
 

 

บทที่ 7 
การนิเทศภายในโรงเรียน 

จุดประสงค 
 1. สรุปประโยชนของการนิเทศภายในโรงเรียนไดเปนขอ ๆ อยางนอย 5 ขอ 
 2. เลือกกิจกรรมการนิเทศที่นําไปใชในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพอยางนอย 5 

กิจกรรม 
 3. อธิบายกิจกรรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยวิเคราะหขั้นตอนการดําเนินการได

ครบถวนตามตํารา 
 4. ระบุคุณลักษณะพิเศษของผูบริหารที่เอ้ือตอการนิเทศภายในโรงเรียนได 
 

ความหมายของการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน 
 กระบวนการในการปฏิบัติงาน ที่ผูบริหารและครูอาจารยในโรงเรียนรวมมือกันจัดขึ้น 
โดยมีจุดประสงคเพ่ือปรับปรุงงานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
ในทางที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค หรือ
การที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 
ประโยชนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียนมีประโยชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 
 1. เปนประโยชนตอผูบริหารในดานการวางแผนพัฒนาหลักสูตร วิธีสอน สื่อ การ
วัดผลประเมินผล การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน และการบริหารโรงเรียนดานอ่ืน ๆ 
 2. เปนประโยชนตอครูและบุคลากรในโรงเรียนในการพัฒนาความรู ความสามารถ 
และพัฒนาพฤติกรรมการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. เปนประโยชนตอนักเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค 
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ขั้นตอนการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียนกับครใูน
โรงเรียน ในการที่จะแกไข ปรับปรุง พัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพและสงผลตอ
คุณภาพของนักเรียน 
 โดยสภาพการปฏิบัติงานจริง ๆ ของโรงเรียนสวนใหญไดมีการดําเนินงานตาง ๆ ใน
รูปของการปฏิบัติงานรวมกันอยูแลว เชน 
 - การจัดประชุม สัมมนาครู 
 - การพาครูไปศึกษาดูงาน 
 - การเชิญวิทยากรมาใหความรู 
 - การจัดใหมีคณะกรรมการตาง ๆ เชน กรรมการกลุมประสบการณ กรรมการสาย
ชั้น กรรมการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ฯลฯ 
 แตการดําเนินงานดังกลาวยังไมเปนระบบ และเปนไปตามขั้นตอนหรือวิธีการของการ
นิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
1. การเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 1.1 สรางความเขาใจรวมกัน โดยใหครูรูเร่ืองแนวทางการดําเนินงาน และใหความรู

กับครูทุกคนในเรื่องตอไปน้ี 
  - ความหมาย ความสําคัญ และความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  - จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  - เปาหมายและตัวบงชี้ความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  - กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
  - บทบาทหนาที่ของทุกฝายในโรงเรียน 
 1.2 จัดใหมีคณะกรรมการตาง ๆ ตามลักษณะของงาน หรือตามสภาพของโรงเรียน 
 1.3 กําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เก่ียวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งจะมีทั้ง

ผูนิเทศก ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศ โดยทําความเขาใจรวมกัน
อยางชัดเจน  จะทําใหบุคลากรทุกฝายปฏิบัติ งานดวยความสบายใจ 
ขณะเดียวกันก็ชวยลดความรูสึกขัดแยงอีกดวย 

  1.3.1 บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
ผูบริหารโรงเรียนซึ่งมีฐานะเปนทั้งผูนิเทศกและผูสนับสนุนการนิเทศ 
ควรมีบทบาทและหนาที่ ดังนี้ 

   - เปนผูนิเทศกภายในโรงเรียน 
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   - สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนิเทศภายในโรงเรียน
อยางแทจริง 

   - รวมประชุมวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียนกับผูนิเทศกและครูใน
ฐานะประธานคณะกรรมการ 

   - พิจารณาอนุมัติโครงการนิเทศภายในโรงเรียนที่สอดคลองกับ
นโยบายและแผนงานของโรงเรียน 

   - เปนผูประสานงานระหวางผูนิเทศกและผูรับการนิเทศ 
   - ใหการสนับสนุนทั้งดานอุปกรณ งบประมาณ ขวัญและกําลังใจใน

การดําเนินโครงการ 
   - ใหคําปรึกษาแนะนําและเปนวิทยากรท่ีดีแกผูนิเทศก และผูรับการ

นิเทศ 
   - ชวยเหลือและสงเสริมใหครูมีความรูและมีพัฒนาการทางวิชาชีพ 
   - ใชเทคนิคการบริหารมาชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศภายใน

โรงเรียน 
   - ติดตามและประเมินผลการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 
  1.3.2 บทบาทและหนาที่ของผูชวยผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศภายใน

โรงเรียน ในการนิเทศภายในโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน ทุกฝาย
มีบทบาทเปนทั้งผูนิเทศกและผูสนับสนุนการนิเทศ เชนเดียวกับ
ผูบริหารโรงเรียน โดยมีบทบาทและหนาที่ดังตอไปน้ี 

   - เปนผูนิเทศกภายในโรงเรียน 
   - รวมวางแผนและวิเคราะหโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
   - รวบรวมโครงการจัดทําแผนงานและปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศภายใน

โรงเรียน 
   - ใหคําปรึกษาและใหความรูความเขาใจ แนวทางการนิเทศภายใน

โรงเรียน 
   - เปนผูประสานงานกับบุคลากรภายนอกที่จะมาชวยงานนิเทศภายใน

โรงเรียน 
   - เปนผูประสานงานระหวางผูนิเทศกและผูรับการนิเทศ 
   - ติดตามและประเมินผล รวมทั้งควบคุมคุณภาพการดําเนินงาน

โครงการนิเทศภายในโรงเรียนทุกโครงการ 
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   - ใหบริการสนับสนุน อํานวยความสะดวกในเรื่องอุปกรณ วัสดุ
ครุภัณฑ รวมทั้งการบํารุงขวัญและกําลังใจอยางสมํ่าเสมอแกผู
ดําเนินงานโครงการและผูรวมโครงการ 

   - รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานตามโครงการ และจัดทําสถิติ
แสดงความกาวหนาของโครงการเปนรายเดือน รายภาคเรียน และ
รายป 

   - สรุปผลการดําเนินโครงการ แจงใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทราบ 
โดยรายงานตอผูบริหารโรงเรียน และหนวยงานที่เก่ียวของ 

  1.3.3 บทบาทและหนาที่ของหัวหนากลุมประสบการณ กับการนิเทศภายใน
โรงเรียน 

   หัวหนากลุมประสบการณทุกกลุมในโรงเรียน เปนผูที่รับผิดชอบ
โดยตรงตองานวิชาการในกลุมประสบการณของตน เปนผูที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
ครูผูสอนในกลุมประสบการณเดียวกัน รวมทั้งเขาใจในปญหาและความตองการของครูเหลาน้ัน
เปนอยางดี ซึ่งเปนสวนสําคัญในการที่จะดําเนินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนใหบรรลุ
วัตถุประสงคเปนอยางดี บทบาทและหนาที่ของหัวหนากลุมประสบการณ ควรมีดังนี้ 
   - จัดการประชุมครูในกลุมประสบการณเดียวกัน เพ่ือวิเคราะหปญหา

ความตองการ จําเปนในการจัดการเรียนการสอน 
   - จัดการประชุมครูเพ่ือวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 
   - เปนผูนิเทศกภายในโรงเรียนตามกลุมประสบการณที่รับผิดชอบ 
   - ใหคําปรึกษาแนะนําแกครูเก่ียวกับการใชหลักสูตรแตละระดับชั้น 
   - จัดใหมีกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนตามความเหมาะสมกับ

สภาพความตองการ จําเปน เชน การอบรม ประชุม ปฏิบัติการ 
ทัศนศึกษา การสาธิตการสอน การสังเกตการสอน การจัดทํา
เอกสารเผยแพรความรูแกครู ฯลฯ 

   - ใหบริการ สนับสนุน และอํานวยความสะดวกในเรื่องวัสดุ อุปกรณ 
ครุภัณฑตาง ๆ รวมทั้งการบํารุงขวัญและกําลังใจอยางสมํ่าเสมอ แก
ครูที่รวมโครงการ 

   - ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมประสบการณ 
   - จัดใหมีการประชุม อภิปรายผลการปฏิบัติงานของกลุมประสบการณ

อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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  1.3.4 บทบาทและหนาที่ของครูกับการนิเทศภายในโรงเรียนในการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ครูผูสอนอาจตองปฏิบัติหนาที่ในสองบทบาท คือ 
บางครั้งเปนผูทําหนาที่นิเทศ และบางครั้งเปนผูรับการนิเทศบทบาท
และหนาที่ของครูผูสอนในฐานะผูนิเทศกควรเปนดังนี้ 

   - รวมวางแผนในการปฏิบัติงาน โดยมีสวนรวมในการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความตองการ รวมทั้งวางแนวทางในการปฏิบัติงาน 

   - เปนวิทยากรใหความรูในสวนที่จะปฏิบัติ หรือเชิญวิทยากรจาก
แหลงวิชาการอ่ืนมาชวยใหความรูแกผูรับการนิเทศ 

   - ดําเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน โดยการมีสวนรวมในการทํางาน ให
คําแนะนํา ปรึกษา ใหการชวยเหลือ ชวยแกไขจุดบกพรอง และ
ชี้แนะใหผูรับการนิเทศไดพัฒนาตนเอง 

   - สรางขวัญและกําลังใจแกผูรับการนิเทศ เพ่ือกระตุนและสนับสนุนให
ผูรับการนิเทศไดพัฒนาตนเองดวยความมั่นใจ 

   - ดําเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศการศึกษา เพ่ือหาทาง
ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองตาง ๆ และเพื่อหาทางยกระดับคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น 

 
2. การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 
 เม่ือผูบริหารโรงเรียนไดเตรียมการกอนดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนแลว การ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนจะเปนไปตามกระบวนการนิเทศภายใน 4 ขั้นตอน คือ 
 
 
 
 
 

ขอมูลยอนกลับ 
 
 ข้ันที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

1. 
การศึกษาสภาพปจจุบัน 
ปญหาและความตองการ 

2. 
การวางแผน 

3. 
การปฏิบตั ิ
การนิเทศ

4. 
การติดตาม 

และประเมินผล  
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 สภาพปจจุบัน  หมายถึง สภาพที่เปนจริงตามตัวอยาง บงชี้ดานตาง ๆ ของโรงเรียน
ในขณะนั้น 
 ปญหา  หมายถึง  ความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังหรือ
เปาหมาย 
 ความตองการ  หมายถึง ความคาดหวังที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น ในขณะที่งานนั้นมี
สภาพปจจุบันอยูในระดับที่ไมเปนปญหา 
 ในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ คณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียนทุกฝาย ทุกงานในโรงเรียน ดําเนินงานในขั้นที่ 1 นี้ ตามขอบขายของงานที่รับผิดชอบ 
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 
 1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูล ตัวบงชี้คุณภาพดานตาง ๆ ของงาน เชน 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุมประสบการณทุกชั้น 
  - อัตราการซํ้าชั้น ทุกชั้น 
  - การไมผานจุดประสงคการเรียนรูทุกกลุมประสบการณ ทุกชั้น 
  - มาตรฐานโรงเรียนดานปจจัย ผลผลิต และกระบวนการ 
  - การประเมินการใชหลักสูตรดวยตนเองของโรงเรียนดานตาง ๆ  
  - มาตรฐานของงานตาง ๆ 
  - เปาหมาย หรือนโยบาย ทั้งของโรงเรียนและหนวยงานเหนือ 
 1.2 สํารวจและประเมินความตองการของครู หรือคณะกรรมการในกลุมงานน้ันๆ 
 1.3 จัดลําดับความสําคญัของปญหาและความตองการ 
 1.4 วิเคราะหสาเหตุของปญหา และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนด
กิจกรรมการนิเทศ และการดําเนินการตามความตองการ ดังตัวอยาง 
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ตัวอยางการศกึษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สาเหตุของปญหาที่
เลือกมาแกไข
ตามลําดับ 

กิจกรรมการนิเทศ 
ตัวบงชี้คณุภาพ ปญหา 

(แนวทางการนิเทศ) 

ดานผลสัมฤทธิ์ (ใหระบุชั้นที่เปนปญหา 
คื อ ต่ํ า ก ว า เ ก ณ ฑ
หรือไมผาน) 

( ให ระบุสาเหตุ  โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ก ค รู 
วิธีการ  สื่อ นักเ รียน 
ฯล ฯ  แล ว จั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญ) 

(
1. กลุมสาระ 
   คณิตศาสตร 
   ชั้น ป.1 
   ชั้น ป.2 

ให กําหนดกิจกรรม
การแกปญหาแต ล ะ
สาเหตุ) 

    
 
 ในการวิ เคราะหปญหา  และสาเหตุของปญหา  ควรใชการระดมสมองจาก
คณะกรรมการของกลุมตาง ๆ ซึ่งวิธีการวิเคราะหอาจจะใชแบบตารางดังกลาวแลว หรือใช
แผนภูมิ ดังตัวอยาง 
 ข้ันที่ 2 การวางแผน 
   เปนขั้นที่ดําเนินการหลังจากที่ไดวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ความ
ตองการวิเคราะหสาเหตุ และกําหนดกิจกรรมการนิเทศแลว โดยนํากิจกรรมการนิเทศหรือแนว
ทางแกไขไปกําหนดวิธีการดําเนินการ และจัดทําเปนโครงการ 
   2.1 การกําหนดวิธีดําเนินการ  เปนการนําผลจากการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา ความตองการ สาเหตุ และกิจกรรมการนิเทศ มาแจกแจงรายละเอียดที่
ประกอบดวยวัตถุประสงค เปาหมาย และวิธีดําเนินการ 

ตัวอยางการกําหนดวิธีดําเนินการ 

กิจกรรมการนิเทศ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ 
ใหมีการนิเทศภายใน
โรงเรียนอยางเปน
ระบบ 

1. เพ่ือใหครูรวมมือ
ชวยเหลือกันเองใน
การปรับปรุงคณุภาพ
การเรียนการสอน 

1. จัดระบบการนิเทศ
ภายในงานวิชาการ
ตลอดปการศกึษา 

1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบตัิการการนิเทศ
ภายในโรงเรียนกับ
ผูทําหนาที่นิเทศทุก
คน 

2. ครูผูสอนตามกลุม
ประสบการณตาง ๆ 
มีการนิเทศกันเอง

2. เพ่ือสรางความ
ม่ันใจในการ 2. จัดประชุมคณะครู
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กิจกรรมการนิเทศ วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ 

3. ตั้งคณะกรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน
ตามโครงสรางระบบ
การนิเทศภายในตาม
ความเหมาะสมของ
โรงเรียน 
4. พาครูไปศกึษาดู
งานโรงเรียนที่จัดการ
นิเทศภายในดีเดน 
หรือโรงเรียนที่จัด
กิจกรรมดีเดนดาน
ตาง ๆ 

   2.2 การจัดทําโครงการ 
    เม่ือกําหนดรายละเอียดในขอ 2.1 แลว นํากิจกรรมดังกลาวไปกําหนด
เปนโครงการ ซึ่งรูปแบบการเขียนโครงการจะเปนรูปแบบใดก็ตาม ขอใหครอบคลุมหัวขอ
ดังตอไปน้ี 
    1. ชื่อโครงการ 
    2. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
    3. ปงบประมาณ (ปการศึกษา) 
    4. หลักการและเหตุผล 
    5. จุดประสงค 
    6. เปาหมายของโครงการ (ดานปริมาณ, คุณภาพ) 
    7. ลักษณะของโครงการ 
    8. แนวทางดําเนินงาน 
    9. งบประมาณ 
    10. ปญหาและอุปสรรค 
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    11. ผลประโยชนของโครงการ 
    12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
    อยางไรก็ตาม บางกิจกรรมซ่ึงเปนกิจกรรมยอย ก็ไมจําเปนตองเขียน
เปนโครงการ หรืออาจจะรวมกิจกรรมที่มีลักษณะคลายกัน มารวมเปน 1 โครงการก็ได 
 ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ 
   เม่ือคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนไดรวมกันวางแผนและจัดทํา
โครงการแลว ผูบริหารโรงเรียนควรจะไดนัดหมายคณะกรรมการประชุม เพ่ือมอบหมายงาน 
จัดเตรียมเคร่ืองมือ และสื่อการนิเทศ 
   ในการปฏิบัติการนิเทศ เปนการปฏิบัติตามปฏิทินที่กําหนดไวตามโครงการ
หรือกิจกรรม และเพื่อเปนการเนนใหมีการปฏิบัติอยางจริงจัง ควรทําปฏิทินปฏิบัติงานใหมี
ขนาดใหญนาสนใจ เห็นไดชัดเจน 
 

ปฏิทินปฏบิัตงิานนิเทศภายในโรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินงาน ลํา 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ ดับ 
เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ท่ี 
ผูรับผิดชอบ 

            1 ประชุมระดม
ความคิด กําหนด
แนวการ
ดําเนินงาน 

คณะ 
กรรมการ  

            2 จัดทํารายละเอียด
โครงการเสนอ
ผูบริหารเพ่ือขอ
อนุมัติ 

อ.สมพิศา 

3 ประชุมปฏิบัติการ
จัดทําส่ือตนแบบ 

            คณะ 
กรรมการ 

4 ทดลองใช 
ปรับปรุง แกไข 

            อ.สมศักด์ิ 
และคณะ 

5 ผลิตส่ือ และ
เผยแพร 

            ฝายโสตฯ 

6 นําไปใช             คณะครู 
7 ติดตาม 

ประเมินผลและ
รายงาน 

            ผช.ผอ./ 
อ.สมพิศา 
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 ข้ันที่ 4 การประเมินผล 
   การประเมินผลในขั้นน้ี เปนการประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีขอบขายของการประเมิน ดังนี้ 
   4.1 ประเมินการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
   4.2 นําผลการประเมินโครงการในขั้นที่ 3 มาเปนขอมูลในการประเมิน
กระบวนการ 
   4.3 ประเมินความพึงพอใจของครู ในการมีสวนรวมในกระบวนการนิเทศ 
 กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถทําได 
 ในการนิเทศเพื่อปรับปรุงแกไข และ/หรือพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนนั้น ผูนิเทศกก
จะตองวิเคราะหขอบกพรอง หรือความตองการจําเปนของผูรับการนิเทศนั้นวาเปนเร่ืองใด ใน
เรื่องสําคัญ 3 เรื่อง คือ ความรู ทักษะ และเจตคติ แลวพิจารณาหาแนวทางที่จะดําเนินการนิเทศ
อยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยเลือกกิจกรรมการนิเทศที่สามารถทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคได 
 กิจกรรมการนิเทศที่จะเสนอตอไปน้ี เปนกิจกรรมที่สามารถนํามาใชในการนิเทศใน
โรงเรียน โดยแตละกิจกรรมจะประกอบดวยสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับความหมาย วัตถุประสงค
และขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือใหผูนิเทศกไดนําไปใชโดยสะดวก ดังนี้ 
 
1. การประชุมกอนเปดภาคเรียน (MEETING) 
 ความหมาย  การประชุมกอนเปดเรียน หมายถึง  การนัดหมายบุคลากรในโรงเรียน 
หรือบุคคลที่เก่ียวของกับโรงเรียนมารวมประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจง สั่งการ หรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการปฏิบัติงานรวมกัน 
 วัตถุประสงค  เพื่อเตรียมการดานตาง ๆ และปรับความคิดเห็นของบุคลากรใหได
ขอสรุปในการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดทันทีในวันเปดเรียน 
กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับผูรับการนิเทศกลุมเล็กหรือกลุมใหญ 
 
 ข้ันตอนการประชุม 
  ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการประชุม 
    1.1 การประชุม 
     - จํานวนผูเขารวมประชุม 
     - สถานที่จัดประชุม 
     - วิธีการประชุมที่จะใหไดสาระสําคัญที่สุด 

82 TL 713 



 

     - วิทยากร 
     - แผนดําเนินการ หรือตารางปฏิบัติการ 
    1.2 จัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
     - ทรัพยากรที่เอ้ือตอความมุงหมายของการประชุม 
     - สิ่งอํานวยความสะดวกตอการประชุมเพียงพอ 
     - สถานที่ปลอดภัยและบรรยากาศรมรื่น 
    1.3 การเตรียมเอกสาร 
     - เตรียมเอกสารและขอมูลตาง ๆ ใหพรอม 
     - จัดระเบียบวาระการประชุม 
      ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
      ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 
      ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
      ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
      ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
      ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
หัวขอประชุมอยางนอยควรประกอบดวย 
 - การประเมินผลงานในป/ภาคเรียนที่แลวมา 
 - ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานในป/ภาคเรียนที่แลว 
 - แผนงาน/โครงการที่จะดําเนินการในป/ภาคเรียนตอไป 
 - การจัดครูเขาชั้นเรียน 
 - งานเตรียมการเกี่ยวกับการจัดทําแผนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 - งานเรงดวนที่ตองจัดทํา 
    1.4 เตรียมบุคลากร 
     - ประสานงานวิทยากร (เร่ืองที่พูด วัน เวลา สถานที่ วัตถุประสงค
ของการประชุม 
     - แจงใหคณะครูหรือผูเขารวมประชุมทราบลวงหนา (วัน เวลา 
สถานที่ วัตถุประสงคของการประชุม) 
     - แจงใหประธานในพิธีเปด-ปดการประชุมทราบ 
  ขั้นที่ 2 จัดประชุม 
    2.1 ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ 
    2.2 สมาชิกอภิปรายตามขอเสนอในที่ประชุม 
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    2.3 สรุปมติใหชัดเจน เม่ือจบการอภิปราย 
    2.4 ใหเลขานุการอานมติหรือขอตกลงใหที่ประชุมทราบ และใหสมาชิก
ลงชื่อรับทราบรายงานการประชุมทุกคร้ัง ไมวาจะเปนการประชุมในระบบหรือนอกระบบ 
  ขั้นที่ 3 การประเมินผล 
    3.1 ประเมินผลสําเร็จของการประชุม 
    3.2 ตรวจสอบผลการดําเนินงานจากขอตกลงในการประชุม 
 
2. การปฐมนิเทศ (ORIENTATION) 
 ความหมาย  การปฐมนิเทศคือการแนะนํา เสนอเรื่องตาง ๆ ใหบุคลากรในหนวยงาน
รับทราบ และนําไปปฏิบัติไดในทิศทางเดียวกัน การปฐมนิเทศอาจใชกับบุคคลใหมที่ยังไม
คุนเคยกับสถานที่และบุคคลในหนวยงาน 
 วัตถุประสงค  เพ่ือชวยบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค หากมีการ
ปรับเปลี่ยนหนาที่ผูเขามาดําเนินงานจะไดเตรียมตัวศึกษาและหาวิธีทํางานเปนของตนเอง สวน
บุคคลเขามาใหมจะไดคําแนะนําเก่ียวกับสถานที่ บุคคล บทบาทและหนาที่ในการปฏิบัติงานของ
แตละหนวยงาน 
  ขั้นที่ 1 วางแผนการปฐมนิเทศ 
    1.1 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ 
    1.2 กําหนดหัวขอเรื่องที่จะปฐมนิเทศ 
    1.3 กําหนดวิทยากร 
    1.4 จัดทําเอกสารและขอมูลตาง ๆ 
    1.5 จัดเตรียมเคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
  ขั้นที่ 2 ปฐมนิเทศ/เรื่องที่ควรปฐมนิเทศ ไดแก 
    2.1 แนะนําอาคารสถานที่ 
    2.2 อธิบายถึงกฎและระเบียบตาง ๆ ของโรงเรียน 
    2.3 แนะนําใหรูจักผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 
    2.4 อธิบายการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานในโรงเรียน  
    2.5 แนะนําวิธีปฏิบัติตนเม่ือเกิดปญหา ตองการความรวมมือหรือความ
ชวยเหลือ 
    2.6 อธิบายถึงลักษณะงานในหนาที่ที่จะไดรับมอบหมาย 
    2.7 อธิบายถึงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และนโยบายของ
โรงเรียน 
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  ขั้นที่ 3 ประเมินผลการปฐมนิเทศ 
    3.1 สอบถามความพึงพอใจจากผูรับการปฐมนิเทศ 
    3.2 สังเกตการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ 
 
3. การใหคําปรึกษาแนะนํา (COUNCELING & GUIDANCE) 
 ความหมาย  การใหคําปรึกษาแนะนําเปนการพบปะกันระหวางผูนิเทศกกับผูรับการ
นิเทศ ซึ่งอาจกระทําไดหลายวิธี ในที่นี้ขอเสนอเทคนิคการนิเทศแบบโคชช่ิง (Coaching 
Techniques) (Modern Business Report: 1977, 41 – 42) ซึ่งเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรอยาง
มีแบบแผนโดยกระทํา ณ จุดปฏิบัติงาน 
 วัตถุประสงค  เพ่ือชวยใหผูปฏิบัติงานกาวไปถึงจุดหมายปลายทางได เชน กาวหนา
ทางวิชาชีพ ความสามารถที่จะรับผิดชอบในหนาที่สูงขึ้น (เชน ในกรณีแตงตั้งใหเปนผูนิเทศก) 
หรือเปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงานมากขึ้น 
  กิจกรรมนี้เหมาะสมสําหรับผูรับการนิเทศรายบุคคล 
 
 ข้ันตอนในการใหคําปรึกษาแนะนํา 
  ขั้นที่ 1 วางแผนการใหคําปรึกษาแนะนํา 
    1.1 ผูนิเทศกหาขอมูลของผูรับการนิเทศเก่ียวกับเรื่องจะทําการนิเทศ 
    1.2 สรางความเปนกันเองกับผูรับการนิเทศ 
  ขั้นที่ 2 นิเทศแบบโคชชิ่ง โดยมี 4 ขั้นตอน เขียนเปนสัญลักษณ CQCD ดังนี้ 
    2.1 C – Compliment (ชมเชย) ใหเม่ือเริ่มการสนทนาโดยยกยอง
ผลงานที่ดีของผูรับการนิเทศดวยความบริสุทธิ์ใจ เพ่ือใหเขาพรอมจะรับฟง 
    2.2 Q – Question (คําถาม)  ใชคําถามที่ทําใหผูรับการนิเทศรูสึกวา ผู
นิเทศกกตองการใหความชวยเหลือ มีจิตใจเปดกวาง ตองการเปนคูปรึกษามากกวาแสดงวาอยู
เหนือเขา และไมใชการจับผิด 
    2.3 C – Correct (แกไข)  เปนการเสนอแนวทางการปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ 
    2.4 D – Do  (กระทํา) เม่ือการเสนอแนวทางในขอ 3 ยังไมชัดเจน
เพียงพอ จึงตองแสดงใหเห็นจริง 
  ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
    3.1 สังเกตปฏิกิริยาของผูรับการนิเทศ 
    3.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ 
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4. การการอบรม (TRAINING) 
 ความหมาย  การอบรม  หมายถึง การใหบุคลากรไดเขามาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม
ในวิชาชีพ 
 วัตถุประสงค  เพื่อเปนการกระตุนใหบุคลากรมีความตื่นตัวทางวิชาการ และนํา
ความรู ความสามารถ ที่ไดจากการอบรม ไปใชพัฒนาการจัดการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ 
 การอบรม  อาจทําได 2 ลักษณะ  ดังนี้ 
  1. จัดอบรมภายในโรงเรียน โดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเปนวิทยากร หรือให
บุคลากรในโรงเรียนที่มีความรูความสามารถเฉพาะเรื่องเปนวิทยากร 
  2. สงบุคลากรไปรับการอบรมทางวิชาการที่หนวยงาน หรือสถาบันการศึกษาเปนผู
จัดกิจกรรมที่เหมาะสมสําหรับบุคลากรกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ 
 
 ข้ันตอนการอบรมบุคลากรภายในโรงเรียน 
  ขั้นที่ 1 นําเสนอเร่ืองที่จัดอบรม 
    1.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการพัฒนา 
    1.2 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 
    1.3 กําหนดเรื่องที่จะจัดอบรม 
  ขั้นที่ 2 แตงตั้ง/ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอบรม 
    2.1 พิ จ า รณาและแต งตั้ ง คณะกรรมการดํ า เ นิน ง านประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือเตรียมการอบรม ดังนี้ 
     2.1.1 มอบหมายงานใหบุคลากร 
     2.1.2 กําหนดแนวทางดําเนินงาน 
     2.1.3 กําหนดสถานที่ วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
     2.1.4 กําหนดระยะเวลา/ตารางการอบรม 
     2.1.5 กําหนดเน้ือหา/กิจกรรมที่ใชในการอบรม 
  ขั้นที่ 3 เตรียมการอบรม 
    3.1 เตรียมเอกสารการอบรม ดังนี้ 
     3.1.1 เน้ือหาและกิจกรรมที่ใชในการอบรม 
     3.1.2 แบบฝกปฏิบัติประกอบการอบรม 
     3.1.3 ทดสอบกอน – หลังการอบรม 
     3.1.4 แบบประเมินผลการอบรม 
    3.2 เตรียมวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
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    3.3 เตรียมสถานที่อบรม 
  ขั้นที่ 4 ดําเนินการอบรม 
    4.1 พิธีเปดการอบรม 
    4.2 ทดสอบกอนการอบรม 
    4.3 ใหการอบรมตามตารางที่กําหนด 
    4.4 ทดสอบหลังการอบรม 
    4.5 ประเมินผลการอบรม 
  ขั้นที่ 5 ประเมินผลการอบรม 
    5.1 วิเคราะหผลการทดสอบกอนและหลังการอบรม โดยหาคาเฉลี่ย  
    5.2 วิเคราะหผลการอบรมโดยใชความถี่และคารอยละ 
    5.3 ติดตามผลการประเมินงานหลังการอบรม 
    5.4 เขียนรายงานผลการอบรม 
  ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแกไข 
    6.1 ประชุมวิเคราะหผลการอบรม  
    6.2 นําผลการอบรมมาปรับปรุงแกไขการอบรมคร้ังตอไป 
 
5. การประชุมปฏิบัติการ (OPERATIONAL TRAINING) 
 ความหมาย  การประชุมปฏิบัติการ  หมายถึง การประชุมที่เนนใหผูเขารวมประชุม มี
ความรู ความเขาใจ และทักษะทั้งทางดานทฤษฎี และดานปฏิบัติอยางแทจริง 
 วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขาประชุมมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
โดยสามารถนําไปพัฒนางานใหมีคุณภาพขึ้น กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนิเทศบุคลากรกลุมเล็ก 
 
 ข้ันตอนการประชุม 
  ขั้นที่ 1 การเตรียมการประชุม 
    1.1 วางแผนการประชุม 
     1.1.1 กําหนดจํานวนผูเขารวมประชุม 
     1.1.2 เตรียมสถานที่ประชุม 
     1.1.3 กําหนดวิธีการประชุม 
     1.1.4 กําหนดวิทยากร 
    1.2 จัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
     1.2.1 จัดทรัพยากรที่เอ้ือตอความมุงหมายของการประชุม 

TL 713 87 



 

     1.2.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม จัดสถานที่ที่
ปลอดภัย และบรรยากาศรมรื่น 
    1.3 การเตรียมเอกสาร 
     1.3.1 เตรียมเอกสารและขอมูลตาง ๆ ใหพรอม 
     1.3.2 จัดตารางการประชุม 
     1.3.3 จัดกิจกรรมที่จะกระทําในระหวางประชุม 
    1.4 การเตรียมบุคลากร 
     1.4.1 เชิญวิทยากร 
     1.4.2 แจงใหผูเขารวมประชุมทราบลวงหนา 
     1.4.3 บอกความมุงหมายในการประชุมใหชัดเจน 
     1.4.4 แจงประธานในพิธีเปด-ปดการประชุม 
  ขั้นที่ 2 จัดประชุม 
    2.1 จัดแบงเปนกลุมยอย 
    2.2 ประชุมปฏิบัติการ 
     2.2.1 ใหพิจารณากันดวยเหตุผล 
     2.2.2 ใหสมาชิกไดปฏิบัติทุกคน 
     2.2.3 อยาใหคนใดคนหนึ่ง ทําอยางใดอยางหนึ่ง มากเกินไป 
     2.2.4 ควบคุมดูแลใหเปนไปตามลําดับ 
  ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
    3.1 ทดสอบความรูของผูเขาประชุมปฏิบัติการ 
    3.2 ประเมินผลสําเร็จของการประชุมปฏิบัติการ 
    3.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากประชุมปฏิบัตกิาร 
 
6. การสัมมนา (SEMINAR) 
 ความหมาย  การสัมมนาเปนการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่ียวกับเร่ืองที่
สนใจรวมกัน 

วัตถุประสงค  เพื่อสรุปขอคิดเห็นและหาแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน  
 กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับบุคลากรกลุมเล็ก 
 
 ข้ันตอนการประชุม 
  ขั้นที่ 1 การเตรียมการสัมมนา 
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    1.1 กําหนดการสัมมนา 
     1.1.1 กําหนดจํานวนผูเขารวมสัมมนา 
     1.1.2 เตรียมหาสถานที่สัมมนา 
     1.1.3 กําหนดวิธีการสัมมนา 
     1.1.4 ประสานงานเชิญวิทยากร 
     1.1.5 จัดทําตารางการสัมมนา 
     1.1.6 เตรียมกิจกรรมที่จะทําในระหวางการสัมมนา 
    1.2 จัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 
     1.2.1 จัดทรัพยากรที่เอ้ือตอจุดมุงหมายของการสัมมนา 
     1.2.2 จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการสัมมนา 
     1.2.3 จัดสถานที่ปลอดภัยและมีบรรยากาศเอ้ือตอการสัมมนา 
    1.3 การเตรียมเอกสาร 
     1.3.1 ประสานงานกับวิทยากร 
     1.3.2 แจงใหผู เขาสัมมนาทราบลวงหนาเก่ียวกับ วัน เวลา 
สถานที่ และวัตถุประสงคของการสัมมนา 
     1.3.3 แจงประธานในพิธีเปด-ปดการสัมมนา 
  ขั้นที่ 2 จัดสัมมนา 
    2.1 วิทยากรใหความรูและขอคิดเห็น 
    2.2 สมาชิกรวมสัมมนาทั้งในกลุม และกลุมยอย 
    2.3 เสนอผลการสัมมนาตอที่ประชุม 
  ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
    3.1 รวบรวมรายงานการสัมมนาของสมาชิก 
    3.2 เลือกขอเสนอแนะ และ/หรือแนวทางการปฏิบัติหนาที่ไดรับจาก
การสัมมนาเพื่อไปปฏิบัติตามความเหมาะสม 
    3.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานหลังการสัมมนา 
    3.4 ประเมินผลการสัมมนา และรายงานสรุป 
 
7. การระดมความคิด (BRAIN STORMING) 
 ความหมาย  การระดมความคิดเปนการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
ปญหา และขอมูลใหมจากสมาชิกของที่ประชุม 
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 วัตถุประสงค  เพ่ือคนพบปญหาไดขอเสนอแนะ และความคิดริเริ่มตาง ๆ ในการ
พัฒนางาน 
 กิจกรรมนี้เหมาะสมสําหรับบุคลากรกลุมเล็ก 
 
 ข้ันตอนการระดมความคิด 
  ขั้นที่ 1 การเตรียมการ 
    1.1 กําหนดวัน เวลา และสถานที่ 
    1.2 กําหนดหัวขอเรื่อง 
    1.3 กําหนดประธานหรือผูดําเนินการ 
    1.4 จัดทําเอกสารและขอมูลตาง ๆ 
    1.5 จัดเตรียมเคร่ืองอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
    1.6 แจงสมาชิกผูเขาประชุมทราบลวงหนาเก่ียวกับวัน เวลา สถานที่ 
และจุดมุงหมาย 
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการระดมความคิด 
    2.1 ประธานหรือผูดําเนินการตองสรางบรรยากาศกันเอง ใหสมาชิกมี
ความรูสึกอิสระที่จะเสนอความคิดเห็นดวย 
    2.2 ผูดําเนินการเสนอประเด็นพิจารณาใหสมาชิกทราบ หรือตั้งคําถาม
ใหชวยกันตอบ เชน 
     - ลักษณะการสอนที่ดี เปนอยางไรบาง 
     - ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีคุณภาพต่ํา 
     - ทานคิดวาควรแกปญหานี้อยางไร 
     - ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุใหครูไมเตรียมการสอน 
     ฯลฯ 
    2.3 ใหสมาชิกตอบคนละ 1 คําตอบ ตอ 1 รอบ เม่ือตอบครบทุกคน
หรือมากพอแลว อาจใหแตละคนตอบเพิ่มเติมจนไดรับคําตอบคลุมที่ตองการ 
     - จดคําตอบทั้งหมดไว 
     - ในชวงนี้ไมควรวิจารณหรือโตแยงขอเสนอตาง ๆ ไมวาจะเห็น
ดวยหรือไมก็ตาม (เรื่องนี้ตองปฏิบัติอยางเครงครัด) 
    2.4 รวบรวม จัดกลุมคําตอบ หรือขอเสนอที่คลายคลึงกันเขาดวยกัน 
และตัดขอเสนอที่ไมจําเปนออกไป (ระวังมิใหกระทบความรูสึกของผูเสนอ) 
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    2.5 นําขอเสนอหรือคําตอบน้ันไปใชตามที่ตองการ การระดมความคิด
เปนกิจกรรมหน่ึงที่ใหประโยชนอยางกวางขวางในการคนหาปญหาและแนวทางแกปญหาในการ
ปฏิบัติงาน 
  ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
    3.1 การสรุปผลการระดมความคิด 
    3.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะและแนวคิดใหม 
 
8. การสาธิตการสอน (DEMONSTRATION) 
 ความหมาย  การสาธิตการสอนเปนกิจกรรมที่มุงใหผูไดเห็นการดําเนินการคลาย
สถานการณจริง โดยการนําคณะครูไปชมการสาธิตการสอนในหรือนอกโรงเรียน 

วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือใหผูดูการสาธิตการสอน นําประโยชนที่ไดจาการชมการสาธิตการสอนมา
ปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง 
  2. เพ่ือเปนการเสริมแรงใหกับผูสาธิตการสอน ถาหากผูสาธิตการสอนเปนครูใน
โรงเรียนเดียวกับผูดู ผูสาธิตการสอนจะตองปรับปรุงการเรียนการสอนและตนเองใหมาก เพ่ือมา
เปนผูสาธิตการสอน 
  3. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูสาธิตการสอนที่อยูในโรงเรียนเดียวกัน โดยยก
ยองชมเชย 
  กิจกรรมนี้เหมาะสมสําหรับบุคลากรกลุมเล็ก 
 
 ข้ันตอนการระดมความคิด 
  ขั้นที่ 1 ขั้นตอนการสาธิตการสอน 
    1.1 ศึกษาปญหา สํารวจความตองการ เพ่ือนําไปดูการสาธิตการสอน
เรื่องที่ตองการ 
    1.2 แจงผูสาธิตการสอน และผูชมการสาธิตการสอนทราบวัตถุประสงค
รวมกันในเรื่องการชมการสาธิตการสอน เชน กลุมประสบการณ เร่ือง ชั้น สถานที่ เวลา จํานวน
ผูชม ฯลฯ 
    1.3 ใหผูชมการสาธิตการสอน เตรียมบันทึกผลการชมสาธิตการสอน
ตามรูปแบบที่กําหนดให 
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการสาธิต 
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    - ผูชมชมการสาธิตการสอน ศึกษา สังเกตกระบวนการ ขั้นตอน 
เทคนิค วิธีการสอนรูปแบบตาง ๆ แลวจดบันทึกไว 
  ขั้นที่ 3 ประยุกต/ดําเนินการ 
    - ผูชมการสาธิตการสอน นํากระบวนการ เทคนิควิธีการสอนที่ไดจาก
การสาธิตมาสอนมาอภิปราย สรุปประยุกตใชดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนของตน 
  ขั้นที่ 4 ประเมินผล 
    4.1 ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูไปชมการสาธิตการสอน มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนหรือไม อยางไร 
    4.2 สรุปผล รายงานผล แจงใหผูไปชมการสาธิตการสอนทราบ เพ่ือนํา
ผลไปปรับปรุงแกไขพัฒนาตนเองตอไป 
  ขอเสนอแนะ การสาธิตการสอน เปนเพียงแนวทางการสอนบางสวนเทาน้ัน 
กระบวนการและเทคนิค วิธีการสอน ในการสาธิตการสอน อาจไมใชการสอนที่ดีที่สุด การ
เลียนแบบการสอนจากผูสาธิตการสอน เปนสิ่งพึงระวัง เน่ืองจากอยูในสถานการณที่ตางกัน และ
บุคลิกตางกัน ผูชมการสาธิตการสอนอาจจะไดขอคิดเพ่ิมเติมในการนําไปปฏิบัติได 
 
9. การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ (STUDY EDUCATIONAL DOCUMENTS) 
 ความหมาย  การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ  หมายถึง การมอบหมายเอกสารให
ผูรับการนิเทศไปศึกษาคนควาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือตอนใดตอนหน่ึง แลวนําความรูนั้นมา
ถายทอดใหแกเพ่ือนรวมงาน 

วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือใหผูรับการนิเทศมีโอกาสไดศึกษาหาความรูความเขาใจดวยตนเองจาก
เอกสารทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
  2. เปนการเสริมแรงใหผูรับการนิเทศในการที่จะสนใจศึกษาคนควาหาความรูความ
เขาใจเพ่ิมเติม เพ่ือเตรียมตัวไปถายทอดความรูใหผูอ่ืน 
  กิจกรรมนี้เหมาะสมสําหรับบุคลากรรายบุคคล หรือกลุมเล็ก 
 
 ข้ันตอนการระดมความคิด 
  ขั้นที่ 1 เตรียมรับการนิเทศ 
    1.1 ผูบริหาร  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา เม่ือพบวาครูไมเขาใจการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน เชน ไมไดเตรียมความพรอมเด็กแรกเรียน ไมเขาใจทักษะ
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    1.2 ผูบริหารเลือกผูรับการนิเทศ จากการศึกษาขอมูลผูที่มีปญหามาก
และเหมาะสมจะใชกิจกรรมการนิเทศ 
    1.3 ผูบริหารจูงใจหรือผูรับการนิเทศ รับมอบหมายงานดวยความเต็ม
ใจ พอใจ โดยใชคําพูดจูงใจหรือวิธีการตาง ๆ เชน “เห็นวาคุณเปนผูที่อานหนังสือเกง สรุปใจ 
ความเกง พูดเขาใจงาย ฯลฯ ขอมอบอกสารใหอานเร่ืองน้ีเพ่ือนํามาเลาใหเพ่ือนครูฟงใหเขาใจ
เหมือนกันทุกคน” ฯลฯ 
  ขั้นที่ 2 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
    2.1 ผูบริหารมอบเอกสารทางวิชาการ ใหผูรับการนิเทศไปศึกษา
คนควา ใชเวลา 3 – 5 วัน 
    2.2 ผูรับการนิเทศ ศึกษาเอกสาร และสรุปยอความรูที่ไดจากเอกสาร 
  ขั้นที่ 3 ถายทอดความรูทางวิชาการ 
    3.1 ผูบริหารเตรียมสถานที่ประชุม อาจจะใชหองพักครู หรือหอง
ประชุมอ่ืน ๆ หลังรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน หรือใชชวงเวลาและสถานที่อ่ืน ๆ ที่เห็นวา
เหมาะสม 
    3.2 แจงผูรับการนิเทศ และครูในโรงเรียนทราบวัตถุประสงคใหตรงกัน 
พรอมแจงกําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม 
    3.3 ผูรับการนิเทศถายทอดความรูแกคณะครู ทั้งน้ีไมควรใชเวลานาน
เกินกวาชวงความสนใจ และไมกินเวลากิจกรรมอ่ืน 
  ขั้นที่ 4 ประเมินผล 
    4.1 ผูบริหารสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูผูรับ
การนิเทศ หลังจากที่ถายทอดความรูใหแกคณะครูแลว 
    4.2 ผูบริหารสอบถามสนทนากับผูรับการนิเทศ เพ่ือสังเกตความเขาใจ
และการนําไปปฏิบัติ 
  ขั้นที่ 5 สรุปขอมูล 
    5.1 ผูบริหารสรุปขอมูลของผูรับการนิเทศจากผลการประเมิน ถา
เปนไปตามที่มุงหวัง ควรยกยองชมเชยผูรับการนิเทศ เปนการสรางขวัญกําลังใจ 
    5.2 ควรหมุนเวียนใหผูอ่ืนไดรับการนิเทศแบบเดียวกันน้ีบาง 
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10. การสนทนาทางวชิาการ (ACADEMIC DIALOQUE) 
 ความหมาย  การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมครูหรือกลุมผูสนใจ
เรื่องราวขาวสารเดียวกัน โดยกําหนดผูนําสนทนาคนหนึ่งนําสนทนาในเรื่องที่กลุมสนใจ 

วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ แนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการแก
บุคลากรในโรงเรียน 
  2. เพ่ือพัฒนาตัวบุคลากร และการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
  กิจกรรมนี้เหมาะสมสําหรับบุคลากรกลุมเล็ก 
 ข้ันตอนการระดมความคิด 
  ขั้นที่ 1 ศึกษาปญหา 
  สํารวจปญหาความตองการในเรื่องราวขาวสารที่สนใจรวมกัน หรือเปนปญหา
รวมกัน เชน เร่ืองการขยายโอกาสทางการศึกษา เร่ืองการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณ
ทางภาษา เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ฯลฯ แลวเลือกเรื่องที่จะใชสนทนาทาง
วิชาการไวตามลําดับ ความสําคัญ ความจําเปน ความเหมาะสม 
  ขั้นที่ 2 เลือกผูนําสนทนาทางวิชาการ 
    2.1 เลือกคนใดคนหนึ่งในโรงเรียนที่เห็นวามีความสามารถเปนผูนํา
สนทนาทางวิชาการ โดยจะตองเปนผูมีความรู ความเขาใจเร่ืองที่จะสนทนาลึกซ้ึงกวาผูอ่ืน 
    2.2 เลือกบุคลากรภายนอก หากเห็นวาเรื่องที่จะสนทนาน้ันคอนขาง
ยาก บุคลากรในโรงเรียนยังไมมีความรู ความเขาใจ ความชํานาญเพียงพอ 
    2.3 ผูนําสนทนาทางวิชาการ ควรหมุนเวียนกันไป ไมควรเปนผูเดียว
ซ้ําตลอดไป 
    2.4 ประสานงานกับผูนําสนทนาทางวิชาการ ทั้งในหรือนอกโรงเรียน 
แจงวัตถุประสงคใหเขาใจตรงกัน 
  ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการ 
    3.1 กําหนดการสนทนาทางวิชาการหลังรับประทานอาหารกลางวัน 
หรือชวงวางตอนใดที่เหมาะสม โดยอาจกําหนดเปนรายสัปดาหหรือรายเดือน ตามความ
ตองการและทําปฏิทินไวใหชัดเจน 
    3.2 กําหนดเวลาสนทนา คร้ังละ 30 – 45 นาที 
  ขั้นที่ 4 ประเมินผล 
    4.1 สังเกต สอบถาม และบันทึก ความสนใจ ความเขาใจของผูรวม
สนทนาทางวิชาการ แลวนํามาเปนขอมูลเพื่อใชประโยชนในการจัดดําเนินการคร้ังตอไป 
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    4.2 สังเกตการพัฒนาตนเอง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของผูรวมฟงการสนทนา 
 
11. การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน (CLASSROOM VISTATION) 
 ความหมาย  การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน  หมายถึง การที่ผูนิเทศกพบและสังเกตการ
ทํางานของครูในชั้นเรียน เพ่ือรวมกันพัฒนาการทํางานใหมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค   
  1. สํารวจความตองการของครู 
  2. ศึกษาปญหาของครู 
  3. ประเมินผลการสอนของครู 
  4. กระตุนใหครูปรับปรุงการสอน 
  5. ใหคําปรึกษาแนะนําแกครู 
  กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนิเทศบุคลากรรายบุคคล 
 
 ข้ันตอนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
 ข้ันที่ 1 สรางขอตกลงในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
  1.1 พบปะสนทนาสรางความคุนเคย และสรางเจตคติที่ดีในการนิเทศแกครู 
  1.2 วางแผนการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนรวมกับครูในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
   1.2.1 กําหนดการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
   1.2.2 กําหนดจุดมุงหมายในการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน 
   1.2.3 กําหนดเรื่องที่จะนิเทศตามความตองการและความจําเปน ดังนี้ 
    - การจัดทําเอกสารประจําชั้น 
    - การจัดหองเรียนและบรรยากาศในหองเรียน 
    - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ฯลฯ 
   1.2.4 กําหนดวิธีการนิเทศ ดังนี้ 
    - สํารวจปญหาความตองการของครู 
    - สอบถามการปฏิบัติงานครู 
    - ใหคําปรึกษาแนะนํา 
    - สังเกตการสอน 
    ฯลฯ 
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 ข้ันที่ 2 เย่ียมนิเทศชั้นเรียน 
  ผูนิเทศกเขาเยี่ยมชั้นเรียนตามขอตกลงที่กําหนดรวมกับครู ดังนี้ 
  2.1 กําหนดเวลาในการเขาเยี่ยมชั้นเรียน 
  2.2 ใหความเปนกันเองเพ่ือสรางเจตคติที่ดีแกครู 
  2.3 เยี่ยมชั้นเรียนตามเวลากําหนด 
  2.4 เยี่ยมตามเร่ืองที่กําหนด 
 ข้ันที่ 3 ปรับปรุงการทํางาน 
  ครูนําผลการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนมาปรับปรุงแกไขการทํางาน 
   
12. การศึกษาดูงาน (EDUCATIONAL VISIT) 
 ความหมาย  การศึกษาดูงาน เปนการพาบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาคนควา และ
เพ่ิมพูนประสบการณในสถานที่ตาง ๆ 

วัตถุประสงค   
  เพ่ือใหบุคลากรพัฒนาตนและพัฒนางานใหมีคุณภาพ 
  กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการนิเทศบุคลากรกลุมเล็ก หรือกลุมใหญ 
 ข้ันตอนการศึกษาดูงาน 
 ข้ันที่ 1 การเตรียมการ 
  1.1 เลือกสถานที่ดูงานใหตรงกับปญหาและความตองการ 
  1.2 กําหนดวัตถุประสงคและรายละเอียดของการศึกษาดูงาน 
  1.3 ประสานงานกับหนวยงานที่จะไปศึกษาดูงานในเรื่อง วัน เวลา สถานที่ 
จํานวนสมาชิกที่จะไป เรื่องที่ตองการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
  1.4 ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาดูงาน เชน การทําหนังสือขออนุญาตทาง
ราชการ ยานพาหนะ จัดทําคําส่ัง แบบรายงานการศึกษาดูงาน ฯลฯ 
  1.5 แจงรายละเอียดการศึกษาดูงานแกสมาชิกที่จะไปเร่ืองวัน เวลา สถานที่ 
วัตถุประสงค การมอบหมายงาน ฯลฯ 
 ข้ันที่ 2 การศึกษาดูงาน 
  2.1 ฟงการบรรยายสรุป 
  2.2 ใชเวลาศึกษาดูงานตามที่ไดรับมอบหมายและตามความสนใจและความ
ตองการ 
  2.3 บันทึกรายละเอียดของการศึกษาดูงาน 
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 ขั้นที่ 3 ประเมินผล 
  3.1 ผูไปศึกษาดูงาน เขียนรายงานการศึกษาดูงาน สรุปแนวคิดจากการศึกษาดู
งาน และเสนอแผนการปรับปรุงงานของตน 
  3.2 ผูนิเทศกติดตามผลการพัฒนาตน และพัฒนางานของผูไปศึกษาดูงาน 
 
13. การสังเกตการสอน (OBSERVATION) 
 ความหมาย  การสังเกตการสอน  หมายถึง การจัดใหบุคคลหน่ึงที่มีความรู ความ
เขาใจ ในเรื่องการเรียนการสอน มาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทําการสอน 

วัตถุประสงค   
  เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการสอน ใหมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูล
ยอนกลับจากการแนะนําของผูนิเทศก 
  กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการนิเทศบุคลากรรายบุคคล 
 
 ข้ันตอนการสังเกตการสอน 
 ข้ันที่ 1 สรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศก 
  1.1 ปฏิบัติตนใหเปนเพื่อนรวมวิชาชีพกับครู 
  1.2 เปนเพื่อนรวมงานกับครู 
  1.3 ใหขอมูลตาง ๆ แกครู 
  1.4 แกไขขอขัดแยงตาง ๆ ของครู 
  1.5 รับฟงขอแนะนําตาง ๆ ของครู 
  1.6 ใหความสนใจตอครูในการปฏิบัติงาน 
  1.7 ใหความจริงตอครูทั้งตอหนาและลับหลัง 
  1.8 ใหเกียรติ และยกยองครูดวยความจริงใจ 
  1.9 หาทางสรางความกาวหนาใหแกครูอยูเสมอ 
  1.10 ใหความรูและสนับสนุนการทํางานของครู 
 ข้ันที่ 2 การปรึกษาหารือ และการเตรียมแผนการสอน 
  2.1 ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการสอน 
  2.2 วางแผนการสังเกตการสอนรวมกัน 
  2.3 สรางขอตกลงในการสังเกตการสอนรวมกัน 
  2.4 พิจารณาแผนการสอนรวมกัน (บันทึกการสอน) 
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 ข้ันที่ 3 สังเกตการสอน 
  3.1 ผูนิเทศกเขาไปน่ังสังเกตการสอนเงียบ ๆ โดยไมทําลายบรรยากาศการเรียน

การสอน 
  3.2 ขณะสังเกตการสอน ผูนิเทศกตองบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและ

บรรยากาศในหองเรียนอยางละเอียด 
  3.3 บันทึกพฤติกรรมการสอนของครู 
  3.4 ตองสังเกตการสอนตั้งแตตนจนจบการสอนในแตละครั้ง 
 ข้ันที่ 4 วิเคราะหพฤติกรรมการสอนรวมกัน 
  4.1 ครูกับผูนิเทศกรวมกันวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนการสอน 
  4.2 นําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการสอนมาพิจารณารวมกัน 
  4.3 พิจารณาพฤติกรรมการสอนใดเดน หรือดอยอยางไร พฤติกรรมใดเปน

ปญหา 
  4.4 ครูกับผูนิเทศกรวมกันหาทางปรับปรุงหรือพัฒนาการสอนใหดีขึ้น 
 ข้ันที่ 5 ปรับปรุงการสอน 
  5.1 ครูจะตองยอมรับพฤติกรรมการสอนของครู 
  5.2 นําเอาผลการวิเคราะหพฤติกรรมทั้งทางดานดีและไมดี 
  5.3 ปรับปรุงแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา 
 ข้ันที่ 6 ประเมินผล 
  6.1 ติดตามผลการปฏิบัติการสอน 
  6.2 ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสอบถามเจตคติของนักเรียนในหอง การ

สังเกตการสอนควรกระทําหลาย ๆ คร้ังจนผูนิเทศกและผูรับการนิเทศ ม่ันใจ
วาการปฏิบัติการสอนมีผลที่นาสนใจแลว 

 
14. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ACTION RESEARCH) 
 ความหมาย  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการปฏิบัติรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน 
และครูในการแกไขปรับปรุงการเรียนการสอน หรือปญหาตาง ๆ ในหองเรียน โดยวิธีการศึกษา
คนควาอยางเปนระบบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

วัตถุประสงค   
  เพ่ือศึกษาคนควาสาเหตุของปญหา วิธีการแกไขปญหา และพัฒนาการเรียนการ
สอน ใหมีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับการนิเทศบุคลากรรายบุคคล 
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 ข้ันตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 ข้ันที่ 1 กําหนดปญหา/ความตองการ 
  1.1 ศึกษาปญหา/ความตองการ อาจจะเปนปญหาเด็กเรียนชา ปญหาวินัยใน
หองเรียน ฯลฯ โดยศึกษาจากเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 
   1.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
   1.1.2 การผานจุดประสงคของนักเรียน 
   1.1.3 บันทึกพฤติกรรมของนักเรียน 
  1.2 วิเคราะหปญหา/ความตองการ 
   1.2.1 วิเคราะหจุดเดนจุดดอยของปญหา/ความตองการ และวิธีแกไข 
   1.2.2 จัดลําดับความสําคัญของปญหา/ความตองการ 
  1.3 กําหนดปญหา/ความตองการที่จะศึกษาคนควา 
 ข้ันที่ 2 กําหนดจุดมุงหมายและการดําเนินการ 
  2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี จากเอกสารผลการวิจัย และขอมูลที่เก่ียวของกับ
ปญหา/ความตองการ เพ่ือกําหนดแนวทางแกไข 
  2.2 กําหนดจุดมุงหมายในการศกึษาคนควา 
  2.3 กําหนดวิธีการศึกษาคนควา 
 ข้ันที่ 3 ดําเนินการศึกษาคนควา 
  3.1 ศึกษาคนควาตามจุดมุงหมายและวิธีการที่กําหนด 
   3.1.1 ศึกษาปญหาดานการเรียนการสอน เก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีตาง ๆ 
ดังนี้ 
    -  สํารวจปญหาโดยการใชการใหกรอกแบบสอบถาม การสัมภาษณ 

การศึกษา การสังเกตฯลฯ 
    -  ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบ 
    -  สังเกตพฤติกรรมครู นักเรียน โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม 
   3.1.2 คนควาทดลอง โดยใช 
    -  แบบฝกกลุมประสบการณตาง ๆ 
    -  สื่อการสอน 
    -  กิจกรรม, ทักษะตาง ๆ ที่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    ฯลฯ 
  3.2 รวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควา 
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 ข้ันที่ 4 วิเคราะห สรุปและรายงานผล 
  4.1 วิเคราะหขอมูลโดยเลือกใชสถิติที่งาย ๆ และสอดคลองกับเร่ืองที่ศึกษา 
คนควา เชน ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฯลฯ 
  4.2 เขียนรายงานผลการศึกษาคนควาโดยใชภาษาที่เขาใจงายและถูกตองตาม
หลักการรายงานผลการศึกษาคนควา ดังนี้ 
   บทที่ 1 ความเปนมาและสภาพปจจุบัน ปญหา 
   บทที่ 2 เอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวของ 
   บทที่ 3 วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
   บทที่ 4 วิเคราะหขอมูล 
   บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาคนควา 
 ข้ันที่ 5 ทดสอบ/แกไขปรับปรุง 
  5.1 นําผลการศึกษาคนควาไปใชในหองเรียน 
  5.2 วิเคราะหผล 
  5.3 สรุปผล 
  5.4 แกไขปรับปรุง 
  5.5 ขยายผลการศึกษาคนควา 
 
15. การเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ (ACADEMIC ISSUES/ARTICLES) 
 ความหมาย  การเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ  หมายถึง การท่ีผูนิเทศกหา
วิธีการสนับสนุนใหครูเขียนหนังสืออานประกอบ หนังสืออานเพิ่มเติม เอกสารทางวิชาการ และ
บทความทางวิชาการที่เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค   
  เพ่ือใหครูไดใชความรู ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจะสงผลให
ครูมีความกาวหนาในวิชาชีพขึ้นดวย 
  เอกสาร/บทความทางวิชาการที่ครูสามารถนําเสนอเปนผลงานทางวิชาการ เพ่ือขอ
กําหนดและขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ไดรับเงินเดือนสูงขึ้น มี 17 ประการ ดังนี้ 
  1. คูมือครู  หมายถึง เอกสารหรือหนังสือชวยครูในการจัดการเรียนการสอน 
  2. หนังสืออานเพ่ิมเติม  หมายถึง หนังสือสําหรับเด็กที่มีเน้ือหา อางอิงหลักสูตร
เพ่ือใหเด็กอานเขาใจงาย 
  3. หนังสือสงเสริมการอาน  หมายถึง หนังสือสําหรับเด็กที่ทําขึ้นโดยวิธีการ
เชนเดียวกับหนังสืออานเพ่ิมเติม แตเนนสงเสริมใหเด็กเกิดทักษะในการอาน 
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  4. รายงานการศึกษาเด็กรายกรณี  หมายถึง รายงานการศึกษาพฤติกรรมของ
เด็กที่มีปญหา 
  5. การวิจัย  หมายถึง การคนหาความจริงหรือคําตอบอยางมีระบบ 
  6. การศึกษาคนควา  หมายถึง รายงานการศึกษาวิเคราะหปญหาเร่ืองใดเรื่อง
หนึ่งเฉพาะที่ผูศึกษาสนใจ และมีความถนัดอยูแลว 
  7. รายงานการวิเคราะห  หมายถึง รายงานการศึกษาวิเคราะหปญหาเร่ืองใด
เรื่องหน่ึง 
  8. สื่อการสอน  หมายถึง ระบบการนําเอาวัสดุอุปกรณและวิธีการมาชวยในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  9. ชุดการสอน  หมายถึง การจัดระบบการเรียนการสอน โดยนําสื่อประสมมาใช
ใหสอดคลองสัมพันธกับเนื้อหาวิชา และจุดประสงคการเรียนแตละหนวย 
  10. เกมและเพลงสงเสริมการสอน 
  11. บทเรียนสําเร็จรูป  หมายถึง สื่อการสอนที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง จะเรียนชาหรือเร็วก็แลวแตความสามารถของผูเรียน 
  12. บทความทางวิชาการ  หมายถึง การเขียนที่อาศัยความรูทางวิชาการ 
  13. รายงานโครงการ  หมายถึง รายงานแนวทางหรือวิธีการที่กําหนดไวในระดับ
ใดระดับหน่ึงในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อยางมีแบบแผน 
  14. แบบฝกหัด  หมายถึง สื่อการเรียนสําหรับใหผูเรียนฝกปฏิบัติจากเน้ือหาที่ได
เรียนไปแลว 
  15. ตําราเรียนหรือแบบเรียน 
  16. งานแปล  หมายถึง เอกสารหรือหนังสือแปลจากภาษาตางประเทศเปน
ภาษาไทย 
  เอกสารทางวิชาการที่ใชในการนิเทศการสอน จะตองจัดทําขึ้นอยางมีหลักเกณฑ 
สมาคมศึกษานิเทศก (2525) ไดเสนอหลักเกณฑการทําเอกสารเพ่ือการนิเทศไว ดังนี้ 
  1. เอกสารทางวิชาการควรแยกตางหากจากเอกสารทางการบริหาร 
  2. ควรเนนในการแกปญหา หรือตรงตามความตองการของครู 
  3. ควรเจาะจงแตละเรื่อง หรือนอยเร่ืองตอฉบับ 
  4. ใชตรงตามคุณลักษณะของเอกสาร และใชไดผลดีกวาวิธีอ่ืน 
  5. เอกสารอาจเปนของบุคคล แตควรเปนผลงานรวมของกลุม 
  6. เน้ือหาสาระทันตอเหตุการณ และกอใหเกิดความคิดและการกระทําในทาง
วิชาการ 
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  7. ใชศัพทงาย นาสนใจ 
  8. ควรใหบุคคลและกลุมมีโอกาสเขียนและอภิปราย 
  9. การดําเนินเรื่องตอเน่ืองกันไป 
  กิจกรรมนี้เหมาะสมหรับการนิเทศบุคลากรรายบุคคล 
 
 ข้ันตอนการเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ 
 ข้ันที่ 1 การกระตุนใหครูเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ 
  1.1 ติดตอขอเอกสาร/บทความทางวิชาการ จากหนวยงานและสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ 
  1.2 จัดรวบรวมเอกสาร/บทความทางวิชาการใหครูไดศึกษาคนควา 
  1.3 เชิญวิทยากรมาใหความรู/ทักษะ ในการเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ
แกครู 
  1.4 สงครูไปเขารับการอบรมการเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ 
  1.5 จัดหาแนวทางและตัวอยางการเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการมาใหครู
ไดศึกษา 
 ข้ันที่ 2 ใหบริการครูเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการ 
  2.1 จัดชวงเวลาการเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการใหแกครู 
  2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําการเขียนเอกสาร/บทความทางวิชาการแกครู 
  2.3 เชิญผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําการเขียน และตรวจแกไขเสนอแนะเอกสาร/
บทความทางวิชาการของครู 
  2.4 ติดตอสํานักพิมพหรือแจงแหลงนําเสนอเอกสาร/บทความทางวิชาการใหแก
ครู 
 ข้ันที่ 3 เผยแพร/สนับสนุนใหกาวหนาในวิชาชีพ 
  3.1 ประสานงานการเผยแพรเอกสาร/บทความทางวิชาการของครู 
  3.2 สนับสนุนใหครูสงผลงานทางวิชาการเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพครู 
  3.3 ใหคํายกยองชมเชย และเผยแพรผลงานของครู 
 
16. การจัดนิทรรศการ (EXHIBITION) 
 ความหมาย  การจัดนิทรรศการ เปนการนําความรู ขาวสาร ผลงาน มาจัดแสดงเพื่อ
นําเสนอเปนความรูหรือประชาสัมพันธ การดําเนินงานแกบุคคลทั่วไป ในรูปแบบตาง ๆ กัน 
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วัตถุประสงค   
  1. เพ่ือใหคณะครู ผูชมนิทรรศการ มีความรูความเขาใจในดานการทําการใชสื่อ
ตาง ๆ ในรูปแบบ กระบวนการ เทคนิควิธีการตาง ๆ 
  2. เพ่ือกระตุนใหคณะครูเกิดการพัฒนาตนเอง 
  กิจกรรมนี้เหมาะสําหรับนิเทศบุคลากรกลุมใหญ 
 
 ข้ันตอนการจัดนิทรรศการ 
 ข้ันที่ 1 เตรียมดําเนินการ 
  1.1 ในกรณีที่โรงเรียนเปนผูจัดนิทรรศการ ผูบริหารรวมกับคณะครูในโรงเรียน
จัดเตรียมนิทรรศการ เม่ือส้ินภาคเรียนหรือใกลสิ้นปการศึกษา หรือระหวางภาคเรียน หรือ
ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง ตามความเหมาะสม จะเกิดกระบวนการกลุมเพ่ือศึกษาคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมสงเสริมความเขาใจยิ่งขึ้น 
  1.2 ในกรณีที่พาคณะครูไปชมการจัดนิทรรศการ จะตองเตรียมการใหคณะครูไป
จดบันทึกการชมนิทรรศการนั้น และแจงหัวขอที่ควรสังเกตใหครูลวงหนา 
 ข้ันที่ 2 ปฏิบัติงาน 
  คณะครูชมนิทรรศการ พรอมทั้งมีบันทึกการชมนิทรรศการ เพ่ือใหการชม
นิทรรศการนั้นมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
 ข้ันที่ 3 พัฒนาตนเอง 
  ผูไปชมนิทรรศการ นําแนวคิดจากการไปชมมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
 ข้ันที่ 4 ประเมินผล 
  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการของครู วาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสอนไปอยางไร และไดใชประโยชนอยางไรโดยขอสรุปขอมูลและแจงคณะครูเพ่ือปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 
 

ความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 การประเมินสภาพความสําเร็จหรือความลมเหลว ของการนิเทศภายในโรงเรียน มี
ความจําเปนและสําคัญมาก เพราะเปนการสรางความม่ันใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายปลายทางอยางแทจริงหรือไมเพียงใด โดยการตรวจสอบ ดังนี้ 
 1. โรงเรียนไดจัดการนิเทศภายในโรงเรียน ตามเกณฑมาตรฐานนิเทศภายในไดอยาง
มีระบบและตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพตามความตองการหรือไมเพียงใด 
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 2. บุคลากรมีความพึงพอใจและไดพัฒนาความรู ความคิด ความสามารถในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอน และพัฒนาวิชาชีพของตนหรือไมเพียงใด 
 3. นักเรียนมีการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
หรือไมเพียงใด 
 4. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพไดระดับตามเกณฑมาตรฐานเพียงใด 
 
บทบาทของผูบริหาร 
 1. ดําเนินการวางแผน 
 2. ใหการสนับสนุนและสรางขวัญกําลังใจในการดําเนินการนิเทศการศึกษาในทุกดาน 
 3. ติดตามประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการนิเทศการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
คุณลักษณะพิเศษของผูบริหารที่เอ้ือตอการนิเทศภายในโรงเรียน 
 1. มีความรู และแมนยําในหลักการ และวิธีการนิเทศ 
 2. มีความสามารถในการสรางทีมงาน 
 3. มีความมุงม่ันในการพัฒนางานอยางมีระบบและตอเน่ือง 
 4. มีความสามารถในการบริหารบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. เปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงาน และตัดสินใจโดยมีขอมูลและเหตุผล 
 6. มีน้ําใจ เอ้ืออาทร และจริงใจตอผูรวมงาน 
 7. หากตองคัดเลือกผูนิเทศกทํางานดานการนิเทศ ผูบริหารควรพิจารณาคัดเลือกผูมี
คุณสมบัติที่เหมาะสม 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญตอครูอยางไร? 
 2. การเลือกกิจกรรมการนิเทศขึ้นอยูกับเรื่องใด มีเหตุผลอยางไร จงอธิบาย 
 3. ในฐานะที่ทานเปนครู “การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีประโยชนตอ

ทานอยางไร? 
 4. หากทานมีสิทธิเลือกผูบริหารสถานศึกษา ทานจะดูคุณสมบัติเรื่องใดเปนหลัก จง

อธิบาย 
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