยเปนไปโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเมื่อไดเห็นหรือไดฟงมักจะมีความ
หมายทันทีเสมอ (วัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 21)

ประเภทของการสังเกตการสอน
กล๊ิกแมน และคณะ (Glickman and others  2001, 2004: 186) ไดแบงการสังเกตการสอน

ออกเปน 2 ประเภท คือ  1) การสังเกตเชิงปริมาณ  (Quantitative Observation) และ  2) การสังเกต
เชิงคุณภาพ (Qualitative Observation) โดยใหความหมายของการสังเกตและนําเสนอเครื่องมือ
สังเกตการสอนแตละประเภทไวดังนี้

การสังเกตการสอนเชิงปริมาณ (Quantitative Observation) หมายถึง วิธีการในการวัดเหตุ
การณตาง ๆ ในชั้นเรียน พฤติกรรมที่ปฏิบัติหรือปรากฏ และส่ิงตาง ๆ ที่ปรากฏในชั้นเรียน ซ่ึงความ
หมายและประเภทของเหตุการณ และพฤติกรรมตาง ๆ เหลานนั้นตองชัดเจน จําแนกกลุมไดเด็ด
ขาดจากกัน และขอมูลที่บันทึกไดสามารถนํามาจัดดําเนินการทางสถิติได หรือนํามาคํานวณคาตาง 
ๆ ได ในการสังเกตการสอนในชั้นเรียนนั้น มีจุดมุงหมายที่สรางไวแลว และมีการเผยแพรหรือเปน
เครื่องมือที่ผูสังเกต ผูนิเทศ หรือผูนิเทศรวมกับครูสรางขึ้นมาเอง เพื่อเก็บขอมูลบันทึกขอมูลจาก
การสังเกต ซ่ึงวิธีการสังเกตเชิงปริมาณและเครื่องมือสังเกตการสอนเชิงปริมาณ (Quantitative 
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Observation) นั้น จะตองใชในการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเหตุการณที่สังเกตได วัดได เปน
จํานวนครั้ง หรือความถี่ของเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ที่ปรากฏในชั้นเรียนในชวงเวลาที่
กําหนด

เคร่ืองมือสังเกตการสอนและวิธีสังเกตการสอนเชิงปริมาณ
1. เครื่องมือสังเกตการสอนแบบนับจํานวนความถี่ของพฤติกรรม และเหตุการณในชั้น

เรียน (Categorical Frequency Instrument)
2. เครื่องมือสังเกตการสอนแบบระบุพฤติกรรมบงชี้ตามกระบวนการการสอนแบบตาง ๆ

(Performance Indicator Instrument)
3. เครื่องมือสังเกตการสอนโดยใชแผนผังที่นั่ง (Seating Chart Observation Recording : 

SCORE)
4. เครื่องมือสังเกตการสอนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)
5. เครื่องมือสังเกตการสอน ปฏิสัมพันธทางวาจาระหวางครูกับนักเรียนของแฟลนเดอร

(Flander’s Interaction Analysis Instrument)
แอคคีสัน และกอล (Acheson and Gall  1997 : 69-71) ไดนําเสนอเทคนิคในการสังเกตการ

สอนในชั้นเรียน (Techniques of Classroom Observation) ดังตอไปนี้คือ
1. การสังเกตบันทึกเฉพาะคําพูด (Selective Verbatim)

1.1 บันทึกคําถามของครู (Teacher Questions)
1.2 บันทึกวิธีใหขอมูลยอนกลับของครู (Teacher Feedbacks)
1.3 บันทึกคําพูดสรุปประเด็นและการอธิบายในชั้นเรียน (Structural Statements)

2. การสังเกตและบันทึกโดยใชแผนผังที่นั่ง (Observation Records Based on Seating 
Chart)

2.1 บันทึกการอยูกับงาน (At Task) ของนักเรียน
2.2 บันทึกการพูดของครูกับนักเรียน (Verbal Flow)
2.3 การสังเกตบันทึกทิศทางการเคลื่อนไหวของครู (Movement Patterns)

3. การสังเกตและบันทึกแบบ Wide Lens (Wide Lens Techniques)
3.1 การสังเกตและบันทึกแบบยอ ๆ (Anecdotal Record)
3.2 การใชเครือ่งบนัทกึภาพและเสยีง และเครือ่งบนัทกึเสยีง (Video and Audio Recording)
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3.3 การทํา Journal Writing หรือบันทึกรายละเอียดการสอน ปญหาการสอน แตละ
คร้ังเพื่อการแกไขปญหาการสอนของตนเอง

4. การสังเกตบันทึกแบบตรวจสอบรายการ (Checklist and Time Line Coding) และ
บันทึกตามเครื่องมือของแฟลนเดอร

4.1 แบบตรวจสอบรายการสําหรับนักเรียนใช (สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน)
4.2 แบบตรวจสอบรายการของผูสังเกตการสอน
4.3 แบบสังเกตการสอนของครูแบบมาตราสวนประมาณคา (Teacher Evaluation 

Rating Scale)
4.4 แบบบันทึกพฤติกรรมระหวางครูและนักเรียนโดยใชแบบฟอรม (Time Line 

Coding) ของแฟลนเดอร (Flanders)

ตัวอยาง
เคร่ืองมือสังเกตการสอน (เชิงปริมาณ)

1. การสังเกตและบันทึกความถี่ของพฤติกรรม (ครู + นักเรียน) เชน
- พฤติกรรมเปนคําพูดของครูและนักเรียน
- พฤติกรรมการเอาใจใสดูแลการปฏิบัติงานของครู
- พฤติกรรมการสนใจและใสใจตองานที่ปฏิบัติของนักเรียน (On Task Behaviors + 

Off Task Behaviors)
ฯลฯ

ตัวอยาง
พฤติกรรมการถาม

ของครู ประเภทคําถาม พฤติกรรมการตอบคํา
ถามของนักเรียน ประเภทคําพูด

- ถามทั้งช้ัน
- ถามเปนรายบุคคล

- คําถามความรู ความจํา
- คําถามใหคิด
- ถามแบบเจาะลึก
- ถามแบบใหตอบหลายคน

- อาสาตอบ
- ถูกเรียกตอบ
- ตอบทั้งช้ัน

- คําถาม
- คําชม
- คําตําหนิ
- การสั่งงาน
- การเนนประเด็นสําคัญ
- การปรามพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม
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เครื่องมือและวิธีการบันทึกพฤติกรรมการสอนเชิงปริมาณของครู เชน วัตถุประสงคของ
การสังเกตการสอน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการพูดหรือการใชคําพูดประเภทตาง ๆ ของครูโดย
สามารถจําแนกหรือแบงประเภทคําพูดของครู ดังนี้

1. การถามคําถาม/ประเภทคําถามที่ใชถาม/วิธีถามคําถามของครู
2. การตําหนิเพื่อใหหยุดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
3. การชมหรือพูดใหกําลังใจ
4. การสั่งงาน (ใหปฏิบัติในหองเรียน)
5. การสรุปเนื้อหาแตละตอนซึ่งสามารถสังเกตและบันทึกการพูดตอบสนองของนักเรียน

ในเวลาเดียวกันได เชน คําถามตองมีการตอบจากนักเรียน, การตําหนิใหหยุดพฤติกรรมนักเรียน
ปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตาม, การสั่งงานใหปฏิบัติตามหรือไมปฏิบัติตาม

6. การชี้ใหเห็นประเด็นสําคัญของสาระความรู

ตัวอยาง
สังเกตพฤติกรรมการใชคําพูดของครู

พฤติกรรมการใชคําพูดของครู ความถี่ รวม บันทึก
เพิ่มเติม หมายเหตุ

1. การถามคําถามของครู 5 -
2. การชม/พูดใหกําลังใจ 5 -
3. การตําหนิ/ปรามพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 2 -
4. การสั่งงานใหปฏิบัติ   6 -
5. การสรุปสาระสําคัญแตละตอน   7 -

รวมพฤติกรรมการใชคําพูดของครู 25 25 -

สังเกตภายใน
เวลา 30 นาที

สรุปผล
ภายในเวลา 30 นาที ครูใชคําพูดทั้งหมด 25 คร้ัง แบงเปน การถามคําถาม 5 ครั้ง การชมให

กําลังใจ 5 ครั้ง การตําหนิ 2 คร้ัง การสั่งงานใหปฏิบัติ 6 คร้ัง และการสรุปสาระสําคัญแตละตอน 7 
คร้ัง
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คําถาม
จากขอมูลที่บันทึกได ขอมูลมีประโยชนและมีความหมายหรือไม อยางไร

ตัวอยาง
แบบสังเกตและการบันทึกพฤติกรรมถามคําถามของครูและการตอบคําถามของนักเรียน

พฤติกรรมการถามคําถาม
ของครู (ประเภท)

ความถี่
(การถามของครู)

รวม
(การตอบคําถาม
ของนักเรียน

การชมของครู หมายเหตุ

1. คําถามความรูความจํา
2. คําถามใหคิด
รวมคําถาม/การตอบสนอง 10 3 2

ภายในเวลา
20 นาที

สรุปผล
ภายในเวลา 20 นาที ครูถามคําถามทั้งส้ิน 10 คําถาม จําแนกเปนคําถามความรูความจํา 5 คํา

ถามนักเรียนตอบ 2 คร้ัง เปนคําถามใหคิด 5 คําถาม นักเรียนตอบ 1 คร้ัง และครูชมนักเรียน 2 คร้ัง

คําถาม
จากขอมูลที่บันทึกได ขอมูลมีประโยชนและมีความหมายหรือไม อยางไร?

ตัวอยาง
Frequency Categorical Observation Instruments

เคร่ืองมือสังเกตและบันทึกประเภทของคําถาม ท่ีครูใช (ในเวลา 1 ชั่วโมง)
ประเภทคําถาม

ระยะเวลา
คําถามประเภทความรู คําถามประเภทใหคิด รวมคําถาม

20 นาทีแรก
20 นาที ที่ 2
20 นาที ที่ 3
รวมคําถาม

บันทึกเพิ่มเติม......................................................................................................................................
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ตัวอยาง
เคร่ืองมือการสังเกตและบันทึกตามตัวบงชี้  (Performance Indicator Instrument)

องคประกอบ/
กระบวนการที่สังเกต ปฏิบัติ/ปรากฏ ไมปฏิบัติ/

ไมปรากฏ
ปฏิบัติไม
เหมาะสม บันทึกเพิ่มเติม

1. นําเขาสูบทเรียน
2. แจงวัตถุประสงคการ

เรียนรู
3. ดําเนินการสอน
4. ทําแบบหรือทําตัวอยาง

ใหดู
5. ตรวจสอบความเขาใจ
6. ใหฝกปฏิบัติในชั้นเรียน 

ครูคอยแนะนํา
7. ใหฝกเพิ่มเติมโดยลําพัง

ตัวอยาง
เคร่ืองมือสังเกตและบันทึกตามตัวบงชี้  (กระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน)

องคประกอบ/
กระบวนการที่สังเกต

ปฏิบัติ/
ปรากฏ

ไมปฏิบัติ/
ไมปรากฏ

ปฏิบัติไม
เหมาะสม

บันทึกพฤติกรรม
เพิ่มเติม

1. การสอนและอธิบายเนื้อหา
สาระ

2. การทบทวนการรวมมือกัน, 
ความจําเปนของการรวมมือ
กัน

3. การทํางานกลุมของนักเรียน
4. การทดสอบ
5. การรวมคะแนนแจงผลการ

ทดสอบและใหรางวัลกลุม
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ตัวอยาง
เคร่ืองมือสังเกตและบันทึกตามตัวบงชี้  (กระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิค CIRC)

พฤติกรรมการสอน/
การเรียนรู

ปฏิบัติ/
ปรากฏ

ไมปฏิบัติ/
ไมปรากฏ

ปฏิบัติไม
เหมาะสม

บันทึกเพิ่ม
เติม

1. แจงวัตถุประสงคการเรียนรู

2. การทบทวนพฤติกรรมการทํางานกลุม
ใหสําเร็จ/เงื่อนไขการทํางานกลุม

3. สอนอธิบายสาระสําคัญ

4. จัดกลุมใหใบความรู ใบกิจกรรมและ
นักเรียนรวมกันฝกปฏิบัติ

5. ครู นักเรียน รวมกันตรวจใหคะแนนผล
งานกลุม

6. นักเรียนฝกเขียนเรียงความดวยตนเอง
ภายในกลุม

7. นักเรียนรวมกันตรวจเรียงความของกัน
และกันภายในกลุม

8. ประเมินผลงานกลุม มอบรางวัลกลุม
ยอดเยี่ยม

9. สรุปอธิบายใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมโดย
ครู

10. นักเรียนสรุปผลการทํางานกลุม
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ตัวอยาง
เคร่ืองมือสังเกตและบันทึกการจัดการเรียนการสอนแบบมาตราสวนประมาณคา

(Rating Scale Instrument)

ระดับการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีปฏิบัติ 3 2 1 บันทึกเพิ่มเติม

1. แจงวัตถุประสงคการเรียนรูจัดเจน
2. ทบทวนความรูเดิม เชื่อมโยงความรูใหม
3. สอน อธิบายตามลําดับขั้นตอนอธิบายยกตัวอยาง

ประกอบชัดเจน
4. ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง
5. ใหความสนใจ ใสใจตอนักเรียนทุกคนทุกกลุมทั่วถึง
6. ดําเนินการสอนดวยความกระตือรือรน

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ  3  หมายถึง  การปฏิบัติอยูระดับ  ดี
ระดับ  2  หมายถึง  การปฏิบัติอยูระดับ  พอใช
ระดับ  1  หมายถึง  การปฏิบัติอยูระดับ  ตองปรับปรุง

เกณฑการประเมินผลการสอน
คะแนน 15 – 18 การสอนอยูในระดับ  ดี
คะแนน 12 – 14 การสอนอยูในระดับ  พอใช
คะแนน < 12 การสอนอยูในระดับ  ควรปรับปรุงพอใช
ในดาน.....................................................................................
(ใชขอมูลที่บันทึกเพิ่มเติมมาประกอบการใหการแนะนํา)
การกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละพฤติกรรม (1-6) ที่เหมาะสมมีความจําเปน ให

กําหนดคาคะแนนแตละพฤติกรรมใหชัดเจน เพื่อการยอมรับและความเที่ยงตรง ความนาเชื่อถือของ
ขอมูล
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ตัวอยาง
เคร่ืองมือสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนและการเรียนรูแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

พฤติกรรมท่ีสังเกต ปฏิบัติ/
ปรากฏ

ไมปฏิบัติ/
ไมปรากฏ

ปฏิบัติ
อยางไร

1. เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
2. ทบทวนความรูเดิม
3. ใหตัวอยาง อธิบายความคิดรวบยอด คําสําคัญ
4. ระบุย้ําประเด็นสําคัญตาง ๆ
5. สรุปบทเรียน
การสงเสริม กระตุนใหนักเรียนมีสวนรวม
6. ถามคําถามนักเรียน
7. รอคําตอบจากนักเรียน กระตุนใหตอบ
8. ใหโอกาสนักเรียนมีสวนในกิจกรรมและการตอบคําถาม

ตัวอยาง
เคร่ืองมือสังเกตการสอน แบบตรวจสอบรายการ  (Observation Checklist)

1. บทเรียน (คณิตศาสตร)
_______ บทเรียนประกอบดวย สาระความรู หลักการ และวิธีการคิดคํานวณ
_______ การอธิบาย แสดงวิธีการคํานวณ
_______ มีการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมหรือทักษะใหม
_______ มีกิจกรรมการฝกคิด เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอยางมีเหตุผล
_______ สอนตามลําดับขั้นตอน
_______ การเรียนรูและการฝกปฏิบัติมีความยืดหยุน

2. เทคนิควิธีการเรียนรู
_______ ทบทวนความรูเดิม
_______ อธิบายหลักการและวิธีการคิดคํานวณ
_______ ใหตัวอยางกอนอธิบายหลักการ
_______ ใหสืบหาความรูหลักการดวยตนเองจากตัวอยาง
_______ ใหนักเรียนรวมกันสรุปหลักการจากตัวอยาง
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_______ สอนและอธิบายทั้งชั้นเรียน
_______ สอนและอธิบายเปนกลุมเล็ก
_______ สอนและอธิบายเปนรายบุคคล
_______ ใหฝกปฏิบัติเปนคู
_______ ใหฝกปฏิบัติเปนกลุมเล็ก
_______ ใหฝกปฏิบัติดวยตนเองโดยครูคอยแนะนํา

3. พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
_______ ฟงและจดบันทึกเทานั้น
_______ ถามคําถามครู
_______ ตอบคําถามครู
_______ มีสวนรวมในกิจกรรม
_______ ปฏิบัติงานตอนที่ครูบอก

4. ปฏิสัมพันธระหวางครู – นักเรียน
_______ ครูถามนักเรียนทั้งชั้น
_______ ครูเรียกชื่อนักเรียนใหตอบครบทุกคน
_______ ครูกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

5. การพูดจาสื่อสาร ส่ือความของครู
_______ พูดชัดเจนเขาใจงาย
_______ ใชภาษาเขียนถูกตองเขาใจงาย
_______ ใหคําพูดเพื่อปรับปรุงแกไขพฤติกรรมของนักเรียน
_______ พูดชี้แนะประเด็นสําคัญ
_______ ใชคําถามเพื่อสงเสริมการอภิปราย
_______ ใชคําพูดแสดงออกซึ่งความใสใจตอความรูสึกของนักเรียน

6. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
_______ ใชการถาม – ตอบปากเปลา
_______ ใชแบบทดสอบขอเขียน
_______ ใหแสดงหรือสาธิตใหดู
_______ ใหปฏิบัติจริง
_______ สังเกตการปฏิบัติงาน
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_______ ตรวจใหคะแนนชิ้นงาน
_______ อ่ืน ๆ

ตัวอยาง
การสังเกตและบันทึกแบบตรวจสอบรายการและมาตรสวนประมาณคา

ครูผูสอน                                                 การสังเกตการสอนครั้งท่ี...... ชั้น....... วิชา...............

ตอนที่ 1  การสังเกตกระบวนการสอน
ครูมีการปฏิบัติตามรายการตอไปนี้หรือไม หรือมีเหตุการณตอไปนี้ปรากฏหรือไม
_______ 1. กระบวนการสอนเปนไปตามลําดับ
_______ 2. ทบทวนความรูเดิม/ทักษะเดิม
_______ 3. ใหนักเรียนมีสวนรวมและฝกปฏิบัติอยางทั่วถึง
_______ 4. สาธิตและทําแบบใหดู
_______ 5. ตรวจสอบความเขาใจ
_______ 6. สรุปบทเรียน
_______ 7. วัดและประเมินผลการเรียนรู
_______ 8. ถามคําถามนักเรียนเพื่อกระตุนการมีสวนรวม
_______ 9. ถามคําถามแบบเจาะลึก
_______ 10. ถามคําถามที่ใหนักเรียนหลายคนไดตอบ
_______ 11. ติดตามดูแลการมีสวนรวมกิจกรรมนักเรียน

บันทึกเพิ่มเติม ........................................................................................................................

ผูนิเทศ......................................................
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ตัวอยาง
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม (สําหรับครูใช)

จํานวนครั้งท่ีพฤติกรรมปรากฏ
พฤติกรรมท่ีสังเกต ตลอดเวลา บางเวลา/บาง

คร้ัง 2-3
1 คร้ัง

ไมปรากฏ
1. การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน

(มีการแสดงอาการหรือพูดสนับสนุน)
2. การสงเสริมกระตุนใหเพื่อถามตอบ
3. การพูดใหกําลังใจ (ชม) สนับสนุน

ความคิดเห็นเพื่อน
4. การรวมกันสรุปประเด็นสําคัญ
5. การพูดโตตอบแสดงความคิดเห็น
6. ความสนใจ (on task) ตั้งใจปฏิบัติกิจ

กรรมรวมกัน

ตัวอยาง
เคร่ืองมือสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการสอนและการเรียนรูแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)

พฤติกรรมท่ีสังเกต ปฏิบัติ/
ปรากฏ

ไมปฏิบัติ/
ไมปรากฏ

ปฏิบัติ
อยางไร

1. เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
2. ทบทวนความรูเดิม
3. ใหตัวอยาง อธิบายความคิดรวบยอด คําสําคัญ
4. ระบุย้ําประเด็นสําคัญตาง ๆ
5. สรุปบทเรียน
การสงเสริม กระตุนใหนักเรียนมีสวนรวม
6. ถามคําถามนักเรียน
7. รอคําตอบจากนักเรียน กระตุนใหตอบ
8. ใหโอกาสนักเรียนมีสวนในกิจกรรมและการตอบคําถาม
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การสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ (Qualitative Observation)
การสังเกตเชิงคุณภาพมีวิธีดําเนินการหลายวิธีเชนเดียวกับการสังเกตเชิงปริมาณ ในการ

สังเกตเชิงคุณภาพนั้นเปนการสังเกตเหตุการณและพฤติกรรมตาง ๆ ตลอดจน สภาพทางกายภาพ
ภายในชั้นเรียน เชน การจัดหองเรียน การจัดบอรด การจัดเก็บรักษาวัสดุ ส่ือ อุปกรณตาง ๆ โดยทํา
การบันทึกแบบพรรณนาความจึงเหมาะที่จะนํามาใชกอนที่จะสังเกตแบบเจาะลึกหรือเฉพาะพฤติ
กรรม หรือเมื่อไมแนใจวาจะสังเกตอะไรบาง หรือไมแนใจในประเด็นปญหาการจัดการเรียนการ
สอน การจัดบันทึกนั้นจะจดบันทึกเปนขอความสั้น ๆ หรือเปนความเรียงยอ ๆ บรรยายเหตุการณ
ตามลําดับตั้งแตตนจนจบ หรือในระยะเวลาที่กําหนด บางทีเรียกการสังเกตเชิงคุณภาพนี้วา การ
สังเกตเชิงพรรณนา (Narrative or Descriptive types of Observation) ซ่ึงประกอบดวยวิธีสังเกตดัง
ตอไปนี้คือ การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Detached Open-ended narrative) การสังเกตและบันทึก
ขอมูลการพูดเฉพาะอยาง (Selective Verbatim Recording) การสังเกตบันทึกโดยใช V.D.O. และ
Audio Recording การสังเกตและบันทึกแบบสั้น ๆ (Anecdotal Record) การสังเกตบันทึกตาม
ประเด็นคําถาม (Focused Questionnaire Observation) การสังเกตและบันทึกแบบ Journal Writing
การวิจารณทางการศึกษา (Educational Criticism) และการสังเกตบันทึกแบบเฉพาะเหตุการณหรือ
เฉพาะประเด็นที่สนใจ (Tailored Observation Systems)

วิธีสังเกตการสอนเชิงคุณภาพ
1. การสังเกตและบันทึกแบบพรรณนาความแบบไมมีสวนรวม (Detached Open-ended 

Observation)
2. การสังเกตและบันทึกแบบพรรณนาความแบบมีสวนรวม (Participant Open-ended 

Observation)
3. การสังเกตและจดบันทึกคําพูด (Verbatim Recording)
4. การสังเกตและจดบันทึกคําพูดเฉพาะอยาง (Selective Verbatim Recording)
5. การสังเกตและบันทึกแบบสั้น ๆ (Anecdotal Record)
6. การสังเกตและบันทึกตามประเด็นคําถาม (Focused Questionnaire Observation)
7. การสังเกตและบันทึกโดยการวิจารณการศึกษา (Educational Criticism)
8. การทํา Journal Writing โดยการทําบันทึกรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนของตน

เองทายบทเรียน หรือแตละครั้ง เชน อาจจะบันทึกการปรับปรุงแกไขปญหา และจัดการเรียนการ
สอนในแตละครั้ง เปนตน
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ตัวอยาง  การสังเกตและบันทึกการสอน

แบบตอบคําถามตามประเด็นท่ีกําหนด (Focused Questionnaire) เชน ประเด็นที่สนใจ
สังเกตและบันทึก คือ

1. บทเรียน
2. การจัดการเรียนรูของครู
3. การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู

ดานบทเรียน  คําถามเชน
1. บทเรียนที่สอนเชื่อมโยงกับสภาพชุมชนหรือแหลงเรียนรูในชุมชนอยางไร ?
2. ครูนําเสนอบทเรียนใหนาสนใจดึงดูดความสนใจผูเรียนอยางไร ?
3. วิธีนําเสนอบทเรียนงายตอการเขาใจอยางไรหรือนําเสนอบทเรียนนาสนใจอยางไร ?
4. มีวิธีนําเสนอบทเรียนอยางไร ?

ดานการจัดการเรียนรู
1. ครูจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางไร?
2. ครูจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับวัยผูเรียนอยางไร?

ดานบรรยากาศ
1. ครูสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอยางไร?
2. ครูสรางบรรยากาศที่เปนมิตร ไมกอใหเกิดความเครียด ใหผูเรียนอยางไร?
3. ครูทําอยางไรเพื่อสรางบรรยากาศที่จูงใจผูเรียนไดตลอดเวลา?

หมายเหตุ  ขอความที่กําหนดควรเพิ่มคําถามที่นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาก
ที่สุดซึ่งไมควรถาม ในดานลบ

Journal Writing

การสังเกตและบันทึกการสอนแบบ Journal Writing โดยการสะทอนความคิดเห็นจากการ
จัดการเรียนการสอนของตนเอง ในประเด็นที่จะนําไปสูการพัฒนาในการจัดการเรียนรูของตนเอง 
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เพื่อสงผลถึงผลการเรียนรูของผูเรียนที่พัฒนาขึ้น หรือเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการที่สงผลถึง
ผลการเรียนรูของผูเรียน สาระสําคัญที่ควรบันทึกใน Journal Writing คือ

1. บันทึกผลการสอนของตนเองในชั่วโมงนั้น ๆ วาเปนอยางไร?
2. บันทึกอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะเหตุใด จะแกไขในครั้งตอไปไดอยางไร?
3. การเรียนของนักเรียนในชั่วโมงนั้น ๆ เปนอยางไร มีนักเรียนคนใดบางที่นาจะมีปญหา

การเรียน? จะแกไขอยางไร ฯลฯ
ครูผูสอนตัดสินใจเองวาจะทําบันทึกแบบดังกลาววิชาใดบาง บอยแคไหน และเก็บบันทึก

พรอมกับพัฒนาการของตนเองและของนักเรียนไวเปนหลักฐาน บันทึกบางครั้งมีปญหาที่แกไขไม
ไดควรจะปรึกษาเพื่อนหรือผูนิเทศ

เคร่ืองมือสังเกตและบันทึกการสอน แบบ Journal Writing

ลักษณะสําคัญ
1. เปนเครื่องมือสังเกต และบันทึกการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยตนเองเปนผู

บันทึก
2. เปนการบันทึกแบบยอหรือพรรณนาความในสาระสําคัญที่เกิดขึ้นจริงแสดงความคิด

เห็นความเชื่อ ความรูสึกของตนเองตอเหตุการณที่เกิดความคิดเห็นความเชื่อ ความรูสึกของตนเอง
ตอเหตุการณที่เกิดขึ้นได

3. ประเด็นที่จะบันทึกตามความสนใจ และตามความตองการแตควรเปนประโยชนตอผู
เรียนและผูสอนมากที่สุด

4. สามารถใชประกอบการประเมินผลการสอนของตนเองได
5. ขอมูลที่ไดจากการบันทึกชวยเตือนความจํา ทบทวนพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู

ของนักเรียนไดอยางตอเนื่อง
6. เปนหลักบานขอมูลวาไดมีการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของตนเองได

อยางตอเนื่อง

ลักษณะพิเศษท่ีควรบันทึกใน Journal Writing

1. ผลการดําเนินการสอนดวยเทคนิค ทักษะใหม ๆ
1.1 เปนอยางไร บรรลุวัตถุประสงคหรือไม
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1.2 เกิดปญหา อุปสรรคอะไรบาง ในขณะดําเนินการสอน และแกไขอยางไร ประสบ
ผลสําเร็จหรือไม เพราะเหตุใด

1.3 มีประเด็นใดที่จะปรับปรุงแกไขในคาบตอไป เชน พฤติกรรมการเรียนรูของนัก
เรียน/กิจกรรมการสอนของครู/พฤติกรรมการสอนของครู

2. ผลการดําเนินการสอนแตละครั้ง แตละรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่มีปญหา ผลการ
เรียนรูของนักเรียน และปญหาอื่น ๆ ที่สงผลถึงประสิทธิภาพของการเรียนรู

3. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง อาจระบุเกณฑ เชน
ดีมาก ........................................
ปานกลาง .................................
ควรปรับปรุง ............................
เพราะเหตุใด  ใหเหตุผลประกอบการประเมินผลตนเอง

4. ระบุประเด็น  เร่ืองที่ควรปรับปรุงแกไขครั้งตอไป

หมายเหตุ
Journal Writing สามารถใชไดอยางตอเนื่อง สามารถชวยปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด

การเรียนรูของครูไดระดับหนึ่งที่นอกเหนือจากการนิเทศการสอนแบบตาง ๆ

ตัวอยาง การบันทึกแบบ Journal Writing

จากการสังเกตแผนการจัดการเรียนรู................ของ..................................................ในขั้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรูครบถวนชัดเจน และไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมกลุม 
เทคนิคและวิธีการจัดกลุม......................... ฯลฯ

เชื่อวานาจะชวยใหนักเรียนทุกคนรวมมือกันมากขึ้นจะติดตามเรื่องนี้ในการจัดการเรียนรู  
ว/ด/ป..........................
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ใบงานที่ 4
การสังเกตการสอน

คําชี้แจง
ตอนที่ 1

1. แบงผูเขารับการอบรมเปนนักเรียน 8-10 คน และที่เหลือใหเปนผูสังเกตการสอน
2. แบงผูเขารับการอบรมที่เปนผูสังเกตการสอนเปน 2 กลุม

กลุมที่ 1  ใหสมาชิกทุกคนเลือกแบบบันทึก การสังเกต การสอนเชิงปริมาณที่มีความ
เหมาะสมตามแผนจัดการเรียนรูที่ 1

กลุมที่ 2 ใหสมาชิกทุกคนเลือกแบบบันทึก การสังเกต การสอนเชิงคุณภาพที่มีความ
เหมาะสมตามแผนจัดการเรียนรูที่ 1

3. ใหสมาชิกทุกคนบันทึกการสังเกตการสอนจากการสาธิตการสอนของวิทยากรตาม
แผนจัดการเรียนรูที่ 1

4. สงตัวแทนนําเสนอผลงาน

ตอนที่ 2
1. ใหผูเขารับการอบรมสับเปลี่ยนกันเปนนักเรียนและเปนผูสังเกตการสอน
2. แบงผูเขารับการอบรมที่เปนผูสังเกตการสอนเปน 2 กลุม

กลุมที่ 1  ใหสมาชิกทุกคนเลือกแบบบันทึก การสังเกต การสอนเชิงปริมาณที่มีความ
เหมาะสมตามแผนจัดการเรียนรูที่ 2

กลุมที่ 2 ใหสมาชิกทุกคนเลือกแบบบันทึก การสังเกต การสอนเชิงคุณภาพ
3. ใหสมาชิกทุกคนบันทึกการสังเกตการสอนจากการสาธิตการสอนของวิทยากรตาม

แผนจัดการเรียนรูที่ 2
4. สงตัวแทนนําเสนอผลงาน
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แบบบันทึกการสังเกตการสอน แบบ Performance Indicator

ผูสอน ............................................. ผูสังเกต ............................................... เวลาในการสอน............
เร่ืองที่สอน..............................................................กลุมสาระ ...........................................................

การตอบสนอง
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ

ปฏิบัติไม
เหมาะสม

ปฏิบัติอยางไร

1. สรางประสบการณ .......... .......... ................. .........................................
.........................................

2. วิเคราะหประสบการณ .......... .......... ................. .........................................
.........................................

3. สะทอนประสบการณเปนแนวคิด .......... .......... ................. .........................................
.........................................

4. พัฒนาและวิเคราะหแนวคิด .......... .......... ................. .........................................
.........................................

5. ดําเนินตามแนวคิด .......... .......... ................. .........................................
.........................................

6. ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม .......... .......... ................. .........................................
.........................................

7. วิเคราะหและประยุกตใช .......... .......... ................. .........................................
.........................................

8. แลกเปลี่ยนประสบการณ .......... .......... ................. .........................................
.........................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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การสังเกตการสอน และบันทึกความถ่ีของพฤติกรรม
การสอนและพฤติกรรมการเรียนรู (Frequency Categorical Recording)

ผูสอน .............................................
เร่ืองที่สอน................................................................................ ช้ัน.................เวลา ...........................

ประเภทคําถามของครู ความถี่พฤติกรรม รวม
ถามความจํา
ถามความเขาใจ
ถามใหคิดวิเคราะห/สังเคราะห
ถามใหประเมิน
ถามใหนําไปใช

ผูสังเกตการสอน ..........................................................
( ........................................................ )
............./........................./ ..................

หมายเหตุ รายละเอียดในแบบสังเกตการสอนสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และควร
กําหนดเปนรูปแบบเดียวกันทั้งโรงเรียน
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แบบสังเกตการจัดการเรียนรูของครู

กลุมสาระ........................................ เร่ือง..................................................... ระดับชั้น .......................
วันที่........../....................../.............. เวลา............................................................................................

A  :  ครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติดังนี้
_____ 1. มีการใชเทคนิคการจัดการเรียนรูหลายรูปแบบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการ

เรียนรูของบทเรียน
_____ 2. จัดลําดับเนื้อหาเพื่อสงเสริมการเรียนรู
_____ 3. ปรับบทเรียนตามความเหมาะสม
_____ 4. บูรณาการเทคโนโลยีกับบทเรียน

B  :  ครูนําเสนอสาระความรูอยางเหมาะสม ปฏิบัติดังนี้
_____ 1. นําเสนอเนื้อหาสอดคลองกับระดับพัฒนาการของผูเรียน
_____ 2. นําเสนอเนื้อหาสาระถูกตอง
_____ 3. เชื่อมโยงใหตัวอยางที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับสถานการณที่ไมไดคาดหวังหรือ

เหตุการณปจจุบัน

C  :  ครูเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ปฏิบัติดังนี้
_____ 1. สงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล
_____ 2. แสดงหรือสาธิต ความสามารถในการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพกับผูเรียน
_____ 3. กระตุน สงเสริมความสามารถในการคิดระดับสูง
_____ 4. สงเสริมและกระตุนการมีสวนรวมของผูเรียน

D  : ครูสาธิต แสดงออกซึ่งความสามารถในการประเมินผลและสนับสนุนความเจริญกาวหนาดาน
วิชาการของผูเรียน

_____ 1. ใชเทคนิคการประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ
_____ 2. ติดตาม ดูแล การปฏิบัติงานของนักเรียน
_____ 3. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนโดยเนนความกาวหนาของนักเรียน
_____ 4. บันทึกหลักฐานความเจริญกาวหนาดวยวิธีการของนักเรียน อันเปนผลจากการ

สอนของครู

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



256

สรุปผลจากการสังเกต ........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
วิเคราะหพฤติกรรม ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ประเด็นที่ตองการรับการนิเทศครั้งตอไป ...........................................................................................
............................................................................................................................................................
วันที่จะรับการนิเทศครั้งตอไป ........./............/.........

ลงชื่อผูนิเทศ ................................................................
ลงชื่อผูรับการนิเทศ .....................................................
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การสังเกตและบันทึกตามตัวบงชี้ เชน

กระบวนการสอนดวยวิธีสอนแบบตาง ๆ  (Performance Indicator Recording)

ผูสอน .............................................
เร่ืองที่สอน................................................................................ ช้ัน.................เวลา ...........................

กระบวนการจัดการเรียนรู ปฏิบัติ/
ปรากฏ

ไมปฏิบัติ/
ไมปรากฏ

ปฏิบัติ/ปรากฏ
ไมเหมาะสม

บันทึกพฤติกรรม
เพิ่มเติม

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู
2.1 ระดมสมองคนหาปญหา

2.2 เลือกปญหาสําคัญ

2.3 หาวิธีการแกปญหา

2.4 กําหนดเกณฑ

2.5 ประเมินวิธีแกปญหา โดยใช
ตารางประเมิน

2.6 นําเสนอวิธีการแกปญหาที่ดี
ที่สุด

3. ขั้นสรุปผลการเรียนรู

ผูสังเกตการสอน ..........................................................
( ........................................................ )
............./........................./ ..................
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การสังเกตและบันทึกคําพูดเฉพาะอยาง
(Selective Verbatim Recording)

ผูสอน ............................................. ผูสังเกต ............................................... เวลาในการสอน............
เร่ืองที่สอน..............................................................กลุมสาระ ...........................................................

คําถามของครูท่ีสังเกตบันทึกได
ขณะที่ครูสอน

คําถามที่
นักเรียน
ตอบ

คําถามชี้
นําคําตอบ

คําถามให
คิด

คําถาม
ความรู
ความจํา

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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แบบบันทึกการสังเกตการสอน แบบ Focused Questionnaire

ผูสอน ............................................. ผูสังเกต ............................................... เวลาในการสอน............
เร่ืองที่สอน..............................................................กลุมสาระ ...........................................................

1. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางไร

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

2. การจัดการเรียนรูสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูอยางไร

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3. ในการจัดการเรียนรูมีการใชคําถามระดับสูง และใหผูเรียนไดตอบอยางทั่วถึงอยางไร

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
หนวยการเรียนรูท่ี 1 อาหารกับสารอาหาร เรื่อง  สารปรุงอาหาร จํานวน 2 ชั่วโมง

สาระสําคัญ
สารปรุงรสอาหาร เปนสารที่ชวยเพิ่มรสชาติของอาหาร

ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
นักเรียนสามารถสํารวจสืบคนขอมูล อธิบายเกี่ยวกับสารเจือปนในอาหาร

จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถสืบคนขอมูลและอธิบายเกี่ยวกับสารปรุงรสในอาหารได

เนื้อหาสาระ
1. ความหมายของสารปรุงรสอาหาร
2. สารปรุงรสอาหารที่นักเรียนควรรูจัก

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นสรางประสบการณ

1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับเรื่อง อาหารหลัก 5 หมู
1.2 ครูพูดคุยซักถามนักเรียนวา นักเรียนเคยทําอาหารเอง หรือเคยชวยผูปกครองทํา

อาหารหรือไม
2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ

2.1 ครูคัดเลือกนักเรียนที่เคยทําอาหารออกมาเลาประสบการณเกี่ยวกับการทําอาหาร
ของตนเองหนาชั้นเรียน

2.2 ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับวัตถุดิบที่นักเรียนนํามาทําอาหาร
3. ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด

ใหนักเรียนชวยกันคิดวาในอาหารที่นักเรียนเคยทํามีวัตถุดิบใดบางที่ไมใชของสดจาก
ธรรมชาติ ซ่ึงเปนสิ่งที่ชวยเพิ่มรสชาติใหอาหารอรอยยิ่งขึ้น เชน น้ําหลา น้ําสมสายชู ซีอ๊ิว ซอส 
ซอสปรุงรส ฯลฯ
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4. ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด
4.1 ครูอธิบายเกี่ยวกับความหมายของสารปรุงรสอาหารวา หมายถึง สารที่ชวยเพิ่มรส

ชาติของอาหาร ในสารปรุงรสอาหารจะมีสารอาหารที่มีประโยชนตอรางกายเปนสวนประกอบอยู
ดวย

4.2 ใหนักเรียนยกตัวอยางสารปรุงรสอาหารที่นักเรียนรูจัก หรือเคยรับประทาน
4.3 ครูเขียนคําตอบของนักเรียนแตละคนบนกระดานดํา
4.4 ครูซักถามนักเรียนในประเด็นที่วา

- นักเรียนคิดวาในสารปรุงรสที่นักเรียนรูจัก และพบเจอบอย ๆ ในชีวิตประจํา
วัน เชน น้ําปลา ซีอ๊ิว น้ําสมสายชู ซอสปรุงรส ฯลฯ จะมีสารอาหารอะไรอยูบาง

- นักเรียนจะรูไดอยางไรวาสารปรุงรสเหลานั้นมีสารอาหารอะไรอยู
4.5 ครูบอกวาวันนี้จะใหนักเรียนชวยกันคนหาสารอาหารที่มีอยูในสารปรุงรสอาหาร

ประเภทตาง ๆ
5. ขั้นดําเนินตามแนวคิด

5.1 นักเรียนแบงกลุม ออกเปน 5 กลุม กลุมละ ประมาณ 5-6 คน แตละกลุมเลือก
ประธานและเลขานุการของกลุม

5.2 นักเรียนแตละกลุมทํากิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงอาหาร โดยศึกษาใบความรู
เร่ือง สารปรุงรสอาหาร และใบกิจกรรมเรื่องมีอะไรในสารปรุงรสอาหาร

6. ขั้นฝกปฏิบัติเพิ่มเติม
6.1 นักเรียนแตละกลุมชวยกันสรุปผลการทํากิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงอาหาร
6.2 นักเรียนวางแผนการนําเสนอผลงาน

7. ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช
7.1 นักเรียนแตละกลุมนําเสนอผลการทํากิจกรรมเรื่อง มีอะไรในสารปรุงอาหาร
7.2 นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ไดจากการทํากิจกรรม เร่ืองมีอะไรในสาร

ปรุงรสอาหาร
8. ขั้นแลกเปล่ียนประสบการณ

นักเรียนสรุปความรูที่ไดรับเกี่ยวกับการทํากิจกรรมเรื่องมีอะไรในสารปรุงอาหารรวม
ถึงการนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชน

สื่อการเรียนรู
ใบความรูเร่ืองสารปรุงรสอาหาร / ใบกิจกรรม เร่ือง มีอะไรในสารปรุงรสอาหาร
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การวัดและประเมินผล
สิ่งที่ประเมิน วิธีการ เครื่องมือ

ความรูความเขาใจเรื่องสารปรุง
รสอาหาร

- ซักถาม
- สังเกต
- ตรวจผลงานนักเรียน

- ประเด็นการซักถาม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลงานนักเรียน
- แบบประเมินการปฏิบัติงานกลุม
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แผนการนิเทศ
การพัฒนาผลการเรียนรู  เร่ือง อาหารและสารอาหาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4  โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT

กลุมสาระ  วิทยาศาสตร เร่ือง  อาหารและสารอาหาร ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 4
ผูนิเทศ ................................................................ ผูรับการนิเทศ .....................................................
วันท่ีนิเทศ  5 สิงหาคม 2548 เวลา  13.00 – 14.00 น. ระยะเวลาในการสังเกต 60 นาที

1. สาระสําคัญ
การจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ใหนักเรียนไดฝกคิด ใชกระบวน

การคิดการปฏิบัติ คนพบความรูดวยตนเอง และชวยใหนักเรียนไดเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัดและฝก
ฝนในสวนที่ตนเองไมถนัดไปพรอม ๆ กัน และการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะชวยใหครู
สามารถนําเทคนิควิธีการนี้ไปใชพัฒนากระบวนการคิด และผลการเรียนรูของนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. จุดประสงคการนิเทศ
2.1 เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและ

สารอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหครูเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรู

3. เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูเร่ืองอาหารและสารอาหาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1. ขั้นสรางระสบการณ ครูจัดกิจกรรมทบทวนความรูเดิมที่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน โดยให

นักเรียนไดนําเสนอความรูที่แตละคนมีเพื่อสรางพื้นฐานประสบการณเดิมของผูเรียน
2. ขั้นวิเคราะหประสบการณ ครูใชเทคนิคใหนักเรียนใชสมองคิด และไตรตรองประสบ

การณวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณนั้น
3. ขั้นสะทอนประสบการณเปนแนวคิด ครูใหนักเรียนวิเคราะหและไตรตรองความรูที่ได

จากการรวบรวมประสบการณมาเปนความรูของตนเอง กระตุนใหนักเรียนสรางความคิดรวบยอด
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4. ขั้นพัฒนาและวิเคราะหแนวคิด ครูช้ันใหนักเรียนไดเขาใจเรื่องที่เรียนจนสรางความคิด
รวบยอดของเรื่องที่เรียนไดโดยครูแจกใบความรูและถายทอดขอมูลความรูใหนักเรียนและอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติมจากที่นักเรียนนําเสนอ

5. ขั้นดําเนินตามแนวคิดที่กําหนด นักเรียนลงมือปฏิบัติเพื่อสรางประสบการณตรง โดย
ฝกปฏิบัติเพื่อใหเขาใจความคิดรวบยอดอยางชัดเจน

6. ฝกปฏิบัติเพิ่มเติม นักเรียนแสดงความถนัด ความเขาใจเนื้อหาวิชา และจินตนาการของ
ตนเอง ออกมาเปนรูปธรรมในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ตนเองเลือก โดยนักเรียนวางแผนและนําเสนอ
งานตามที่ตนเองเลือก

7. ขั้นวิเคราะหและประยุกตใช นักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการนําไปใช

8. ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ นักเรียนรวมกันสรุปความคิดเห็นที่ไดและแลกเปลี่ยน
ความคิดความรูซ่ึงกันและกันภายในชั้นเรียน โดยนักเรียนสรุปความคิดที่ไดและขอเสนอแนะแลว
นําเสนอในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดความรูซ่ึงกันและกันในชั้นเรียน

4. กิจกรรมการนิเทศ
ขั้นท่ี 1  การประชุมวางแผนกอนการนิเทศ

- ครูและผูนิเทศรวมกันศึกษาวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหาและเลือกปญหาที่สําคัญที่สุด

- ครูและผูนิเทศเลือกวิธีการแกปญหาโดยพิจารณาและตัดสินใจใชวิธีสอนหรือ
นวัตกรรมที่จะใชแกปญหา  (ผูนิเทศใหความรู แนะนําแหลงขอมูลให)

- เลือกเครื่องมือ และสรางเครื่องมือ
ขั้นท่ี 2 การสังเกตการจัดการเรียนรู

- สังเกตการจัดการเรียนรูและสรุปผล

การสังเกตการจัดการเรียนรู เคร่ืองมือ
- การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูตามขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู โดยใชการจัดการเรียน
รูแบบ 4 MAT

- การสังเกตการใชคําถามของครู

- แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรูแบบ
Performance Indicator Recording

- แบบบันทึกตามประเด็นคําถามที่กําหนด
(Focused Questionnaire)

- การจัดบันทึกคําถามแบบ
(Selective Verbatim Recording)
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ขั้นท่ี 3  ประชุมหลังการสังเกตการจัดการเรียนรู
- ประชุมสรุปผลการจัดการเรียนรู วิเคราะหพฤติกรรมรวมกัน ใหขอมูลยอนกลับ

ที่ไดจากการสังเกต เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูและเปนขอมูลในการกําหนดประเด็น
ที่จะสังเกตการจัดการเรียนรู นัดหมายวันเวลาการสังเกตครั้งตอไป

5. การประเมินผล
- ประเมินผลโครงการ
- ประเมินผลผูนิเทศ
- ประเมินผลครูผูสอน
- ประเมินผลนักเรียน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เร่ือง  เทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต (FPS) กับการแกปญหาของวัยรุน
ชั้น  มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 2 คาบ (120 นาที)

สาระสําคัญ
เทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต (FPS) มีขั้นตอนที่สําคัญ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ระดมสมอง

เพื่อคนพบปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถานการณ  ขั้นที่ 2 คนหาและสรุปปญหาที่สําคัญที่สุด    
ขั้นที่ 3  ระดมสมองเพื่อคิดหาวิธีการและแนวทางการแกปญหา  ขั้นที่ 4 กําหนดและเลือกเกณฑที่
เหมาะสมเพื่อใชในการประเมินวิธีการแกปญหา  ขั้นที่ 5 ประเมินผลเพื่อหาวิธีการแกปญหาที่ดีและ
มีความเหมาะสมมากที่สุด และ ขั้นที่ 6 การนําเสนอวิธีการที่ดีที่สุดในการแกปญหาและแผนปฏิบัติ
การ

จุดประสงคการเรียนรู
1. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการคิดแกปญหาอนาคตไดถูกตอง
2. นักเรียนสามารถระบุปญหาที่เกี่ยวของกับสถานการณได อยางนอย 5 ปญหา
3. นักเรียนสามารถบอกปญหาที่สําคัญและสาเหตุได
4. นักเรียนสามารถบอกวิธีแกปญหาได อยางนอย 5 วิธี
5. นักเรียนสามารถกําหนดเกณฑและเลือกเกณฑที่จะนํามาใชพิจารณาวิธีแกปญหาที่

เหมาะสมได อยางนอย 3 เกณฑ
6. นักเรียนสามารถประเมินผลวิธีแกปญหาโดยใชตารางประเมินผลได
7. นักเรียนสามารถนําเสนอวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดได

เนื้อหา
เทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต (FBS)

กิจกรรมการเรียนรู
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน  (ใชเวลาประมาณ 10 นาที)

1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการเรียนรู บทบาทของสมาชิกกลุม
1.2 แบงกลุมเพื่อปฏิบัติกิจกรรม โดยคละความสามารถ กลุมละ 4-5 คน
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1.3 แตละกลุมเลนเกมเรียงลําดับขั้นตอนกระบวนการคิดแกปญหาอนาคตที่ครูแจกให 
แลวนําเสนอหนาชั้นเรียน

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู  (ใชเวลาประมาณ 80 นาที)
2.1 นักเรียนศึกษาใบความรูเกี่ยวกับขั้นตอนของเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตจาก

ใบความรูที่ 2 แลวทํากิจกรรมตามใบงานที่ 2
2.2 นักเรียนระดมสมองชวยกันหาปญหาที่เกี่ยวของกับสาถนการณที่ครูกําหนดใหได

มากที่สุด โดยเขียนขอความของปญหานั้น ๆ ดวยขอความที่ส้ันกะทัดรัดไดใจความ แลวนําเสนอ
2.3 นักเรียนระดมสมองคนหาและสรุปปญหาที่มีความสําคัญที่สุดเพียง 1 ปญหาแลว

นําเสนอ
2.4 นักเรียนระดมสมองเพื่อคิดหาวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาหลักที่ไดใหมี

ความหลากหลาย สรางสรรค มาใหไดมากที่สุดแลวนําเสนอ
2.5 นักเรียนรวมกันกําหนดเกณฑและเลือกเกณฑที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาเปน

เกณฑพิจารณาในการเลือกแนวทางการแกปญหาที่ดีที่สุด 3-5 เกณฑแลวนําเสนอ
2.6 ประเมินผลวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหา โดยใชเกณฑที่เลือกลงในตาราง

ประเมินผล เพื่อใหไดแนวทางแกปญหาที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพียง 1 แนวทางนําเสนอวิธีการที่ดีที่
สุดในการแกปญหาที่ไดจากการประเมินผล

3. ขั้นสรุปผลการเรียนรู  (ใชเวลาประมาณ 30 นาที)
3.1 ครูและนักเรียนอภิปรายสรุปรวมกันเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการคิดแกปญหา

อนาคต (FPS) ตลอดจนประโยชนในการนําไปใชแกปญหาในชีวิต
3.2 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน

กระบวนการคิดแกปญหาอนาคต (FPS)

สื่อการเรียนรู
1. ใบความรู
2. ใบงาน
3. แบบทดสอบ
4. แผนภูมิขั้นตอนกระบวนการคิดแกปญหาอนาคต (FPS)
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน
2. สังเกตจากการสรุปและอภิปราย
3. สังเกตจากการรวมกิจกรรม
4. ผลการทดสอบของนักเรียน

             เกณฑการประเมินพฤติกรรมการทํางานของกลุมมีรายละเอียดดังนี้
ตอบขอ  ก  หมายความวา  ปฏิบัติบอยครั้ง (มากกวา 2 คร้ัง) ให  2  คะแนน
ตอบขอ  ข  หมายความวา  ปฏิบัติบางครั้ง (1 – 2 ครั้ง) ให  1  คะแนน
ตอบขอ  ค  หมายความวา  ไมเคยปฏิบัติ ให  0  คะแนน

             ระดับพฤติกรรมการทํางานของกลุม  แบงเปน 4 ระดับดังนี้
คะแนนที่ไดนอยกวา 1.00 ระดับพฤติกรรมอยูในเกณฑ ตองปรับปรุง หมายความวานัก

เรียนมีการแสดงออกถึงการรวมมือในการวางแผนปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายขาดความ
กระตือรือรน มีการแสดงความคิดเห็น ซักถามขอสงสัย รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุมนอย 
รวมกับสรุปผลไดแตขาดถูกตองครบถวน สมบูรณ

คะแนนที่ไดตั้งแต 1.00 – 1.33  ระดับพฤติกรรมอยูในเกณฑ  พอใช หมายความวานักเรียน
มีการแสดงออกถึงการรวมมือในการวางแผนปฏิบัติงานไดรับมอบหมาย รวมกันแสดงความคิดเห็น 
ซึกถามขอสงสัย รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม รวมกับสรุปผลไดแตขาดถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ

คะแนนที่ไดตั้งแต 1.34 – 1.67  ระดับพฤติกรรมในอยูในเกณฑ ดี หมายความวานักเรียนมี
การแสดงออกถึงการรวมมือในการวางแผนปฏิบัติงานไดรับมอบหมาย รวมกันแสดงความคิดเห็น 
ซักถามขอสงสัย รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม รวมกับสรุปผลไดแตขาดถูกตอง ครบถวน 
สมบูรณ

คะแนนที่ไดตั้งแต 1.68 – 2.00  ระดับพฤติกรรมในอยูในเกณฑ ดีมาก หมายความวานัก
เรียนมีการแสดงออกถึงการรวมมือในการวางแผนปฏิบัติงานไดรับมอบหมายอยางกระตือรือรน 
รวมกันแสดงความคิดเห็น ซักถามขอสงสัย รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม รวมกับสรุปผล
ไดแตขาดถูกตอง ครบถวน สมบรูณ

เกณฑการผาน ตองไดระดับพฤติกรรมอยูในเกณฑ พอใชขึ้นไปจึงผานเกณฑ
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เกณฑการประเมินผลใบงาน และแบบทดสอบ ใชแบบประเมินผลขั้นตอนเทคนิคการคิด
แกปญหาอนาคตดังตอไปนี้

คะแนน ระดับความสามารถ
16.01 – 20.00 ดีมาก
14.01 – 16.00 ดี
12.01 – 14.00 พอใช
10.01 – 12.00 ปรับปรุง

≤ 10 ต่ํากวาเกณฑ
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แผนการนิเทศ
การพัฒนาการคิดแกปญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
โดยใชเทคนิคการแกปญหาอนาคต (Future Problem Solving)

กลุมสาระ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  การแนะแนว เร่ือง  อาหารและสารอาหาร
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 2
ผูนิเทศ ................................................................ ผูรับการนิเทศ .....................................................
วันท่ีนิเทศ  5  สิงหาคม  2548 เวลา  09.30 – 10.30 น. ระยะเวลาในการสังเกต 120 นาที

1. สาระสําคัญ
การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตเปนการจัดการเรียนรูที่ชวยพัฒนา

ทักษะการคิดโดยเฉพาะทักษะการคิดแกปญหาของนักเรียน การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อนจะชวย
ใหครูสามารถนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตไปใชพัฒนาการ
คิดแกปญหา ตลอดจนทักษะการคิดตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. จุดประสงคการนิเทศ
2.1 เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตเพื่อพัฒนาทักษะ

การคิดแกปญหาของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อใหครูเกิดความมั่นใจในการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคต

3. เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการคิดแกปญหาอนาคตเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก

ปญหาวัยรุน ประกอบดวยข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน

- สรางบรรยากาศ/เราความสนใจ โดยการนําเสนอสถานการณปญหา
2. ขั้นกิจกรรมการเรียนรู

- ระดมสมองคนหาปญหา
- เลือกปญหาสําคัญ
- หาวิธีการแกปญหา
- กําหนดเกณฑ
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- ประเมินวิธีแกปญหาโดยใชตารางประเมิน
- นําเสนอวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด

3. ขั้นสรุปผลการเรียนรู

4. กิจกรรมการนิเทศ
ขั้นท่ี 1  การประชุมวางแผนกอนการนิเทศ

- ครูและผูนิเทศรวมกันศึกษาวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหาและเลือกปญหาที่สําคัญที่สุด

- ครูและผูนิเทศเลือกวิธีการแกปญหาโดยพิจารณาและตัดสินใจใชวิธีสอนหรือ
นวัตกรรมที่จะใชแกปญหา  (ผูนิเทศใหความรู แนะนําแหลงขอมูลให)

- เลือกเครื่องมือ และสรางเครื่องมือ
ขั้นท่ี 2 การสังเกตการจัดการเรียนรู

- สังเกตการจัดการเรียนรูและสรุปผล

การสังเกตการจัดการเรียนรู เคร่ืองมือ
- การสังเกตการจัดการเรียนรูของครูตามขั้น
ตอนการจัดการเรียนรู โดยใชเทคนิคการคิด
แกปญหาอนาคต

- การสังเกตการใชคําถามของครู

- แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรูแบบ
Performance Indicator Recording

- แบบบันทึกความถี่การถามของครูและการ
ตอบของนักเรียน

ขั้นท่ี 3  ประชุมหลังการสังเกตการจัดการเรียนรู
- ประชุมสรุปผลการจัดการเรียนรู วิเคราะหพฤติกรรมรวมกัน ใหขอมูลยอนกลับ

ที่ไดจากการสังเกต เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนรูและเปนขอมูลในการกําหนดประเด็น
ที่จะสังเกตการจัดการเรียนรู นัดหมายวันเวลาการสังเกตครั้งตอไป

5. การประเมินผล
- ประเมินผลโครงการ
- ประเมินผลผูนิเทศ
- ประเมินผลครูผูสอน
- ประเมินผลนักเรียน
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หนวยท่ี 6

การวิเคราะหการสังเกตการสอน
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หนวยท่ี 6
การวิเคราะหการสังเกตการสอน

เนื้อหา
1. การวิเคราะหการสังเกตการสอน
2. การใหขอมูลยอนกลับ

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ การวิเคราะหการสังเกตการสอน
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถวิเคราะหการสังเกตการสอนได

ระยะเวลาในการอบรม 2 ช่ัวโมง

กิจกรรม
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. ศึกษาเอกสารใบความรู
4. ฝกปฏิบัติการวิเคราะหการสังเกตการสอน
5. นําเสนอผลงาน

สื่อ/อุปกรณ
1. เอกสารใบความรู
2. ใบงาน
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การวิเคราะหการสังเกตการสอน

พฤติกรรมภายหลังการสังเกตเปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมไวในระหวางที่ทําการ
สังเกตการสอน การประเมินผลการสอนและบทเรียน กระบวนการใชขอมูลปอนกลับแกครูและ
ทายที่สุดเปนการประเมินผลกระบวนการสังเกตการสอน การสังเกตและการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
สถานการณในชั้นเรียนเปนส่ิงที่ตองนํามาอภิปราย เชน อภิปรายเกี่ยวกับความเปนไปไดของจุด
ประสงค ส่ิงที่เกิดขึ้นในสถานการณการเรียนการสอน การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกตเปน
ส่ิงที่ตองพยายามทําความเขาใจและสรางความหมายจากขอมูลที่ได

การพยายามสรางความหมายจากขอมูลที่ไดรวบรวมไวอยางหยาบ ๆ ในระหวางการสังเกต
นั้นสามารถทําไดโดยการจัดการกับขอมูลประเภทตาง ๆ อยางเหมาะสม เชน ขอมูลเกี่ยวกับพฤติ
กรรมของครูในขณะที่แนะนําบทเรียนพฤติกรรมที่ไมใชคําพูดของนักเรียนในขณะที่ครูแนะนําบท
เรียนพฤติกรรมการใชคําถามของครูและพฤติกรรมตอบสนองของนักเรียน เปนตน

การพิจารณาตัดสินใจใหขอมูลยอนกลับแกครูเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมที่พึงประสงคนั้น 
โกลดแฮมเมอร, แอนเดอรสัน และ กราจิวสกี้ (Goldhammer, Anderson and Krajewski 1980 : 97-
112 ,อางถึงใน ครุรักษ  ภิรมยรักษ 2538 : 124) ไดระบุเกณฑในการพิจารณา 3 ประการ ดังนี้

1. มีความเดนชัดเปนเกณฑที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นกับการเรียนของนักเรียน 
ความถี่ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และความสัมพันธที่มีตอรูปแบบพฤติกรรมอื่น ๆ

2. จัดกระทําได เปนเกณฑที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขตาง ๆ ของสิ่งแวดลอมที่ทํา
ใหครูประสบความสําเร็จในการพิจารณารูปแบบพฤติกรรมที่ตองการจะปรับปรุง

3. เหมาะสมกับสถานการณ เปนเกณฑที่ใหความสําคัญเกี่ยวกับจํานวนรูปแบบพฤติกรรม
ที่กําหนดเปนรูปแบบพฤติกรรมที่สามารถนํามาพิจารณาไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสถาน
การณที่กําลังเผชิญอยู

การระบุรูปแบบพฤติกรรมและการตัดสินใจในประเด็นที่สําคัญตาง ๆ เปนส่ิงที่มีความ
สําคัญตอการนํามาวิเคราะหภายหลังการสังเกตการสอนจะชวยใหครูสามารถพัฒนาวิถีทางที่จะทํา
ใหไดพบกับสิ่งที่ตองการไดอยางแนนอนรูปแบบพฤติกรรมหรือความตองการตาง ๆ นั้นอาจจะ
เปนสิ่งที่รูอยูแลวหรือยังไมรูก็ได หรืออาจเปนองคประกอบที่มีความสําคัญหรือไมสําคัญตอการ
เรียนของนักเรียนก็ไดถาส่ิงที่เปล่ียนแปลงนั้นไมทําใหครูประสบความยุงยากทางอารมณแลว ขอ
มูลตาง ๆ ดังกลาวนี้จะเปนสิ่งที่ใชขอมูลปอนกลับใหแกครูได
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การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตตั้งอยูบนพื้นฐานที่แนนอน เปนที่เขาใจและเปนที่ยอมรับ
ของครู ครูมีความตองการที่จะเขาใจขอมูลประเภทตาง ๆ ที่ไดจากการสังเกต และมีความตองการที่
จะเห็นและไดรับขอมูลจากการสังเกตที่เปนการสนับสนุนรูปแบบของพฤติกรรมที่ตองการ ครูและ
ผูนิเทศใหความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการวิเคราะหขอมูล การคนหาประเภทของขอมูล 
การหารูปแบบพฤติกรรม และการตัดสินใจรวมกันใหความสําคัญและคุณคา

การประชุมปรึกษาหารือรวมกันภายหลังการสังเกตการสอนเปนสวนสําคัญของพฤติกรรม
ภายหลังการสังเกต หลังจากที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลแลว ครูและผูนิเทศควรดําเนินการรวมกันดัง
นี้

1. เปรียบเทียบพฤติกรรมของครูและนักเรียนระหวางพฤติกรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรม
ที่เปนจริง

2. ระบุใหชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของครูและนักเรียน ระหวางพฤติกรรม
ที่คาดหวังกับพฤติกรรมที่เปนจริง

3. ทําการตัดสินใจในสิ่งที่จะตองทําเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และพฤติกรรมที่
เหมาะสมของรูปและนักเรียน ระหวางพฤติกรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรมที่เปนจริง

4. เปรียบเทียบโครงการที่ไดใชเปนเนื้อหาวิชา วัสดุอุปกรณการสอน ชองวางทางกาย
ภาพและสิ่งแวดลอมทางสังคม ระหวางสิ่งที่ไดกําหนดไวกับสิ่งที่ไดใชจริง โดยการระบุความ
เหมาะสมและความไมเหมาะสม และแผนงานที่จะใชตอไปในอนาคต

5. เปรียบเทียบผลที่ไดรับจากการเรียน ระหวางผลการเรียนที่คาดหวังกับผลการเรียนที่
เปนจริง

ในการประชุมปรึกษาหารือภายหลังการสังเกตอยางเฉพาะเจาะจงบางอยางนั้น เปนไปไม
ไดที่จะประสบความสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไดทั้งหมด ส่ิงที่คอนขางเปนไปไดก็คือจุด
ประสงคเหลานั้นทําใหกระบวนการนิเทศโดยการสังเกตมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และใหแนวทางตาง ๆ 
ในการประชุมปรึกษาหารือภายหลังการสังเกตการสอนไดสําเร็จ

บางครั้งครูที่ไดรับการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับพฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นจากพฤติ
กรรมการสอนของตน อาจเกิดความตึงเครียดและวิตกกังวลได แตอยางไรกต็าม ก็เชื่อไดวาความ
เชื่อถือไววางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ความเปนเพื่อนรวมวิชาชีพ ขอมูลที่เปนจริงจากการ
สังเกต ซ่ึงครูและผูนิเทศยอมรับความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการวิเคราะหและประเมินรูปแบบ
พฤติกรรมการสอนและการดําเนินงานตาง ๆ รวมกันของครูและผูนิเทศที่มีผลตอรูปแบบพฤติกรรม
ในอนาคต จะชวยผอนคลายความตึงเครียดและความวิตกกังวลใจลงได และจะทําใหเกิดการปรับ
ปรุงพฤติกรรมตอไป
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การประชุมปรึกษาหารือภายหลังการสังเกตเปนประสบการณช้ันสูงสุดอยางหนึ่งที่ทําให
ครูและผูนิเทศมีโอกาสไดตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การพบคุณคา การวางแผนเพื่อ
อนาคตการสนับสนุนและการจัดบรรยากาศทางจิตวิทยา ผูนิเทศจะใหคําแนะนําจากพื้นฐานของ
ความเชี่ยวชาญที่ครูใหการยอมรับ สถานการณที่เกิดขึ้นจะไดรับการคลี่คลายดวยการทํางานรวมกัน
ของครูและผูนิเทศในฐานะเปนผูรวมงานกันภายในขอบขายของการใหขอมูลสนเทศในที่สุด เสน
ทางแหงสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันในอนาคตระหวางครูกับผูนิเทศก็จะเกิดขึ้น

สรุปการวิเคราะหแปลงขอมูลจากการสังเกตการสอนดําเนินการดังนี้
1. ครแูละผูนเิทศ (ผูสังเกตการสอน) รวมมอืกนัวเิคราะหหรือผูสังเกตการสอนวเิคราะหเอง
2. อภิปรายรวมกันแตละประเด็นจากการสังเกตและบันทึกมีส่ิงที่ควรปรับปรุงอะไรบาง 

และจะแกไขปรับปรุงอยางไร
3. สรุปผลการสังเกตโดยภาพรวม มีพฤติกรรมใดควรคงไว  พฤติกรรมใดควรปรับปรุง

แกไข
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ใบงานที่ 5
การวิเคราะหการสังเกตการสอน

คําชี้แจง
1. ใหผูเขารับการอบรมวิเคราะหการสังเกตการสอนจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการ

สอนในใบงานที่ 4
2. นําเสนอผลการสังเกตการสอน
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