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I 

ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนารูปแบบการนเิทศการนเิทศภายในที่มีประสทิธิผล

ของสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 22 ส าเร็จลุล่วง 

ไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห ์ความช่วยเหลือ ความร่วมมือและก าลังใจ 

อย่างดยีิ่งจากรองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ 

และ ดร. เอกลักษณ์ เพียสา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้เมตตา ใหก้ าลังใจ ให้แนวคิด 

ให้ค าแนะน า และตรวจสอบความถูกต้องด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีตลอดเวลา ส่งผลให้

วิทยานิพนธ์เล่มนี้มคีวามถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ  

 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้เสียสละเวลา  

ในการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบ และตรวจสอบ 

ความถูกต้องของเครื่องมอืการวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 

 ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการสถานศกึษา และครูสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ในการทดลองใชเ้ครื่องมอื 

เก็บรวบรวมข้อมูล ตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการวิจัย

ในครั้งนี้ 

 คุณค่าของงานวิจัยในครั้งนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 

บูรพาจารย์ทุกท่านที่ใหพ้ืน้ฐานการศกึษาที่ดแีก่ผู้วิจัย ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ

และให้ก าลังใจในการจัดท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
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    สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ผู้วิจัย     ปาจรยี์ หงษ์แก้ว 

กรรมการที่ปรกึษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ 

    ดร.เอกลักษณ์ เพียสา 
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สถาบัน         มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์          2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบความเหมาะสมและ

ประโยชน์ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสทิธิผลของสถานศกึษา การวิจัยแบ่งออกเป็น 

2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสทิธิผลของสถานศกึษา 

ด าเนนิการโดยศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและสังเคราะหอ์งค์ประกอบการนเิทศภายในจากเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และประเมินรูปแบบ ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและ

ประโยชน์ของรูปแบบการนเิทศภายในที่มีประสทิธิผลของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูในโรงเรยีนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 จ านวน 355 คน การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน  

เครื่องมือที่ใชร้วบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

มีคา่ความเที่ยงตรง 1.00 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.43 ถึง 0.98 และค่าความเชื่อมั่น

เท่ากับ 0.99 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คอื ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. รูปแบบการนเิทศภายในที่มปีระสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบด้วย  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปัจจัยที่สง่ผลต่อการนเิทศภายใน ขอบข่ายของการนิเทศภายใน 

กระบวนการนเิทศภายใน และประสิทธิผลการนเิทศภายใน 
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III 

  2. รูปแบบการนเิทศภายในที่มีประสทิธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวม

และรายด้านมีความเหมาะสมและมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพจิารณา 

เป็นรายด้านเรยีงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ประสทิธิผลการนเิทศภายใน 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อการนเิทศภายใน กระบวนการนเิทศภายใน และขอบข่ายของการนิเทศ

ภายใน ตามล าดับ  

 

 

ค าส าคัญ:  การพัฒนารูปแบบ  การนิเทศภายใน  ประสิทธิผล 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to develop and investigate the 

appropriateness and benefits of an effective internal supervision model of schools.  

The research procedures were divided into two phases: 1) the development of the 

effective internal supervision model of schools by studying of concepts, theories and 

synthesis of the effective internal supervision components from related documents and 

research, and 2) investigating the appropriateness and benefits of an effective internal 

supervision model of schools. The samples of this study comprised of 355 

administrators and teachers of schools under the Secondary Educational Service Area 

Office 22 using multi stage sampling. The instruments used in data analysis was a  

5-rating scale questionnaire with the validity index at 1.00, the discrimination power 

index was between 0.43 – 0.98, and the reliability index at 0.99. The collected data 

were analyzed for frequency, percentage, mean and standard deviation. 

 The research findings were:  

  1. The effective internal supervision model of schools comprised of four 

components including factors affected factors of internal supervision, scopes of internal 

supervision, process of internal supervision and effectiveness of internal supervision. 
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  2. The effectiveness of the internal supervision model in overall and 

individual aspects were appropriate and provided benefits at the highest level. 

Considering in the individual aspects ranked from the highest to the lowest levels,  

it was found that effectiveness of internal supervision, factors affected factors of 

internal supervision, process of internal supervision and scopes of internal supervision 

were ranked respectively.  

 

Keywords:  model development,  internal supervision,  effectiveness 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ภูมิหลัง 

 การศึกษาเป�นกระบวนการเรียนรู�เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
จากการถ%ายทอดความรู� การฝ)กอบรม การสร�างองค*ความรู� อันเกิดจากสภาพแวดล�อม 
สังคม เพื่อให�บุคคลได�เรียนรู�อย%างต%อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาจึงเป�นเครื่องมือสําคัญที่
จะช%วยพัฒนาคนในชาตใิห�มีความรู�ความสามารถและมีคุณลักษณะตรงตามความต�องการ
ของสังคมและประเทศชาติ และการศึกษามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
นายแพทย*ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป6 รัฐมนตรีว%าการกระทรวงศึกษาธิการ กล%าวว%า 
“การศึกษาในยุค Thailand 4.0”มีความหมายมากกว%าการเตรียมพร�อมของคนหรือให�
ความรู�กับคนเท%านั้น แต%เป�นการเตรียมมนุษย*ให�เป�นมนุษย* กล%าวคือ นอกจากให�ความรู�
แล�ว ต�องทําให�เขาเป�นคนที่รักจะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู%ร%วมกับผู�อื่นได�ด�วย  
น่ันก็คือ การสร�างคนให�มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน�นทักษะในการคิดวิเคราะห*เป�นหลัก 
ดังนั้น การศึกษาจึงต�องเร%งดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู�ให�กับเด็กไทยได�เข�าสู% Thailand 4.0 
อย%างเป�นรูปธรรม (นรรัชต* ฝJนเชียร, 2562) 
 แผนการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได�กําหนดวัตถุประสงค* 
ในการจัดการศึกษาไว� 4 ประการ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให�เป�นพลเมืองดี มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให�เป�นสังคมแห%งการเรียนรู� และคุณธรรม จริยธรรม  
รู�รักสามัคคี และร%วมมือผนึกกําลังมุ%งสู%การพัฒนาประเทศอย%างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 4) เพื่อนําประเทศก�าวข�ามกับดักประเทศมีรายได�ปานกลาง และ
ความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง และเพื่อให�บรรลุวิสัยทัศน*และจุดมุ%งหมาย 
ในการจัดการศึกษา แผนการพัฒนาการศึกษาแห%งชาตไิด�วางเปSาหมายไว� 2 ด�าน คือ  
1) เปSาหมายด�านผู�เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ%งพัฒนาผู�เรียนทุกคนให�มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด�วย 3Rs ได�แก% การอ%านออก 
(Reading) การเขียนได� (Writing) และการคิดเลขเป�น (Arithmetics) 8Cs ได�แก%  
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ทักษะด�านการคิดอย%างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก�ปJญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด�านการสร�างสรรค*และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด�านความเข�าใจต%างวัฒนธรรมต%างกระบวนทัศน* (Cross – cultural Understanding) 
ทักษะด�านความร%วมมือ การทํางานเป�นทีม และภาวะผู�นํา (Collaboration, Teamwork and 
Leadership) ทักษะด�านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู�เท%าทันสื่อ (Communications, 
Information and Media Literacy) ทักษะด�านคอมพิวเตอร* และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู� (Career and 
Learning Skill) และเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 2) เปSาหมาย
การจัดการศึกษา 5 ประการ คือ 2.1) ประชากรทุกคนเข�าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ 
มีมาตรฐานอย%างทั่วถึง 2.2) ผู�เรียนทุกคน ทุกกลุ%มเปSาหมายได�รับบริการการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานอย%างเท%าเทียม 2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ผู�เรียนให�บรรลุขีดความสามารถเต็มศักยภาพ 2.4) ระบบการบริหารจัดการการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ�มค%าและบรรลุเปSาหมาย  
2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก�าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป�นพลวัตและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลง (แผนการศึกษาแห%งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579, 2560, หน�า ฉ-ช) 
 การจัดการศึกษาและการพัฒนาการทางการศึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการในระยะที่ผ%านมา พบว%า ยังมีปJญหาที่จําเป�นต�องปรับปรุงและพัฒนาทั้งด�าน 
การส%งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก%ประชาชนด�านคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีขีดความสามารถในการแข%งขันระดับประเทศยังอยู%ใน 
ระดับตํ่า ตลอดจนสภาพการบริหารและจัดการศึกษาที่ยังต�องเพิ่มเติมในด�านประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, หน�า 1) จากการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด คือ  
1) จังหวัดนครพนม 12 อําเภอ ประกอบด�วยอําเภอเมืองนครพนม อําเภอปลาปาก  
อําเภอธาตุพนม อําเภอเรณูนคร อําเภอนาแก อําเภอวังยาง อําเภอท%าอุเทน  
อําเภอบ�านแพง อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหว�า อําเภอโพนสวรรค* อําเภอนาทม  
2) จังหวัดมุกดาหาร 7 อําเภอ ประกอบด�วย อําเภอเมืองมุกดาหาร อําเภอนิคมคําสร�อย 
อําเภอดอนตาล อําเภอดงหลวง อําเภอคําชะอี อําเภอหว�านใหญ% อําเภอหนองสูง  
มโีรงเรียนในสังกัด 81 โรงเรียน ในด�านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปuที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปuที่ 6 มีผลการทดสอบ 
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วัดความรู�พื้นฐาน โดยภาพรวมอยู%ในระดับตํ่ากว%าค%าเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา  
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, 2562, หน�า 1) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว%า คุณภาพการศึกษาของผู�เรียนอยู%ในระดับ 
ไม%น%าพึงพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องของความรู�พื้นฐานตามหลักสูตร การคิดวิเคราะห*และ 
การมีนิสัยใฝvเรียนรู�ของผู�เรียน อาจมีสาเหตุมาจากด�านการบริหารจัดการ ด�านการจัด 
การเรียนการสอนของสถานศึกษา เพื่อให�การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตาม
เปSาหมาย ผู�บริหารและครูต�องทําหน�าที่ในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาผู�เรียน ให�มี
คุณภาพตามจุดมุ%งหมายที่ได�กําหนดต�องอาศัยกระบวนการสําคัญ คือ กระบวนการบริหาร 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา จะต�องมีการ
ดําเนินการอย%างต%อเนื่องสอดคล�องควบคู%กันไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, 2552, หน�า 1) 
 การนิเทศการศึกษามีความสําคัญต%อการจัดการศึกษาอย%างยิ่ง เพราะเป�น 
การช%วยเหลือสนับสนุนส%งเสริมให�ครูผู�สอนมีความสามารถในการพัฒนางานในวิชาชีพของ
ตนเองให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะช%วยให�ครูเจริญก�าวหน�าในวิชาชีพรวมทั้ง
ส%งผลถึงผู�เรียนและคุณภาพการศึกษา (ยุพิน ยืนยง, 2553, หน�า 38) ซึ่งสอดคล�องกับ
(ศรันย*ภัทร* อินทรรักษาทรัพย*, 2558, หน�า 13) ที่กล%าวถึงการนิเทศการศึกษาว%าเป�น
กระบวนการทํางานร%วมกันประสานงานช%วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติการเพื่อส%งเสริม
สนับสนุนแนะนําให�คําปรึกษาซึ่งกันและกันในการจัดการศึกษาอย%างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค*ที่วางไว�ส%งผลต%อคุณภาพผู�เรียน ทําให�การศึกษา 
บรรลุเปSาหมายเป�นไปตามมาตรฐานการศึกษา และการช%วยเหลือแนะนําและส%งเสริม 
สนับสนุนโดยผู�บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนและทุกฝvายได�ร%วมมือ
ในการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค*หลักเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  
การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ของครู อันนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน 
อย%างเต็มศักยภาพ (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2553, หน�า 17)  
 การนิเทศภายในสถานศึกษาเป�นการให�ความร%วมมือช%วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว%างผู�บริหารโรงเรียนครูและบุคคลากรในสถานศึกษา ในการดําเนินกิจกรรมต%าง ๆ 
ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ความเจริญก�าวหน�าทางวิชาชีพท%ามกลาง
บรรยากาศแก%งความร%วมมืออย%างสร�างสรรค*แบบประชาธิปไตยเพื่อให�นักเรียนและครูมี
คุณภาพสูงสุดในทุก ๆ ด�าน ทั้งพัฒนาคน พัฒนางาน ประสานความสัมพันธ*และ 
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สร�างขวัญกําลังใจซึ่งสอดคล�องกับ (ศรันย*ภัทร* อินทรรักษาทรัพย*, 2558, หน�า 21)  
ที่กล%าวถึงการนิเทศภายในว%าเป�นการสร�างความร%วมมือระหว%างคณะครู บุคลากรทาง 
การศึกษาและผู�บริหารสถานศึกษาในการแนะนําช%วยเหลือให�มีขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนให�
เป�นไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให�มี
ประสิทธิภาพเป�นที่ยอมรับของผู�รับประโยชน*จากโรงเรียนทุกฝvายเป�นไปตามวัตถุประสงค*
และเปSาหมายของการจัดการศึกษาที่กําหนดไว�  
 การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความจําเป�นอย%างยิ่งในการบริหารการศึกษา 
เนื่องจากโรงเรียนต�องเข�าสู%ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะต�องอาศัยการนิเทศภายในสถานศึกษา เมื่อในสถานศึกษามีการจัดการนิเทศ
ภายในที่เป�นระบบและมีประสิทธิภาพและก%อให�เกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคล�องกับคํากล%าว
ที่ว%าการนิเทศภายในเป�นการมุ%งพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอนโดยเน�น
ความร%วมมือกัน และเป�นการเรียนรู�ร%วมกันละพัฒนาในวิชาชีพอย%างต%อเนื่อง  
(วัชรา เล%าเรียนดี, 2556) ซึ่งสอดคล�องกับ (สุปรียาอร สีสะแล, 2554, หน�า 14) ที่กล%าวว%า
การนิเทศภายในสถานศึกษามีความจําเป�นต%อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เนื่องจากการนิเทศจากศึกษานิเทศก*ไม%สามารถทําการนิเทศการสอนของครู
ได�อย%างทั่วถึงเพราะมีข�อจํากัดหลายประการ เช%น สภาพสถานศึกษามีความแตกต%างกัน 
จํานวนศึกษานิเทศก*มีจํานวนน�อย ดังนั้น การนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งเกิดจาก 
ความร%วมมือของบุคลากรภายในสถานศึกษาจึงมีการดําเนินงานได�อย%างรวดเร็วตรงตาม
สภาพปJญหาและความต�องการของครูผู�สอนมากที่สุด การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงเป�น
กระบวนการสําคัญที่จะช%วยส%งเสริมและพัฒนาครูผู�สอนให�มีความรู�ความสามารถในด�าน
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งจะส%งผลให�ผู�เรียน
ได�รับการส%งเสริมและพัฒนาให�มีความรู�ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
 จากการสภาพปJญหาและความสําคัญดังกล%าวข�างต�น ผู�วิจัยในฐานะครูผู�สอน
ซึ่งมีส%วนเกี่ยวข�องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในที่
มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
เนื่องจากการนิเทศภายในเป�นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อจะ
ส%งผลให�เกิดความช%วยเหลือส%งเสริมสนับสนุนให�ความร%วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู ผู�วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
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สถานศึกษา เพื่อให�ได�รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในและใช�เป�น
แนวทางให�สถานศึกษาหน%วยงานต�นสังกัดและหน%วยงานที่เกี่ยวข�องนําไปพัฒนาปรับปรุง
ด�านการนิเทศภายในให�บรรลุประสิทธิผลและเกิดระบบการนิเทศภายในที่มีคุณภาพ 
 

คําถามของการวิจัย 
 
 1. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีองค*ประกอบอะไรบ�าง 
 2. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตามรูปแบบที่ผู�วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมและ
ประโยชน*อยู%ในระดับใด 
 

ความมุ�งหมายของการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดความมุ%งหมายของการวิจัย ไว�ดังนี้ 
  1. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน*ของรูปแบบการนิเทศภายใน
ที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 
 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีความสําคัญและก%อให�เกิดประโยชน* 
ดังนี้ 
  1. ได�รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีความเหมาะสมในแต%ละองค*ประกอบ
ซึ่งได�ผ%านการตรวจสอบประสิทธิผลแล�ว 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



6 

  2. ผู�บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สามารถนําเอารูปแบบการพัฒนาการนิเทศภายในไป
ประยุกต*ใช�ทั้งในการพัฒนารายองค*ประกอบ และการพัฒนาทั้งรูปแบบในภาพรวม  
ให�เหมาะสมกับครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 ได� 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 22 ครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาและวิเคราะห*
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาหลายท%าน อาทิ  
จากเอกสารที่เกี่ยวข�องเพื่อให�ได�องค*ประกอบที่จําเป�นต�องนําไปพัฒนาต%อไปใน
กระบวนการวิจัย ขอบเขตด�านเนื้อหาการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1. ขอบเขตด�านเนื้อหาการวิจัย ประกอบด�วย 
   1.1 ปJจจัยที่ส%งผลต%อการนิเทศภายในมีองค*ประกอบหลัก 5 ด�าน คือ  
    1.1.1 ความรู�และทักษะของบุคลากรนิเทศ 
    1.1.2 ภาวะผู�นําของผู�บริหาร 
    1.1.3 สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 
    1.1.4 ด�านบรรยากาศในการนิเทศ 
    1.1.5 ด�านแรงจูงใจ 
   1.2 ขอบข%ายการนิเทศภายใน มี 4 ด�าน ดังนี้ 
    1.2.1 การพัฒนาหลักสูตร 
    1.2.2 การจัดการเรียนการสอน 
    1.2.3 การผลิตและการใช�สื่อการเรียนการสอน  
    1.2.4 การวัดและประเมินผล 
   1.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน ประกอบด�วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1.3.1 การศึกษาสภาพปJจจุบัน ปJญหา และความต�องการ  
    1.3.2 การวางแผนการนิเทศ  
    1.3.3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



7 

   1.4 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน ประกอบด�วย  
    1.4.1 คุณภาพครู 
    1.4.2 คุณภาพผู�เรียน 
    1.4.3 คุณภาพผู�บริหาร 
    1.4.4 คุณภาพสถานศึกษา 
  2. ขอบเขตด�านกลุ%มเปSาหมาย ประชากร และกลุ%มตัวอย%างการวิจัย 
   2.1 ระยะที่ 1 การสร�างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข�องกับแนวคิด หลักการ ทฤษฏีการนิเทศภายในโรงเรียน  
โดยออกแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาให�ผู�เช่ียวชาญพิจารณา
กลุ%มเปSาหมายในการพิจารณารูปแบบ คือ ผู�เช่ียวชาญ ซึ่งได�มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
จํานวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1) ผู�อํานวยการกลุ%มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
มีวุฒิการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับปริญญาเอกทางด�านการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไปและมีประสบการณ*การนิเทศการศึกษาไม%น�อยกว%า 10 ปu จํานวน 1 คน  
    2) ผู�บริหารสถานศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับปริญญาเอก
ทางด�านการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ*การปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาหรือการนิเทศการศึกษาไม%น�อยกว%า 10 ปu จํานวน 2 คน 
    3) ศึกษานิเทศก* มีวุฒิการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับปริญญาเอกทางด�าน
การศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ*การนิเทศการศึกษา 
ไม%ตํ่ากว%า 10 ปu จํานวน 1 คน 
    4) ครูผู�สอน มีวุฒิการศึกษาไม%ตํ่ากว%าระดับปริญญาโททางด�าน
การศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ*การสอนไม%ตํ่ากว%า 10 ปu 
จํานวน 1 คน 
   2.2 ระยะที่ 2 การตรวจสอบความถูกต�องเหมาะสมและประโยชน*ของ
รูปแบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 
   ประชากร และกลุ%มตัวอย%างที่ใช�ในการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประโยชน*ของรูปแบบการนิเทศภายใน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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    2.2.1 ประชากรที่ใช�ในการวิจัย ได�แก% ผู�บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู�สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจําปu
การศึกษา 2562 จํานวน 2,829 คน ประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษา 81 คน และ
ครูผู�สอน 2,748 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, 2562, หน�า 1) 
    2.2.2 กลุ%มตัวอย%างที่ใช�ในการวิจัย ได�แก% ผู�บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู�สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 
350 คน การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยจะใช�กลุ%มตัวอย%าง จํานวน 355 คน กําหนดขนาดของกลุ%ม
ตัวอย%างโดยการคํานวณตามวิธีการของ ทาโร% ยามาเน% (Taro Yamane, 1973) การได�มา
ของกลุ%มตัวอย%างใช�การสุ%มแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผู�วิจัยกําหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยจากข�อมูลที่ได�ศึกษา ดังนี้ 
  1. ปJจจัยที่ส%งผลต%อการนิเทศภายในสังเคราะห*จากทัศนะของนักวิชาการ
และนักวิจัยที่เกี่ยวข�องกับปJจจัยที่ส%งผลต%อการนิเทศภายในดังนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547); ชฎากรณ* บรรเลงรมย* (2552); สิริกร คํามูล (2556); 
วรรณดี สุธาพาณิชย* (2557); วันชัย อยู%ตรง (2557); อัศวิน วิภาดา (2557); พงษ*ศักดิ์  
ทองไชย (2558); เพิ่มพูล ร%มศรี (2558); อัมพวรรณ สิริรักษ* (2559); วิชนีย* ทศศะ (2561) 
ประกอบด�วย 
   1.1 ปJจจัยด�านรู�และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 
   1.2 ปJจจัยด�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร 
   1.3 ปJจจัยด�านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 
   1.4 ปJจจัยด�านบรรยากาศในการนิเทศ 
   1.5 ปJจจัยด�านแรงจูงใจ 
  2. ขอบข%ายการนิเทศภายใน สังเคราะห*จากทัศนะและผลการวิจัยของ
นักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้ กรองทอง จิรเดชากุล (2550); กาญจนา จันทะพันธ* (2554); 
ชวนพิศ คาดสนิท (2554); มัทนียา นะตะ (2554); ภาวดี หินขาว (2555);  
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ภาวิดา นิลเอสงค* (2555); วัชราภรณ* เมตุลา (2556); เสาวนี ตรีพุทธรัตน* (2557); 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558); วิชนีย*ทศศะ (2561); Harris (1989) 
ประกอบด�วย 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   2.2 การจัดการเรียนการสอน 
   2.3 การผลิตและการใช�สื่อการเรียนการสอน 
   2.4 การวัดและประเมินผล 
  3. กระบวนการนิเทศภายใน สังเคราะห*จากทัศนะและผลการวิจัยของ
นักวิชาการและนักวิจัย ดังนี้ วัชรา เล%าเรียนดี (2553); สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 (2554); กฤษขจร ศรีถาวร (2555); วิภา อยู%คง (2555); 
ดาวรรณ* เอมนิล (2555); สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555); 
ปuยานุช เหลากลม (2556); ชมพูนุช โยธี (2558); พงษ*ศักดิ์ ทองไชย (2558); 
พิสัน โพนทัน (2559) ประกอบด�วย 
   3.1 การศึกษาสภาพปJจจุบัน ปJญหา และความต�องการ 
   3.2 การวางแผนการนิเทศ 
   3.3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ 
   3.4 การประเมินผลการนิเทศ 
  4. ประสิทธิผลการนิเทศภายใน สังเคราะห*จากทัศนะและผลการวิจัยของ
นักวิชาการและนักวิจัยหลายท%าน ได�แก% ประภาส ไชยมี (2546, หน�า 18); เดชพล  
จันทนันท* (2549, หน�า 30); จันทรานี สงวนนาม (2553, หน�า 161); อนุสิทธิ์ นามโยธา 
(2553, หน�า 181); สุรศักดิ์ ปานเฮ (2554, หน�า 2); วัชรา เล%าเรียนดี (2556, หน�า 229); 
เพิ่มพูล ร%มศรี (2558, หน�า 79); วรรณี ภิรมย*คํา (2558, หน�า 61); ไพลิน สุมังคละ 
(2559, หน�า 7); วิชนีย* ทศศะ (2561, หน�า 113-114) ดังนี้ ประกอบด�วย 
   4.1 คุณภาพครู 
   4.2 คุณภาพนักเรียน 
   4.3 คุณภาพผู�บริหาร 
   4.4 คุณภาพสถานศึกษา 
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  กรอบแนวคิดของการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
แสดงดังแผนภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประสิทธิผลของการพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายใน 

 
1. คุณภาพครู 
   1.1 ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ได�อย%างมีประสิทธิภาพ  

   1.2 ความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดี

ของครูต%อการนิเทศภายใน  

   1.3 ครูมีขวัญและกําใจในการ

ปฏิบัติงาน 

2.คุณภาพนักเรียน 
   2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนท่ีสูงข้ึน  

   2.2 นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด  

   2.3 นักเรียนมีความสนใจ 

ในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

3. คุณภาพผู/บริหาร 
   3.1 ผู�บริหารมีวิสัยทัศน*และ

ความคิดริเร่ิมท่ีเน�นการพัฒนาผู�เรียน 

   3.2ผู�บริหารส%งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

   3.3ผู�เรียน ผู�ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหารและการจัด

การศึกษา 

4. คุณภาพสถานศึกษา 
   4.1การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   4.2การแก�ปJญหาของสถานศึกษา

ด�านการจัดการเรียนการสอน 

   4.3 สร�างและพัฒนาแหล%ง 

การเรียนรู�ภายในสถานศึกษา 

ป3จจัยท่ีส�งผลต�อ 
การนเิทศภายใน 

 
1. ความรู�และทักษะของบุคลากร 

การนิเทศ 

   1.1 ความรู�พื้นฐานของผู�นิเทศภายใน

โรงเรียน 
   1.2 ทักษะท่ีจําเป�นสําหรับการนิเทศ

ภายใน 

   1.3 การพัฒนาบุคลากร 

2. ภาวะผู�นําของผู�บริหาร 

   2.1 บทบาทของผู�บริหาร

สถานศึกษาในการนิเทศภายใน 
   2.2 การนําองค*กร 

   2.3 พฤติกรรมภาวะผู�นําทาง

วิชาการ 

3. สื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ 

   3.1 สื่อท่ีใช�ในการนิเทศ 

   3.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการนิเทศ 
4. บรรยากาศในการนิเทศ 

   4.1 บรรยากาศโรงเรียน 

   4.2 บรรยากาศในช้ันเรียน        

5. แรงจูงใจ 

   5.1 การสร�างขวัญและกําลังใจ 

   5.2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
   5.3 การยอมรับซ่ึงกันและกัน 

 

 

 

กระบวนการ/ข้ันตอน 
การนเิทศภายใน 

1. การศึกษาสภาพปJจจุบัน ปJญหา 

   และความต�องการ 

2. การวางแผนการนิเทศ 

3. การปฏิบัติตามแผนและ 

การนิเทศ 
4. การประเมินผลการนิเทศ 

 

ขอบข�ายการนิเทศภายใน/
เนื้อหา 

 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การจัดการเรียนการสอน 

3. การผลิตและการใช�สื่อการเรียน

การสอน 

4. การวัดและประเมินผล 

 

  ผลย�อนกลับ 
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นิยามศัพท7เฉพาะ 

 
 เพื่อให�เข�าใจตรงกันในการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
ผู�วิจัยได�ให�ความหมายของนิยามศัพท*เฉพาะ ดังนี้ 
  1. รูปแบบ หมายถึง กรอบความคิดหรือสิ่งที่สร�างและพัฒนาขึ้นแสดงให�เห็น
ถึงหลักการ วิธีการดําเนินงาน และองค*ประกอบสําคัญ ๆ ของเรื่องนั้น ให�เข�าใจง%ายขึ้นและ
เพื่อเป�นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให�บรรลุตามวัตถุประสงค*ขององค*กร 
  2. การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสร�างหรือปรับปรุงโครงสร�าง
และความสัมพันธ*ขององค*ประกอบที่กําหนด พร�อมสามารถอธิบายความสัมพันธ*อย%าง
ชัดเจน นําไปสู%การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและใช�เป�นแนวทางในการดําเนินงาน 
  3. การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทํางานร%วมกันระหว%างผู�บริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน อาศัยความร%วมมือจากทุกภาคส%วน  
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูให�มีประสิทธิภาพอันจะส%งผลต%อ
คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนเพื่อให�เกิดการพัฒนาอย%างเต็มศักยภาพพัฒนางานใน
สถานศึกษาในด�านหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให�
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  4. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล หมายถึง กระบวนการพัฒนา
จากแนวคิดทฤษฎีที่ได�ศึกษามาเป�นแนวปฏิบัติที่ใช�เป�นต�นแบบในการปฏิบัติหรือทําซ้ําใน
การทํางานร%วมกับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให�เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน  
ความเจริญก�าวหน�าทางวิชาชีพครู และผู�เรียนมีคุณภาพสูงสุดตามเปSาหมายของ
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีความสัมพันธ*ที่ดีต%อกัน    
   4.1. ปJจจัยที่ส%งผลต%อการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ส%งผลต%อการนิเทศภายใน
และทําให�การนิเทศภายในบรรลุเปSาหมาย ประกอบด�วย 
    4.1.1 ด�านความรู�และทักษะบุคลากรการนิเทศ หมายถึง ความรู� 
ความสามารถ ทักษะหรือความชํานาญรวมทั้งประสบการณ*ของบุคลากรนิเทศ สิ่งที่ส%งผล
ต%อการนิเทศภายในด�านด�านความรู�และทักษะบุคลากรการนิเทศ ประกอบด�วย ความรู�
พื้นฐานของผู�นิเทศภายในโรงเรียนทักษะที่จําเป�นสําหรับการนิเทศภายใน การพัฒนา
บุคลากร 
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     4.1.1.1 ความรู�พื้นฐานของผู�นิเทศภายในโรงเรียนหมายถึง ผู�นิเทศ
จะต�องมีความรู� ความเข�าใจหน�าที่ของครูผู�สอน เข�าใจหลักสูตรการเรียนการสอน เข�าใจ
เกี่ยวกับเทคนิควิธกีารสอนและสามารถสาธิตให�คําแนะนําและมีความรู�ความเข�าใจและ
สามารถเป�นตัวอย%างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให�เกิดประสิทธิภาพต%อ
กระบวนการจัดการเรียนรู�แก%ผู�เรียน 
     4.1.1.2 ทักษะที่จําเป�นสําหรับการนิเทศภายใน หมายถึง 

ความสามารถในการใช�ความรู� วิธีการและเทคนิคที่จําเป�นและที่เกี่ยวข�องกับการนิเทศ 

ทักษะด�านมนุษย*สัมพันธ*ที่ดีต%อกัน ความสามารถในการทํางานร%วมกับคนอื่น และสามารถ
จูงใจบุคคลอื่น ทักษะด�านการบริหารจัดการ ความสามารถในการตัดสินใจและ 
การตัดสินใจมองเห็นความสัมพันธ*ของส%วนต%าง ๆ ที่จะนําไปสู%การปฏิบัติงานที่ 
บรรลุเปSาหมาย      
     4.1.1.3 การพัฒนาบุคลากร หมายถึง วิธีการ การอบรม หรือ
กิจกรรมต%าง ๆ ที่นํามาพัฒนาบุคลากรในหน%วยงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู� ความสามารถใน
การปฏิบัติงานให�บรรลุเปSาหมายที่วางไว�อย%างมีประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรมีหลาย
วิธี เช%น การฝ)กอบรม ฝ)กอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร�างประสบการณ*วิชาชีพ การศึกษาดู
งาน การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน  
    4.1.2 ภาวะผู�นําของผู�บริหาร หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึง
ความสามารถของผู�บริหารสถานศึกษา ในการใช�อํานาจอิทธิพลการตัดสินใจ โน�มน�าว
จิตใจสร�างความเช่ือม่ัน และความสัมพันธ*ที่ดีแก%ครูผู�สอนเพื่อให�การปฏิบัติงานบรรลุตาม
จุดมุ%งหมายที่กําหนดไว�อย%างมีประสิทธิภาพ 
     4.1.2.1 บทบาทของผู�บริหารสถานศึกษาในนิเทศภายใน หมายถึง 
บทบาทหน�าที่ของผู�นิเทศภายในสถานศึกษานั้นมีความสําคัญมาก จะต�องตระหนักถึง 
การกระตือรือร�นที่จะพัฒนาอย%างต%อเนื่อง ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให�ความร%วมมือ
ประสานงานกันทุกภาคส%วนอย%างเป�นระบบ ผู�นิเทศและผู�รับการนิเทศจะต�องเข�าใจบทบาท
ของตน ร%วมสร�างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให�มีคุณภาพเพื่อประสิทธิผลต%อ
ผู�เรียนให�ได�มากที่สุดจึงควรประกอบด�วยอย%างน�อย 4 บทบาท ได�แก% บทบาทผู�ประสานงาน 

บทบาทที่ปรึกษา บทบาทผู�นํากลุ%ม และบทบาทผู�ประเมิน 
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     4.1.2.2 การนําองค*กร หมายถึง ผู�นําหรือผู�บริหารจะต�องมีทัศนคติ 
ที่ดีต%อผู�ใต�บังคับบัญชาหรือครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให�ความสําคัญส%งเสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการประสานงานประสานความร%วมมือและ
ตัดสินในการปฏิบัติงานที่ได�รับมอบหมายให�สําเร็จลุล%วงตามวัตถุประสงค*ที่ตั้งไว�อย%างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     4.1.2.3 พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู�บริหารที่ให�การสนับสนุนความสําเร็จแก%ครู บุคลากรในโรงเรียนรวมถึงความสําเร็จของ
ผู�เรียนทุกคน ได�แก% 1) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยกําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน 

2) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกด�านการพัฒนาวิชาชีพครู 3) สร�างสภาพแวดล�อมที่
เอื้อต%อการเรียนรู� 4) ประพฤติตนเป�นแบบอย%างที่ดี 5) ส%งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
ส%งผลต%อคุณภาพนักเรียน 
    4.1.3 สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ หมายถึง การสร�างสื่อประเภท
ต%าง ๆ เพื่อใช�เป�นตัวกลางในการถ%ายทอดเนื้อหาจากผู�นิเทศไปยังผู�รับการนิเทศหรือเป�น 
สิ่งที่ให�ผู�รับการนิเทศได�เรียนรู�ด�วยตนเอง และใช�เป�นเครื่องมือในการนิเทศ ได�แก% 
แบบสอบถามเพื่อใช�ในการเก็บข�อมูล เรื่องราวสภาพปJญหา พฤติกรรมของครูก%อน 
การนิเทศ ระหว%างการนิเทศหรือหลังการนิเทศ 
     4.1.3.1 สื่อที่ใช�ในการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ช%วยในการดําเนิน 
การนิเทศเพื่อช%วยเหลือแก�ไขปJญหาและพิจารณาการทํางานของครูผู�สอน ได�แก% บทเรียน 

ตํารา คู%มือ หนังสือ เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ซีดี วิดโีอ และสื่ออื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
     4.1.3.2 เครื่องมือที่ใช�ในการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ช%วยในการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของครูผู�สอน เพื่อให�ผู�นิเทศทราบถึงความต�องการและปJญหาใน
การปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช�ในการนิเทศ ได�แก% กล�องถ%ายภาพ เครื่องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว แบบบันทึกการนิเทศ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบสังเกตการณ*
สอน แบบบันทึกของครูและนักเรียน เป�นต�น 
    4.1.4 ปJจจัยด�านบรรยากาศในการนิเทศ หมายถึง บรรยากาศ 
ในการนิเทศ หมายถึง สภาพการทํางานร%วมกันระหว%างผู�นิเทศกับผู�รับการนิเทศ เพื่อแสดง
ถึงกัลยาณมิตรมีความรักความสามัคคี การช%วยเหลือ เอื้ออาทร รับฟJงความคิดเห็น    
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สร�างขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตลอดจนส%งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อให�การทํางานประสบความสําเร็จตามจุดมุ%งหมายที่วางไว� 
     4.1.4.1 บรรยากาศโรงเรียน คือ สภาพแวดล�อมในการทํางานใน
โรงเรียน เป�นเรื่องของนามธรรม ความรู�สึก ความประทับใจในการทํางาน การสร�าง
บรรยากาศที่ดใีนการทํางานร%วมกันและการทํางานร%วมกันอย%างเป�นกัลยาณมิตร  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู�กันอย%างเป�ดเผย การให�ความร%วมมือในการปฏิบัติงานและการจัด
กิจกรรมอย%างทุ%มเทด�วยความเต็มใจ 
     4.1.4.2 บรรยากาศในช้ันเรียน หมายถึง บรรยากาศที่เอื้ออํานวย
ต%อการเรียนการสอน เพื่อช%วยส%งเสริมให�เกิดการเรียนรู�ได�ดีขึ้นกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินไปอย%างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต%อความสําเร็จในการเรียน  
    4.1.5 ด�านแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่ส%งผลที่ทําให�เกิดแรงจูงใจ 
ในการทํางาน ประกอบด�วย การสร�างขวัญและกําลังใจ การสร�างการยอมรับซึ่งกันและกัน 
และการสร�างบรรยากาศในการทํางาน 
     4.1.5.1 การสร�างขวัญและกําลังใจในองค*กร หมายถึง เป�นการทํา
ให�สภาวะจิตใจหรือความรู�สึกของผู�ปฏิบัติงานหรือสิ่งเร�าจากปJจจัยสร�างวัฒนธรรมองค*กร
ด�านบวกที่สามารถสร�างแรงบันดาลใจให�แก%บุคลากร ตลอดจนทัศนคติความพึงพอใจของ
บุคคลในองค*กรที่มีผลต%อการทํางาน ความพึงพอใจต%อวัตถุประสงค*หลักและประสิทธิผล
ขององค*กรความพึงพอใจในหน�าที่การงานที่ปฏิบัติอยู% 
     4.1.5.2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ผู�บริหารจะต�อง
เป�นผู�นําในการกําหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา การใช�บํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ*การสอน รวมถึงการจัดหาสวัสดิการ รางวัล การพิจารณารางวัลนั้นต�องมี
ความเสมอภาคและมีความเป�นธรรม ผู�นิเทศในฐานะที่เป�นผู�บริหารนักการศึกษา
จําเป�นต�องจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และจะต�องพยายามช%วยเหลือครูให�สามารถนําวัสดุ
อุปกรณ*การสอนมาใช�ประกอบการเรียน การสอนให�เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
     4.1.5.3 การยอมรับซึ่งกันและกัน หมายถึง การยอมรับนับถือ  
เป�นการยอมรับหรือการได�รับการยกย%อง ช่ืนชม เช่ือถือ ไว�วางใจ ยอมรับความแตกต%าง
ระหว%างกันและพร�อมที่จะเปลี่ยนแปลง เป�ดโอกาสให�แสดงความคิดเห็นและมีส%วนร%วม 
ในการตัดสินใจ ความเช่ือม่ัน มุ%งม่ันที่จะตั้งใจทํางานในองค*กร 
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   4.2 ขอบข%ายการนิเทศภายใน หมายถึง ภารกิจที่ผู�นิเทศและผู�รับ 
การนิเทศต�องดําเนินการในการทําให�การจัดการศึกษาบรรลุเปSาหมายหรือยกระดับ
คุณภาพของผู�เรียน ประกอบด�วย 4 ด�าน ได�แก% 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียน
การสอน 3) การผลิตและการใช�สื่อการเรียนการสอน 4) การวัดและประเมินผล 
    4.2.1 การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง 

การศึกษาสภาพปJญหาความต�องการเพื่อให�เกิดความเหมาะสมสอดคล�องกับสภาพสังคม
ปJจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจะต�องกระทําอย%างต%อเนื่องและตรงตามเปSาหมายที่กําหนดไว� 
การกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการตามเนื้อหาและวัตถุประสงค* ต�องได�รับ 
ความร%วมมือจากผู�บริหารสถานศึกษาและครูผู�สอน เพื่อจะได�นําหลักสูตรไปดําเนินการ
พัฒนาการเรียนการสอนให�มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวัดประเมินผล การตรวจสอบ
ความสําเร็จและความพึงพอใจเพื่อให�ผู�เรียนมีพัฒนาการตามจุดมุ%งหมายที่กําหนด 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด�วย 3 ระบบใหญ% ๆ คือ ระบบร%างหรือ 
สร�างหลักสูตร ระบบนําหลักสูตรไปใช� และระบบการประเมินหลักสูตร 
    4.2.2 การจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูผู�สอนเป�นผู�จัดกิจกรรม
โดยใช�เทคนิควิธีการสอนหรือกระบวนการที่มุ%งเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ กิจกรรมการเรียน 
การสอนให�ผู�เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให�เข�ากับสังคม
และสิ่งแวดลอมช%วยให�เกิดการเรียนรู�นําความรู�นั้นไปใช�ในชีวิตประจําวัน และจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู�ให�สอดคล�องกับลักษณะของผู�เรียนได�ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น ผู�บริหารโรงเรียนจะต�องพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยให�คําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสังเกตการสอน เป�นต�น 
    4.2.3 การผลิตและการใช�สื่อการเรียนการสอน หมายถึงการสร�าง 
สิ่งที่อํานวยความสะดวกเป�นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช�กับกิจกรรมการเรียนการสอน 
และเป�นตัวนําความต�องการของครูผู�สอนไปสู%ผู�เรียนอย%างถูกต�องและรวดเร็วช%วยให�เกิด
การเรียนรู�อย%างมีประสิทธิภาพ การผลิตและการเลือกใช�สื่อการเรียนการสอน  
ต�องคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคล�องกับวัตถุประสงค*ของหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนา
เรื่องการใช�นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีมาทดลองใช�เป�นสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง 
แหล%งเรียนรู�ภายในและภายนอก และต�องมีการประเมินผลการใช�สื่อเพื่อทําให�ผู�เรียนเกิด
การเรียนรู�ที่ดีมีประสิทธิภาพ     
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    4.2.4 การวัดและประเมินผล หมายถึง กระบวนการทางการเรียน 
การสอนที่ทําให�ทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของครูและผลการเรียนรู�ของผู�เรียน
ว%าประสบผลสําเร็จหรือบรรลุตามจุดมุ%งหมายของการเรียนการสอนที่ตั้งไว�ต�องสอดคล�อง
ครอบคลุมกับเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงและ
เป�นไปตามมาตรฐาน การเรียนรู�และตัวช้ีวัด โดยครูผู�สอนต�องแสวงหาวิธีการวัดและ
ประเมินผล การสร�างเครื่องมือ การจัดเก็บข�อมูลการประเมินวิเคราะห* สรุปผล ปรับปรุง 
แก�ไข เพื่อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก%ผู�เรียน 
   4.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน หมายถึง ลําดับขั้น 
ในการทํางานร%วมกันอย%างมีแบบแผนระหว%างผู�นิเทศกับผู�รับการนิเทศในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประกอบด�วย การศึกษาสภาพปJจจุบัน ปJญหา และความต�องการ  
การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ 
    4.3.1 การศึกษาสภาพปJจจุบัน ปJญหาและความต�องการในการนิเทศ 
หมายถึง การสํารวจสภาพที่เป�นจริงปJญหาและอุปสรรค สํารวจข�อมูลตามตัวบ%งช้ีตาม
มาตรฐานด�านต%าง ๆ ของโรงเรียนและประเมินความต�องการของครูความต�องการของ
นักเรียนความต�องการของชุมชนและความต�องการของโรงเรียนซึ่งจะนําไปสู%การจัดลําดับ
ความสําคัญของปJญหา การวิเคราะห*สาเหตุของปJญหาการกําหนดทางเลือก 
ในการแก�ปJญหาและการดําเนินการตามความต�องการ โดยมีเปSาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อประโยชน*สูงสุดแก%ผู�เรียน 
    4.3.2 การวางแผนการนิเทศ หมายถึง การกําหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรมการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโดยระหว%างผู�นิเทศและผู�รับการนิเทศ มาร%วมกัน
กําหนดเปSาหมาย วัตถุประสงค* แนวทาง รายละเอียดกิจกรรมและจัดขั้นตอนการปฏิบัติ
เขียนเป�นโครงการนิเทศภายใน แผนดําเนินการกิจกรรมสําคัญปฏิทินปฏิบัติงาน  
การกําหนดผู�รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน การประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและ
การแก�ปJญหาอุปสรรค การประเมินผลที่คาดว%าจะได�รับโดยพิจารณาจากสภาพปJจจุบัน 
ปJญหา และความต�องการ การนิเทศภายในโรงเรียนให�เหมาะสม เพื่อพัฒนาและแก�ไข
ปJญหา เพื่อให�ได�มาซึ่งแนวทางของการดําเนินงานนิเทศภายในที่ดีที่สุด 
    4.3.3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ หมายถึง การปฏิบัติ 
การนิเทศเป�นขั้นตอนในการดําเนินการนิเทศร%วมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอย%างเป�น
ระบบและมีลําดับขั้นตอน เช%น ประชุมเพื่อทําความเข�าใจรายละเอียดเกี่ยวกับ 
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การดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว� การปฏิบัติงานตามขั้นตอนเนื้อหาและวัตถุประสงค* 
รายงานความก�าวหน�าของการปฏิบัติการนิเทศตามแผนงาน การกํากับติดตาม การเยี่ยม
ช้ันเรียนให�คําปรึกษาแนะนําเพื่อความเข�าใจในการดําเนินงานและปฏิบัติการนิเทศภายใน
การประชุมสรุปผลการนิเทศและนําข�อมูลไปใช�ดําเนินการต%อไป เพื่อร%วมมือกันแก�ไข 
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให�ไปในทิศทางที่ดีขึ้น  
    4.3.4 การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จ
ของการดําเนินงานโดยกําหนดวิธีและเกณฑ*การประเมินผลให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค*
และเปSาหมายในการนิเทศ เป�ดโอกาสให�ครูและบุคลากรมีส%วนร%วมในการประเมินผล 
การนิเทศ โดยรวบรวมข�อมูลเพื่อสรุปปJญหาและอุปสรรค ประชุมร%วมกันหลังปฏิบัติ 
การนิเทศ ร%วมกันวิพากษ*และวิเคราะห*การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประเมิน 
ผลการดําเนินการนิเทศให�เป�นไปตามแผนงานที่กําหนด นําผลการประเมินมาวิเคราะห*
เปรียบเทียบกับเกณฑ*วัตถุประสงค*ที่กําหนดไว� ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาของครู
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน นําข�อมูลที่ได�จากการประเมินผลไปใช�ในการพัฒนา 
ปรับปรุงการนิเทศให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต%อไป 
   4.4 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน หมายถึง การบรรลุตาม
วัตถุประสงค*หรือเปSาหมายของการนิเทศภายในที่ปรารถนาหรือเป�นไปตามความคาดหวัง
ไว�ช%วยให�ครูได�แลกเปลี่ยนเรียนรู� กระตุ�นให�เกิดการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู� 
ร%วมกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียนและแก�ปJญหา
การจัดการเรียนรู�ได�อย%างมีคุณภาพประกอบด�วย 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู�เรียน  
3) คุณภาพผู�บริหาร 4) คุณภาพของสถานศึกษา 
    4.4.1 คุณภาพครู หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได�ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกําหนด มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 
ใหม% ๆ อยู%เสมอ มีการทําวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู�ที่เน�นผู�เรียน
เป�นสําคัญ มีจิตวิญญาณความเป�นครู และมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต%อการนิเทศ 
ประสิทธิผลการนิเทศภายในด�านคุณภาพครู ประกอบด�วย 1) ครูสามารถจัดการเรียน 
การสอนได�อย%างมีประสิทธิภาพ 2) ความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีของครูต%อการนิเทศ
ภายใน 3) ครูมีขวัญและกําใจในการปฏิบัติงาน 
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    4.4.2 คุณภาพผู�เรียน หมายถึง มาตรฐานและตัวช้ีวัดของนักเรียนที่
เกิดจากผลของการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา ความรู�และทักษะ
ในการใช�ชีวิตประจําวัน ทักษะในการอ%านคิดวิเคราะห* สังเคราะห*และแก�ปJญหา ทักษะใน
การทํางานได�เหมาะสมตามระดับช้ัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค*ตรงตามหลักสูตรที่
กําหนด มีเหตุผล ใฝvรู�ใฝvเรียน คิดเป�นและทําเป�น สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ประสิทธิผลการนิเทศภายในด�านคุณภาพผู�เรียน ประกอบด�วย 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 2) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 3) นักเรียนมี 
ความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
    4.4.3 คุณภาพผู�บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู�บริหารที่
แสดงออกถึงการมีภาวะผู�นําทางวิชาการ มีความเป�นมืออาชีพเป�นนักคิดวิเคราะห* มีทักษะ
ในการตัดสินใจและการจัดการที่ดี มีความสามารถในการขับเคลื่อนและวางแผนงานงาน
ด�านวิชาการให�บรรลุเปSาหมาย สามารถแก�ไขปJญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได� ประกอบด�วย  
1) ผู�บริหารมีวิสัยทัศน*และความคิดริเริ่มที่เน�นการพัฒนาผู�เรียน 2) ผู�บริหารส%งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 3) ผู�เรียน ผู�ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
    4.4.4 คุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความสําเร็จหรือ 
การบรรลุผลตามเปSาหมายของสถานศึกษามีผู�บริหารครูและบุคลากรที่ร%วมมือกัน 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพและทีมงานเครือข%ายภายในเข�มแข็ง 
ในการพัฒนางานด�านวิชาการ ผลงานด�านวิชาการและเป�นที่รู�จักแก%สาธารณชน  
มีการจัดการนิเทศภายในที่เป�นระบบมีการติดตามตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนางาน 
อย%างต%อเนื่อง ประสิทธิผลการนิเทศภายในด�านคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด�วย  
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การแก�ปJญหาของสถานศึกษาด�านการจัดการเรียน
การสอน 3) สร�างและพัฒนาแหล%งการเรียนรู�ภายในสถานศึกษา    
  5. ผู�บริหาร หมายถึง ผู�อํานวยการโรงเรียนที่ทําหน�าที่บริหารงานโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
  6. ครูผู�สอน หมายถึง บุคลากรที่ทําหน�าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข�อง 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผู,วิจัยได,ศึกษาค,นคว,า
จากเอกสาร ผลงานการวิจัย หลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่นักวิชาการศึกษาหลายท3านได,
ศึกษา ไว,ดังนี้  
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
   1.1 ความหมายของการนิเทศ 
   1.2 หลักการนิเทศการศึกษา 
   1.3 จุดมุ3งหมายของการนิเทศการศึกษา 
   1.4 ความจําเป8นของการนิเทศการศึกษา 
  2. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในและประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
   2.1 ความหมายของการนิเทศภายใน 
   2.2 หลักการนิเทศภายใน 
   2.3 จุดมุ3งหมายของการนิเทศภายใน 
   2.4 ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายใน 
   2.5 ความจําเป8นของการนิเทศภายใน 
   2.6 องค<ประกอบของการนิเทศภายใน        
   2.7 ขอบข3ายการนิเทศภายใน 
   2.8 กระบวนการนิเทศภายใน 
   2.9 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
   2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข,องกับการนิเทศภายใน  
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 
   3.1 ความหมายของรูปแบบ 
   3.2 ประเภทของรูปแบบ 
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   3.3 องค<ประกอบของรูปแบบ 
   3.4 การพัฒนารูปแบบ 
   3.5 รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
   3.6 องค<ประกอบของการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา 
 

 1.1 ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศเป8นงานที่มีความสําคัญงานหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา  
ในการพัฒนาการศึกษาจะต,องมีการนิเทศเป8นหลักของการจัดกิจกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ด,วยเหตุนี้การนิเทศจึงเป8นกระบวนการของการศึกษาที่มุ3งจะส3งเสริมให, 
การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของการศึกษา โดยเฉพาะผู,นิเทศก็ต,องการความรู, 
ประสบการณ<และทักษะต3าง ๆ ในการนิเทศต,องการการสนับสนุนขวัญและกําลังใจ  
ความร3วมมือร3วมใจจากบุคลากรทุกฝHายที่เกี่ยวกับการศึกษา ขณะเดียวกันผู,รับการนิเทศก็
ต,องการการดูแลเอาใจใส3 ขวัญและกําลังใจจากผู,นิเทศและผู,บริหารเช3นกัน มีนักวิชาการ
หลายท3านได,ให,ความหมายของการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
  วรสิทธิ์ วรรณพงษ< (2552, หน,า 23) ได,ให,ความหมาย ของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า หมายถึง การส3งเสริม สนับสนุน กระบวนการปฏิบัติงานร3วมกันของ
ผู,บริหารกับครูในโรงเรียน เพื่อช3วยเหลือ แนะนํา ให,คําปรึกษาซึ่งกันและกันในการจัด
การศึกษา อย3างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค<ที่วางไว, ส3งผลต3อ
คุณภาพผู,เรียนให,เป8นไปตามเปNาหมายของการศึกษา 
  ทองใบ ทองมาก (2555, หน,า 14) ได,ให,ความหมาย ของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า เป8นการดําเนินงานร3วมกันของผู,บริหาร ผู,นิเทศ ครู และบุคคลที่เกี่ยวข,อง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในด,านการพัฒนาหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอนการวัดและประเมินผลและการจัดกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เพื่อปรับปรุง 
การเรียนการสอนของครูและเพิ่มคุณภาพผู,เรียนของนักเรียนให,สูงขึ้น 
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  จันทร<พิมพ< วงศ<ประชารัตน< (2556, หน,า 34) ได,ให,ความหมายของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า เป8นการช3วยเหลือสนับสนุนให,ผู,บริหาร ครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข,องในการปรับปรุงการเรียนการสอนทั้งในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียน 
การสอน สื่อการเรียนรู, การวัดผลประเมินผลการเรียนรู,และสิ่งอํานวยความสะดวกต3าง ๆ
เพื่อให,พัฒนาการทํางานของครูมีประสิทธิภาพและส3งผลต3อคุณภาพผู,เรียน 
  เดชณ<ภรัชน< เนียมสวรรค< (2557, หน,า 16) ได,ให,ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3าการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่จะทําให,เกิดการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนความร3วมมือระหว3างหน3วยงาน และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา กับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
โดยการให,คําปรึกษา แนะนํา ส3งเสริม สนับสนุนเพื่อปรับปรุงพัฒนาการแนะนําช้ีแจง 
การบริการ การปรับปรุงตัวของครูผู,สอนและสภาพการเรียนการสอนเพื่อให,บรรลุ
เปNาหมายทางการศึกษาที่พึงประสงค< 
  ภัณฑิรา สุปการ (2557, หน,า 31) ได,ให,ความหมายของการนิเทศการศึกษา
ไว,ว3าเป8นกระบวนการปฏิบัติงานร3วมกันระหว3างผู,นิเทศกับผู,รับการนิเทศ เพื่อมุ3งเน,น 
การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการเรียนการสอนที่ส3งผลต3อ 
การพัฒนาการการเรียนรู,ของนักเรียน โดยเน,นการให,บริการการให,ความร3วมมือและให,
ความช3วยเหลือ สนับสนุนแก3ผู,บริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข,อง ทั้งในด,านการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมเสริมอื่น ๆ 
  เพิ่มพูล ร3มศรี (2558, หน,า 22) ได,ให,ความหมายของการนิเทศการศึกษา 
ไว,ว3า เป8นกระบวนการในการปฏิบัติงานร3วมกันระหว3างผู,บริหาร ครูและผู,มีส3วนเกี่ยวข,อง 
โดยการให,คําปรึกษาแนะนํา ให,ความช3วยเหลือ ให,ความร3วมมือ ส3งเสริมสนับสนุน  
กระตุ,น ติดตามเพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให,
บรรลุจุดมุ3งหมายที่วางไว,หรือเป8นไปตามมาตรฐานที่ต,องการ 
  ต3อศักดิ์ เนียมวิลัย (2559, หน,า 11) ได,ให,ความหมายของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3าเป8นกระบวนการพัฒนาระบบการศึกษาให,มีคุณภาพ โดยพัฒนาอย3างเป8น
ระบบต3อเนื่องโดยมีผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศร3วมกันแนะนํา ปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให,มีประสิทธิภาพ 
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 สรุปได,ว3า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทํางานร3วมกัน
ระหว3างครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู,บริหาร ศึกษานิเทศก<ในการปรับปรุงแก,ไขและ
พัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูอันเป8น
เปNาหมายสูงสุดในด,านการพัฒนาการเรียนรู,ของนักเรียนให,ดียิ่งขึ้น 

 1.2 หลักการนิเทศการศึกษา 
 หลักการนิเทศการศึกษาจะเป8นแนวทางในการปฏิบัติสําหรับให,สถานศึกษา 
ไว,ดําเนินการ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท3านได,ให,หลักการนิเทศการศึกษา ดังนี้ 
  อุราภรณ< คูนาเอก (2554, หน,า 37) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศการศึกษา 
ไว,ว3า การนิเทศการศึกษาควรจะตั้งอยู3บนหลักการที่ถูกต,องตามหลักวิชาการ  
มีจุดมุ3งหมายชัดเจน มีการวางแผนอย3างเป8นระบบ เป8นประชาธิปไตย รับฟ9งความคิดเห็น
ของผู,อื่นเปQดโอกาสให,ทุกคนได,แสดงความสามารถเชิงสร,างสรรค< ทั้งด,านความคิดเห็นและ
การกระทําใช,หลักมนุษย<สัมพันธ< รวมทั้งให,ขวัญและกําลังใจแก3ผู,ปฏิบัติงาน 
  ทองใบ ทองมาก (2555, หน,า 39) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศการศึกษาไว,ว3า 
เป8นแนวปฏิบัติที่ผู,นิเทศพึงยึดถือในขณะดําเนินการนิเทศเพื่อนําไปสู3ความสําเร็จ โดยต,อง
ตระหนักอยู3ตลอดเวลาว3าการนิเทศนั้นต,องเป8นการส3งเสริมความเจริญงอกงาม มีความ
เป8นประชาธิปไตย เป8นกระบวนการสร,างสรรค< ยึดหลักการสร,างมนุษย<สัมพันธ< มีการสร,าง
ขวัญและกําลังใจ มีความเกี่ยวข,องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน การประสานสัมพันธ<
กับกิจกรรมอื่น ๆ ต,องเคารพความแตกต3างระหว3างบุคคล ต,องสร,างบรรยากาศที่เป8น
กันเอง ต,องมุ3งให,ครูรู,จักคิดค,นการทํางานด,วยตนเอง และควรเป8นไปอย3างง3าย ๆ ไม3มี
พิธีรีตองซึ่งหลักการเหล3านี้เป8นหลักพื้นฐานสําหรับการนิเทศของผู,นิเทศที่จะทําให,โรงเรียน
เป8นโรงเรียนที่ดียิ่งขึ้น 
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 29) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศการศึกษา 
ไว,ว3า เป8นหลักการปฏิบัติอย3างมีระบบ โดยมุ3งส3งเสริมบรรยากาศแห3งความร3วมมือ 
การสร,างขวัญและกําลังใจของผู,ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาอาชีพให,เจริญก,าวหน,า ตลอดจน
การส3งเสริมความร3วมมือระหว3างผู,ปฏิบัติงานในการวางแผนร3วมกันมีขั้นตอนการกําหนด
เปNาหมายการดําเนินงานชัดเจนโดยการเน,นกระบวนการประชาธิปไตยในการสร,าง
ความสัมพันธ<อันดีระหว3างหมู3คณะให,ความสําคัญในการแก,ไขป9ญหาอย3างมีเหตุผล  
เปQดโอกาสให,บุคลากรได,สร,างสรรค<ความคิดและเจตคติที่ดีต3อกัน 
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  สิริกร คํามูล (2556, หน,า 27) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศการศึกษาไว,ว3า 
เป8นความพยายามของผู,นิเทศที่มุ3งให,ครูผู,สอนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนเพื่อส3งผล
ถึงคุณภาพผู,เรียน เพื่อมุ3งช3วยเหลือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู เป8นประชาธิปไตย
เคารพในตัวบุคคลคํานึงถึงความแตกต3างระหว3างบุคคล เปQดโอกาสให,ความร3วมมือใช,
อํานาจให,น,อยที่สุดเป8นวิทยาศาสตร<ที่เป8นไปอย3างมีลําดับ เป8นระเบียบในการทํางานมี 
การรวบรวมและสรุปผลอย3างถูกต,องเช่ือถือได, เป8นการสร,างสรรค<เพื่อแสวงหา
ความสามารถพิเศษ ของแต3ละบุคคลส3งเสริมให,แสดงออกมาและพัฒนาปรับปรุงให, 
เอื้อต3อการทํางานให,มากที่สุด สร,างเสริมขวัญและกําลังใจแก3ครูย3อมส3งผลในการทํางาน 
ให,ดีไปด,วย 
  เดชณ<ภรัชน< เนียมสวรรค< (2557, หน,า 27) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษาจะต,องตั้งอยู3บนหลักแห3งความเป8นประชาธิปไตย  
หลักของการมีส3วนร3วมกับผู,ที่เกี่ยวข,องกับการจัดการศึกษาในการนิเทศการศึกษา  
หลักของการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาที่มีแผนและกระบวนการทํางานที่ผู,เกี่ยวข,องต,องมี
ส3วนร3วมอย3างต3อเนื่อง หลักของความเป8นผู,นํากัลยาณมิตรและมนุษยสัมพันธ<ในการนิเทศ
การศึกษา โดยมีเปNาหมายสุดท,ายอยู3ที่คุณภาพของนักเรียนเป8นสําคัญ 
  Burton AND Brueckner (1995, p. 31) ได,ให,หลักการนิเทศการศึกษา ไว,ดังนี้ 
   1) การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต,องตามหลักวิชาการ คือ  
เป8นไปตามค3านิยม ความเป8นจริง ตามกฎเกณฑ< ควรมีวิวัฒนาการทั้งด,านเครื่องมือและ
กลวิธีโดยมีจุดมุ3งหมายและนโยบายที่แน3นอน 
   2) การนิเทศการศึกษาควรเป8นวิทยาศาสตร< คือ เป8นไปอย3างมีลําดับ 
เป8นระเบียบในกระบวนการทํางาน มีการรวบรวมข,อมูลและสรุปผลจากข,อมูลอย3างถูกต,อง
เช่ือถือได, 
   3) การนิเทศการศึกษาควรเป8นประชาธิปไตย คือ ควรเคารพในตัวบุคคล
คํานึงถึงความแตกต3างระหว3างบุคคล เปQดโอกาสให,ความร3วมมือใช,อํานาจน,อยที่สุด 
   4) การนิเทศการศึกษาควรเป8นการสร,างสรรค< คือ แสวงหา
ความสามารถพิเศษของแต3ละบุคคลส3งเสริมให,แสดงออกและพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล,อมให,เอื้อต3อการทํางานให,มากที่สุด 
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  สรุปได,ว3า หลักการนิเทศการศึกษา มีหลักสําคัญ ดังนี้ 
   1) การนิเทศการศึกษาจะต,องเกิดจากการวิเคราะห<สภาพป9ญหาป9จจุบัน
และความต,องการของผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศ 
   2) การนิเทศการศึกษาต,องมีการวางแผน และมีจุดมุ3งหมายที่ชัดเจน 
   3) การนิเทศการศึกษาต,องมีลักษณะการส3งเสริมอย3างสร,างสรรค< 
   4) การนิเทศการศึกษาต,องมีบรรยากาศที่ดีและเป8นประชาธิปไตย 

 1.3 จุดมุ$งหมายของการนิเทศการศึกษา 
 นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศการศึกษา ดังนี้  
  วิสูตร ม3วงหวาน (2551, หน,า 13) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ3งหมายของการนิเทศการศึกษา มีดังนี้ 
   1) เพื่อหาข,อมูลมาใช,ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ของครู 
   2) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให,มีประสิทธิภาพ 
   3) เพื่อให,คุณภาพการศึกษาของผู,เรียนดียิ่งขึ้น 
  สุภาภรณ< กิตติรัชดานนท< (2551, หน,า 18) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในและการนิเทศการสอน  
มีจุดมุ3งหมายเพื่อช3วยเหลือ ส3งเสริมสนับสนุน ให,ครูสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ
และพัฒนาการเรียนการสอนที่จะนําพาไปสู3คุณภาพของผู,เรียน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552, หน,า 33) ได,ให,ความหมายจุดมุ3งหมายของ
การนิเทศไว,ว3า  
   1. เพื่อช3วยผู,บริหารสถานศึกษาและครูผู,สอนให,เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการศึกษาให,มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู,ให,มีประสิทธิภาพ สอดคล,องกับ
ความต,องการของชุมชน สังคม ทันต3อการเปลี่ยนแปลงทุกด,าน 
   3. เพื่อส3งเสริมให,สถานศึกษาปฏิรูประบบบริหาร โดยให,ทุกคนมีส3วน
รับผิดชอบและช่ืนชมในผลงาน 
   4. เพื่อให,เกิดการประสานงานและความร3วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระหว3างผู,ที่เกี่ยวข,อง ได,แก3 ชุมชน สังคม 
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  วรสิทธิ์ วรรณพงษ< (2552, หน,า 26) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ3งหมายเพื่อช3วยเหลือ และประสานงาน
ในด,านวิชาการในโรงเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให,
สามารถจัดการเรียนการสอนได,อย3างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช3วยให,เกิดความงอกงาม
ทางวิชาชีพครู และสร,างความสัมพันธ<ที่ดีกับชุมชน 
  อุราภรณ< คูนาเอก (2554, หน,า 30) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ3งหมายหลักอยู3ที่การพัฒนาครูทั้งใน
ด,านวิชาการและวิชาชีพ คือ ช3วยให,ครูมีความเข,าใจถ3องแท,ในวัตถุประสงค<ของการจัด
การศึกษาในด,านหลักสูตร ด,านระเบียบวิธีการสอน ด,านการประเมินผล และการประเมิน
ความรู,เพื่อให,เกิดพัฒนาทางด,านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสร,างความเจริญ
งอกงามทางสติป9ญญาให,แก3ผู,เรียน 
  ทองใบ ทองมาก (2555, หน,า 18) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ3งหมายเพื่อช3วยพัฒนาครูให,มีความสามารถ 
ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนให,ดีขึ้น อันจะนําไปสู3การพัฒนานักเรียนให,เป8น
บุคคลที่มีคุณภาพต3อไป 
  ธนนันท< คณะรมย< (2555, หน,า 15) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษามุ3งที่จะพัฒนาคน พัฒนาครู ให,มีความรู, 
ความสามารถ ในการพัฒนางานด,านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การศึกษาช3วย
ประสานและความร3วมมือให,เกิดความเข,าใจอันดีระหว3างหน3วยงานที่เกี่ยวข,อง นอกจากนั้น
ยังจะสร,าง ความม่ันคงในอาชีพครู สร,างสรรค<กําลังใจให,แก3ครู เพื่อจะได,ร3วมมือกันพัฒนา
นักเรียนให,เกิดพัฒนาการตามจุดมุ3งหมายของการศึกษา 
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 32) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษาเป8นการส3งเสริมพัฒนาครูให,มีความรู,
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได,อย3างมีประสิทธิภาพ มีกําลังใจในการทํางาน 
และสามารถทํางานร3วมกับผู,อื่นได,เป8นอย3างดี เพื่อร3วมกันพัฒนาโรงเรียนให,มีคุณภาพ 
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  สิริกร คํามูล (2556, หน,า 24) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษาเป8นการช3วยเหลือครูผู,สอนให,ได,รับการพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน,าที่อย3างเต็มศักยภาพ โดยส3งเสริมสนับสนุนให,ครูผู,สอนมีความรู, 
ความสามารถในด,านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงเป8นการส3งเสริมขวัญกําลังใจและช3วยให,ครูได,มีความเจริญก,าวหน,าในวิชาชีพ 
 สรุปได,ว3า จุดมุ3งหมายของการนิเทศการศึกษาเป8นการมุ3งหวังที่จะช3วยเหลือให,
คําแนะนํา ส3งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให,บรรลุตามวัตถุประสงค<ที่
กําหนดไว, โดยอาศัยความร3วมมือจากทุกฝHายและมีเปNาหมายร3วมกัน 

 1.4 ความจําเป(นของการนิเทศการศึกษา 
 การนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การปฏิบัติงานร3วมกันระหว3างผู,บริหารกับ
คณะครูในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนซึ่งบางครั้งสถานศึกษาอาจเชิญศึกษานิเทศก<มาช3วยช้ีแนะหรือแนะนําด,วยก็ได,  
การนิเทศภายในสถานศึกษาถือเป8นการแก,ป9ญหาด,านการเรียนการสอนได,ถูกจุดและ 
ตรงประเด็น ผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศ คือ บุคลากรในสถานศึกษาย3อมรู,ป9ญหาและ 
ความต,องการที่แท,จริงของตน การนิเทศภายในเป8นสิ่งที่สําคัญที่ผู,บริหารไม3ควรมองข,าม 
เนื่องจากการนิเทศภายในไม3เพียงพอต3อการช3วยให,สถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
ด,านการจัดการเรียนการสอนเท3านั้น แต3ยังช3วยในเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ในด,านต3าง ๆ ด,วย นักวิชาการและผู,เช่ียวชาญได,เสนอไว,หลายเหตุผลและหลายแนวคิด 
ในเรื่องนี้ จึงขอสรุปแนวคิดดังกล3าว ดังนี้  
  สุภาภรณ< กิตติรัชดานนท< (2551, หน,า 16) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า การนิเทศการศึกษามีความจําเป8นต3อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต3อเนื่องจากสภาวะสังคมกําลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย3างรวดเร็ว จึงต,องพยายาม
ปรับสภาพทางการศึกษา เพื่อให,สอดคล,องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู3ตลอดเวลา 
โดยมุ3งเน,นพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรให,มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาไปสู3
อนาคต 
  อุราภรณ< คูนาเอก (2554, หน,า 33) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของ 
การนิเทศการศึกษาไว,ว3า เหตุที่ต,องมีในการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนก็คือ เพื่อเป8น
การส3งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด,านการสอนของครู เนื่องจากขาดแคลนผู,ที่ทําหน,าที่
นิเทศการศึกษาโดยตําแหน3งมีจํานวนจํากัด และบุคลากรของโรงเรียนจะรู,ป9ญหาที่เกิดขึ้น 
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ดีกว3าคนภายนอก ดังนั้น จึงรู,วิธีแก,ป9ญหาได,ดีกว3า พร,อมกันนี้ก็เพื่อส3งเสริมให,ครูมี 
การพัฒนาตนเองให,ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงอยู3ตลอดเวลา 
  เสาวนี ตรีพุทธรัตน< (2555, หน,า 108) ได,สรุป ความจําเป8นของการนิเทศ
ภายในไว,ว3า 
   1. สภาพป9ญหาและความต,องการของสถานศึกษาในแต3ละแห3ง 
ไม3เหมือนกันจึงเป8นการยากที่ศึกษานิเทศก<จะสามารถรู,ป9ญหาและความต,องการของ
สถานศึกษาได, 
   2. ศึกษานิเทศก<มีจํานวนไม3เพียงพอกับสถานศึกษาจะต,องให,การนิเทศ 
จึงไม3สามารถช3วยแก,ป9ญหาการเรียนการสอนอย3างทั่วถึง 
   3. บุคลากรในสถานศึกษาที่มีความรู,ความสามารถและความชํานาญ
มากขึ้น บุคลากรเหล3านั้นสามารถเป8นผู,นิเทศภายในสถานศึกษา นอกจากจะเป8นการใช,
ทรัพยากรมนุษย<ให,มีคุณค3าและมีประโยชน<แล,ว ยังเป8นการสร,างการยอมรับนับถือ 
ซึ่งกันและกันด,วย 
   4. เพื่อเป8นการส3งเสริมและสนับสนุนให,ครูคิดและรู,จักวิธีแก,ป9ญหาด,วย
ตนเองแทนการรอรับการช3วยเหลือจากบุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
   5. เพื่อให,ครูเข,าใจวัตถุประสงค<ของการศึกษา วิสัยทัศน< ภารกิจ พันธกิจ 
และนโยบายของสถานศึกษา เพื่อความเข,าใจที่ถูกต,องตรงกันและง3ายต3อการพัฒนา
สถานศึกษา 
  ธนนันท< คณะรมย< (2555, หน,า 17) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า ผู,มีหน,าที่นิเทศควรต,องดําเนินการให,ความช3วยเหลือครู ให,มีความรู,
ความสามารถในการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การผลิตสื่อ เพื่อให,ครูมี
ความสามารถก,าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ 
  ภัณฑิรา สุปการ (2557, หน,า 38) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
การศึกษาไว,ว3า ผู,มีหน,าที่นิเทศจําเป8นต,องดําเนินการช3วยเหลือผู,รับการนิเทศให,มี
ความสามารถในการปรับปรุงพัฒนางานที่สนับสนุนการสอน และการจัดการเรียนรู,  
ให,ก,าวทันโลกที่กําลังจะเจริญก,าวหน,าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อ
ก3อให,เกิดประโยชน<แก3ผู,เรียนอย3างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
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 สรุปได,ว3า การนิเทศการศึกษามีความจําเป8นต3อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากสภาพป9ญหาป9จจุบันทางด,านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองกําลัง
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย3างรวดเร็ว จึงต,องให,มีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยู3ตลอดเวลา โดยมุ3งม่ันที่จะพัฒนาการทํางานร3วมกันระหว3างบุคลากรทุกฝHาย
พร,อมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให,ประสบความสําเร็จตามที่กําหนดไว,
มีผลทําให,สถานศึกษาประสบความสําเร็จทั้งด,านการปฏิบัติงานด,านการจัดการเรียนการ
สอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู,เรียน  
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 
 

 2.1 ความหมายของการนิเทศภายใน 
 นักวิชาการหลายท3านได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน ไว,ดังนี้ 
  เมธี ฮ3งภู3 (2554, หน,า 10) ได,สรุปความหมายของการนิเทศภายใน
สถานศึกษาว3า เป8นการทํางานร3วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรับปรุง 
การเรียนการสอนให,มีประสิทธิภาพโดยมุ3งให,เกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอน ช3วยให,
ครูรู,จักช3วยเหลือตนเองและมีจุดมุ3งหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป8น
สําคัญ ตลอดจนมุ3งพัฒนาครูอาจารย<ในสถานศึกษาให,รู,จักวิธีการปรับปรุงการเรียน 
การสอนให,ดีขึ้น เพื่อทําให,การศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปNาหมายของการศึกษา 
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 41) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง การดําเนินการร3วมกันของผู,บริหาร ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข,องในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งเป8นการส3งเสริมให,ครูได,พัฒนาตนเองทางด,านการสอนเต็มตาม
ศักยภาพ สร,างเจคติที่ดีต3อวิชาชีพครูและให,มีความตระหนักที่จะพัฒนานักเรียนให,มี
คุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล 
และการจัดกิจกรรมเสริมอื่น ๆ 
  สุเมธ คะลีล,วน (2557, หน,า 16) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการทํางานร3วมกันอย3างมีระบบขั้นตอนของผู,บริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนในการส3งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนของครูให,มี
คุณภาพ และเป8นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะนํามา
ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
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  ชมพูนุช โยธี (2558, หน,า 11) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการทํางานร3วมกันของผู,บริหารโรงเรียนหรือผู,ที่ได,รับมอบหมาย และ
คณะครูภายในโรงเรียนที่พยายามจะก3อให,เกิดความร3วมมือร3วมใจ ช3วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสามารถดําเนินการเรียน
การสอนไปด,วยดี และทําให,คุณภาพการศึกษาของผู,เรียนสูงขึ้น 
  นัยน<ปพร ปานกลัด (2558, หน,า 25) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการในการปฏิบัติงานทางการศึกษาที่ผู,บริหารโรงเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนร3วมมือกันจัดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน อันจะ
นํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนของนักเรียนและเพื่อให,เกิดการพัฒนาขึ้นในตัวผู,เรียน
ในทุกด,านโดยบุคลากรในโรงเรียนรวมถึงเป8นการพัฒนาความก,าวหน,าของครูอีก 
ทางหนึ่งด,วย ซึ่งการนิเทศถือเป8นทั้งศาสตร<และศิลปaเพราะกระบวนการนิเทศที่จัดว3าเป8น
ศาสตร<ก็เพราะกระบวนการนี้เป8นปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู,และคุณค3าในสิ่งต3าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการศึกษา ส3วนที่ว3าเป8นศิลปaเพราะต,องอาศัยเทคนิควิธีการและมนุษย<สัมพันธ<ใน
การทํางานร3วมกับผู,อื่นการติดต3อประสานงานการจูงใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู3เปNาหมาย
ของการจัดการศึกษา 
  พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 13) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการให,ความช3วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปรับปรุง 
แก,ไข และพัฒนาการเรียนการสอนให,มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส3งผลให,นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
  ณัฐชนา สหุนิล (2559, หน,า 49) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการทํางานร3วมกันอย3างเป8นระบบระหว3างผู,บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดยมีจุดมุ3งหมายเพื่อปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให,ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส3งผล 
ในการพัฒนาคุณภาพของผู,เรียนสูงขึ้น 
  ณัฐพงศ< ทับสุลิ (2559, หน,า 23) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูให,มีคุณภาพดีขึ้น ส3งผลให,ผู,เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น โดยอาศัยความร3วมมือจากผู,นิเทศ อันได,แก3 ผู,บริหาร
สถานศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาและจากผู,รับการนิเทศคือ ครูผู,สอน 
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  พิสัน โพนทัน (2559, หน,า 21) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการที่บุคลากรภายในสถานศึกษามีส3วนร3วมในการดําเนินการอย3างเป8น
ระบบและต3อเนื่อง อาศัยความร3วมมือจากทุกส3วน ในการช้ีแนะแนวทางในการส3งเสริมให,
ผู,เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู, จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให,บรรลุเปNาหมาย ส3งผลให,
การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  สังเวียน พิลาพันธ< (2559, หน,า 18) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง การปฏิบัติงานร3วมกันระหว3างผู,บริหารและบุคลากรในโรงเรียนอย3างเป8นระบบ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูให,มีประสิทธิภาพอันจะส3งผลต3อ
คุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนให,เกิดการพัฒนาอย3างเต็มศักยภาพและเหมาะสม 
ตามวัย 
  ผกาณิต บัวย,อย (2560, หน,า 34) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการทํางานของผู,บริหารและครูทุกคนในโรงเรียนที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนให,สูงขึ้นบรรลุตามมาตรฐาน
การศึกษาที่วางไว, 
  รัศมี ภูกันดาน (2562, หน,า 22) ได,ให,ความหมายของการนิเทศภายใน 
หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานร3วมกันของผู,บริหารและบุคลากรในโรงเรียนที่จะส3งเสริม 
สนับสนุน ช3วยเหลือให,คําปรึกษาแนะนําแก3ครูที่รับการนิเทศ และบุคลากรในโรงเรียนให,
พัฒนาปรับปรุงแก,ไขการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อความงอกงามใน
วิชาชีพ และส3งผลต3อการเพิ่มคุณภาพของนักเรียนให,เป8นไปตามเปNาหมายการศึกษา 
 จากความหมายดังกล3าวสรุปได,ว3า การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการ
ทํางานร3วมกันระหว3างผู,บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  
อาศัยความร3วมมือจากทุกภาคส3วน ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
ครูให,มีประสิทธิภาพอันจะส3งผลต3อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนเพื่อให,เกิด 
การพัฒนาอย3างเต็มศักยภาพพัฒนางานในสถานศึกษาในด,านหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 2.2 หลักการนิเทศภายใน  
 นักวิชาการหลายท3านได,ให,หลักการการนิเทศภายใน ไว,ดังนี้ 
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 44) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า 
การนิเทศภายในถือว3าเป8นการสร,างมนุษยสัมพันธ<ที่ดีและให,ขวัญและกําลังใจแก3บุคลากร 
โดยมีหลักการที่สําคัญคือ เป8นการดําเนินการตามกระบวนการอย3างต3อเนื่องเป8นระบบ 
โดยส3งเสริมให,ทุกคนมีส3วนร3วมและรับผิดชอบการดําเนินงานร3วมกัน โดยมีกิจกรรม 
การนิเทศสอดคล,องกับความต,องการจําเป8นในการพัฒนาครู สามารถจัดสภาพแวดล,อม
และแหล3งวิทยากรให,เอื้ออํานวยต3อการดําเนินงาน 
  ศศิธร กองกาญจน< (2556, หน,า 20) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า 
มุ3งเน,นการมีส3วนร3วมตามหลักการของประชาธิปไตย สร,างสรรค<งานร3วมกัน เน,นการ
แก,ป9ญหาการจัดการเรียนการสอนนําไปสู3การพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู, 
พัฒนาวิชาชีพครูและคุณภาพของงานด,านวิชาการซึ่งสะท,อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
  วารุณีย< วงศ<สีชา (2557, หน,า 23) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า 
หลักการนิเทศภายในเป8นแนวทางที่ผู,นิเทศควรยึดเป8นหลักในการปฏิบัติ เพื่อให,บรรลุตาม
จุดมุ3งหมายของการนิเทศการศึกษา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรมีการวางแผนการ
ดําเนินงานในรูปโครงการมีจุดมุ3งหมายที่แน3นอนมีระบบและขั้นตอนในการทํางานที่ชัดเจน 
การนิเทศที่ดีควรยึดหลักประชาธิปไตย ให,บุคคลมีส3วนร3วมในการทํางานเน,นความร3วมมือ
ร3วมใจ และใช,ความรู,ความสามารถในการปฏิบัติงาน ส3งเสริมให,บุคคลที่มีความสามารถ
พิเศษได,แสดงออกมา และพัฒนางานอย3างเต็มที่ เคารพและรับฟ9งความคิดเห็นของกันและ
กัน มีความคิดความสร,างสรรค<ในการปฏิบัติงานมีมนุษยสัมพันธ<และอยู3ร3วมกันด,วยดี
พร,อมจัดบรรยากาศและสภาพแวดล,อมในการทํางาน ส3งเสริมให,การปฏิบัติงานเป8นไปตาม
เปNาหมาย หลักการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจึงมุ3งที่ครูเพื่อให,เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นรวมทั้งครูได,แสดงถึงความรู,ความสามารถและปฏิบัติการสอนได,
อย3างมีประสิทธิภาพส3งผลให,นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได,เหมาะสม และคุณภาพ 
การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  สุเมธ คะลีล,วน (2557, หน,า 18) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า 
หลักการนิเทศภายในเป8นการส3งเสริม สนับสนุนหรือให,ความช3วยเหลือครูให,ประสบ
ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร,างเสริมพัฒนาการของนักเรียน 
ทุกด,านให,เต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเป8นกรอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
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  กลุ3มนิเทศ สํานักงานศึกษากรุงเทพมหานคร (2558, หน,า 52) ได,กําหนดว3า 
หลักการสําคัญในการนิเทศภายในเพื่อความสําเร็จ ได,ดังนี้ 
   1) การนิเทศภายในสถานศึกษาจะต,องดําเนินการอย3างเป8นระบบและ
ต,องต3อเนื่องไปตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศ 
   2) บุคลากรที่เป8นหลักสําคัญในการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา คือ ผู,บริหารของสถานศึกษา และจะต,องดําเนินการโดยการเปQดโอกาสให,
คณะครูในสถานศึกษามีส3วนร3วมในการดําเนินการ 
   3) การนิเทศภายในสถานศึกษาจะต,องสอดคล,องกับความต,องการ 
จําเป8นในการพัฒนาครูของสถานศึกษาให,สอดคล,องกับระดับพัฒนาการของครู 
   4) เปNาหมายสําคัญของการนิเทศ คือ การส3งเสริมสนับสนุนหรือให,ความ
ช3วยเหลือครูในสถานศึกษา ให,ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจหลัก คือ การสอนหรือ
การสร,างเสริมพัฒนาของผู,เรียนทุกด,านให,เต็มตามวัยและเต็มศักยภาพ โดยมีหลักสูตรเป8น
กรอบกํากับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ชมพูนุช โยธี (2558, หน,า 20) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า 
ผู,บริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู,ความสามารถจะต,องช3วยเหลือให,
คําแนะนําให,คําปรึกษากับผู,อื่นในโรงเรียนที่มีป9ญหาได, เพื่อเป8นการพัฒนาคนให,ก,าวหน,า 
ส3งเสริมความคิดริเริ่มสร,างสรรค< และพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให,มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
  ฑัณฑิมา พงพรม (2558, หน,า 20) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า 
หลักการนิเทศภายใน เป8นกระบวนการที่ดําเนินการอย3างเป8นระบบและต3อเนื่อง สอดคล,อง
กับความต,องการของครูผู,สอน เพื่อนําไปใช,ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียน โดยมีผู,บริหารเป8นบุคคลสําคัญในการดําเนินการนิเทศ โดยจัดการนิเทศให,
อยู3ในบรรยากาศของความเป8นประชาธิปไตย 
  พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 17) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า
ผู,บริหารโรงเรียนจะต,องถือว3าเป8นหน,าที่ที่จะต,องนิเทศภายในโรงเรียนของตน  
ประการที่สอง การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนจะต,องเป8นการร3วมมือหรือยอมรับของ
บุคคลในโรงเรียนที่จะช3วยกันพัฒนา ปรับปรุง แก,ไข ภายในบรรยากาศความเป8น
ประชาธิปไตย มีการทํางานตามวิธีวิทยาศาสตร< ดําเนินการอย3างมีระบบระเบียบ  
การนิเทศภายในโรงเรียน จะต,องเกิดขึ้นจากความต,องการแก,ไขป9ญหาหรือต,องการ 
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ตอบสนองความต,องการของโรงเรียนที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และ
ประการสุดท,าย การนิเทศภายในโรงเรียนจะต,องมีการสร,างสรรค<เป8นการส3งเสริม 
สนับสนุนและให,กําลังใจแก3บุคลากรในโรงเรียนให,มีความเช่ือม่ันในตนเอง และพร,อมจะ
เผยแพร3ผลงานวิชาการ เพื่อให,บุคคลในหน3วยงานมีความรู,ความสามารถสูงขึ้น 
  สังเวียน พิลาพันธ< (2559, หน,า 26) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า
หลักการนิเทศภายในเป8นแนวทางปฏิบัติที่ผู,นิเทศต,องนําไปปฏิบัติขณะทําการนิเทศ  
ซึ่งต,องมีการวางแผนดําเนินงานอย3างเป8นระบบ คํานึงถึงความแตกต3างระหว3างบุคคลและ
ส3งเสริมให,ทุกคนมีส3วนร3วม เปNาหมายหลักอยู3ที่การพัฒนาคุณภาพของผู,เรียน โดยมุ3งเน,น
ให,ครูเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี สามารถใช,ศักยภาพของตนเองที่มีอยู3ได,อย3างเต็ม
ความสามารถทําให,การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค<ของการจัด
การศึกษา 
  ณัฐชนา สหุนิล (2559, หน,า 55) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า
หลักการนิเทศภายใน เป8นแนวทางที่ผู,นิเทศยึดเป8นหลักการการปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุตาม
ความคาดหมายของการนิเทศศึกษาอย3างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักในการปฏิบัติงานนิเทศ
คือ มีการวางแผนการดําเนินงานตามลําดับขั้นตอน ถือหลักประชาธิปไตยให,บุคลากรใน
โรงเรียนมีส3วนร3วมในการทํางาน เน,นการใช,ความรู,ความสามารถในการปฏิบัติงานและให,
โอกาสแต3ละบุคคลในการแสดงออกและพัฒนางานอย3างเต็มศักยภาพยอมรับฟ9งและ
เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร,างเสริมมนุษยสัมพันธ<และอยู3ร3วมกันด,วยดีเพื่อ
ความสําเร็จของงานโดยส3วนรวม 
  รัศมี ภูกันดาน (2562, หน,า 35) ได,กล3าวถึงหลักการนิเทศภายในไว,ว3า 
หลักการที่สําคัญของการนิเทศภายในประกอบไปด,วยหลักการ ดังนี้ 1) หลักการวางแผน 
คือ กระบวนการวิเคราะห<ผลกําหนดวัตถุประสงค<ไว,ล3วงหน,าโดยเลือกทางปฏิบัติที่
เหมาะสมที่สุดเพื่อให,บรรลุสําเร็จตามวัตถุตามวัตถุประสงค<ที่ตั้งไว, 2) หลักความร3วมมือ 
คือ กระบวนการทํางานร3วมกันมีความเกี่ยวข,องสัมพันธ<กัน ร3วมมือร3วมใจกัน เพื่อ
ดําเนินงานแก,ไขป9ญหาและประสานงานซึ่งกันและกัน 3) หลักการบูรณาการ คือ 
กระบวนการนําสิ่งย3อยต3าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเข,าไว,ด,วยกัน 4) หลักการประเมิน คือ 
กระบวนการวัดผลการดําเนินงานต3าง ๆ ด,วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสม
กับบริบทนั้น ๆ โดยควรเริ่มจากความถูกต,องตามหลักวิชา ความเป8นประชาธิปไตย  

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



34 

ใช,กระบวนการทางวิทยาศาสตร< มีบรรยากาศแบบสร,างสรรค< มีการประสานงาน ทํางาน
เป8นหมู3คณะ ช3วยให,ผู,รับการนิเทศมีความเช่ือม่ัน พึ่งตนเอง และพัฒนาตนเองต3อไป  
 สรุปได,ว3า หลักการนิเทศภายใน เป8นแนวทางปฏิบัติที่ผู,นิเทศต,องยึดเป8น
หลักการในการปฏิบัติงานซึ่งต,องมีการวางแผนดําเนินงานอย3างเป8นระบบ มีลักษณะเป8น
วิทยาศาสตร< คือ มีการทํางานเป8นระบบขั้นตอน ตั้งอยู3บนหลักการและเหตุผลมี
จุดมุ3งหมายที่แน3นอน โดยอาศัยข,อมูลที่ถูกต,องสามารถวิเคราะห<ป9จจัยต3าง ๆ ได,อย3าง
แม3นยํา มีการทํางานโดยมุ3งเน,นการมีส3วนร3วมของบุคลากรทุกคน เป8นหลักสําคัญ 
ในการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาส3งเสริม สนับสนุน และช3วยเหลือครูให, 
ประสบความสําเร็จในภาระงาน ในทุกด,านให,ประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนเพื่อสร,างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด,านให,เต็มศักยภาพ 

 2.3 จุดมุ$งหมายของการนิเทศภายใน 
 นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศการศึกษาภายใน 
ดังนี้ 
  ศิขริน กนะกาศัย (2552, หน,า 7) กล3าวว3า การจัดให,มีการนิเทศภายในขึ้น
ด,วยจุดหมายต3อไปนี้ 
   1) เพื่อช3วยให,ครูค,นหาและรู,วิธีการทํางานด,วยตนเอง 
   2) เพื่อช3วยให,ครูรู,จักแยกแยะ วิเคราะห<ป9ญหาของตนเอง โดยช3วยให,ครูรู,
ว3าอะไรเป8นป9ญหาที่กําลังเผชิญอยู3และจะแก,ป9ญหาเหล3านี้ได,อย3างไร 
   3) เพื่อช3วยให,ครูรู,สึกม่ันคงในอาชีพ และมีความเช่ือม่ันในความสามารถ
ของตน 
   4) เพื่อช3วยให,ครูคุ,นเคยกับแหล3งวิทยากรและสามารถนําไปใช, 
ในการเรียนการสอนช3วยให,ครูเข,าใจถึง ปรัชญาและความต,องการทางการศึกษา 
  ปรียาพร วงศ<อนุตรโรจน< (2553, หน,า 226) ได,กล3าวว3า ความมุ3งหมายของ
การนิเทศภายใน มีดังนี้  
   1) เพื่อพัฒนาและส3งเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
   2) เพื่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให,มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   3) เพื่อสํารวจ วิเคราะห< วิจัยและประเมินผล เพื่อปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
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   4) เพื่อพัฒนาหลักการและสื่อการเรียนการสอนให,ได,มาตรฐาน และ
เอกสารทางวิชาการให,มีประสิทธิภาพสอดคล,องกับความต,องการและจําเป8นของ
สถานศึกษาและครูอาจารย< 
   5) เพื่อพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครูอาจารย<ให,มีความรู,ทักษะและ
ประสบการณ<ที่จําเป8น ซึ่งจะนําไปใช,ในการเรียนการสอน การจัดการศึกษา ทั้งให,สามารถ
แก,ป9ญหาเหล3านั้นได, 
  วิภา อยู3คง (2555, หน,า 19) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศภายในไว,
ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อช3วยเหลือครูผู,สอนในการปฏิบัติงานให,บรรลุได,อย3างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย3างยิ่งในเรื่องการจัดการเรียนการสอนหรือการพัฒนาคุณภาพ
ผู,เรียน และการนิเทศภายในสถานศึกษายังเป8นการทํางานร3วมกันเป8นทีม 
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 46) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศ
ภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อช3วยพัฒนาครูให,มีความรู, ประสบการณ<  
มีความคิดสร,างสรรค<เพื่อนําไปใช,ในการเรียนการสอน เกิดความเจริญงอกงาม เพื่อเกิด
ความร3วมมือในการทํางานและสามารถแก,ป9ญหาได,อย3างเป8นระบบ ซึ่งจะส3งผลให,นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
  ศศิธร กองกาญจน< (2556, หน,า 20) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศ
ภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อการพัฒนาให,บุคลากรมีความรู, และทักษะ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู, พัฒนาหลักสูตร และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจัดทํา
เอกสารทางวิชาการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการและส3งเสริมความร3วมมือ 
ของบุคลากรในการร3วมคิดร3วมทํา ประสานความร3วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนการสอน 
  วารุณีย< วงศ<สีชา (2557, หน,า 21) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายที่จะช3วยเหลือและประสานงาน 
ในด,านวิชาการภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูให,มี
ประสิทธิภาพ ส3งเสริม และรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปรับปรุงและประเมินผล
การเรียนการสอน ตลอดจนช3วยให,เกิดความงอกงามทางวิชาชีพของครูและสร,าง
ความสัมพันธ<อันดีกับชุมชน 
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  สุเมธ คะลีล,วน (2557, หน,า 20) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศ
ภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อช3วยเหลือ สนับสนุนให,ครูหรือทีมงานได,
ร3วมกันวางแผนในการแก,ไขป9ญหาและดําเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู,ของผู,เรียน 
สร,างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานให,แก3ครู การให,คําแนะนําและพัฒนาบุคลากรในด,าน
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน การพัฒนา
บุคลิกภาพ การประสานงานกับผู,เกี่ยวข,อง ส3งผลต3อคุณภาพของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้นและได,มาตรฐานตามหลักสูตร 
  ชมพูนุช โยธี (2558, หน,า 18) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศภายใน
ไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อต,องการหาทางพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรียนในเรื่องความร3วมมือในการแก,ป9ญหา การสร,างเจตคติที่ดใีนการทํางาน 
การทํางานเป8นทีม เพื่อเป8นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจะส3งผลโดยตรงไปยังนักเรียน
ให,มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  
  พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 14) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อที่จะพัฒนาครูให,มีความสามารถ 
ในการสอน พัฒนาตนเอง ช3วยเหลือตนเองได, สร,างความสัมพันธ<ระหว3างครูและผู,บริหาร
โรงเรียนได,เป8นอย3างดี โดยการร3วมมือช3วยเหลือกันและกัน ตลอดจนให,มีขวัญและกําลังใจ
ในการทํางาน อันจะส3งผลให,การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  ณัฐชนา สหุนิล (2559, หน,า 52) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศ
ภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อให,คณะครูหรือทีมงานได,ร3วมกันวางแผนใน
การแก,ไขป9ญหา และดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา สร,างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให,แก3ครู การให,คําแนะนําพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให,คณะครูได,
จัดการเรียนการสอนอย3างเป8นระบบและมีส3วนร3วมในการพัฒนาการบริหารการศึกษา  
ซึ่งจะส3งผลต3อคุณภาพของนักเรียนให,มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามเปNาหมายอย3างมี
ประสิทธิภาพ  
  สังเวียน พิลาพันธ< (2559, หน,า 22) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายเพื่อให,ความช3วยเหลือพัฒนาครู  
ให,เกิดขวัญกําลังใจในการที่จะพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด,าน มีการประสานสัมพันธ<ที่ดีกับ 
ทุก ๆ ฝHายของโรงเรียนทําให,งานสําเร็จอย3างมีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค<ของการจัด
การศึกษา 
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  วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 25) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการนิเทศภายใน
ไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมายคือ การช3วยเหลือครูให,มีความรู,ความสามารถ 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให,เกิดความเจริญงอกงามแก3นักเรียนทั้ง
ยังสร,างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูให,มีความก,าวหน,าในวิชาชีพและ 
มีความสัมพันธ<ที่ดีกับชุมชน 
  รัศมี ภูกันดาน (2562, หน,า 26) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ 
การนิเทศภายในไว,ว3าการนิเทศภายในมีจุดมุ3งหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพผู,เรียนโดยผ3าน
กระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูให,มีภาวะผู,นําทางวิชาการ ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน เสริมสร,างสมรรถนะด,านการสอน การปฏิบัติงาน
ของครู ประสานความร3วมมือในการแก,ป9ญหาการจัดการเรียนการสอน เสริมสร,างขวัญ
กําลังใจให,ครูมีความไว,วางใจและความม่ันคงในความก,าวหน,าทางวิชาชีพ เพื่อให,เกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดต3อการเรียนของนักเรียน 
 สรุปได,ว3า จุดมุ3งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาเป8นการพัฒนาบุคลากร
ในสถานศึกษาพัฒนาครูให,มีความรู,ความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน ช3วยประสานงานและความร3วมมือให,เกิดความเข,าใจอันดีระหว3างงานทุกงานที่
เกี่ยวข,อง อีกทั้งยังสร,างความม่ันคงในอาชีพครู สร,างสรรค<กําลังใจแก3บุคลากรเพื่อการ
พัฒนานักเรียนให,มีคุณภาพตามความมุ3งหมายของการจัดการศึกษาที่จะส3งผลต3อคุณภาพ
ของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและได,มาตรฐานตามหลักสูตร 

 2.4 ป+จจัยท่ีส$งผลต$อการนิเทศภายใน 
 นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงป9จจัยสนับสนุนการนิเทศ ไว,ดังนี้ 
  วนิดา น,อยมะลิวัน (2551, หน,า 39) ได,ทําการวิจัยเรื่องป9จจัยที่มี
ความสัมพันธ<กับการนิเทศภายในโรงเรียนของครูผู,สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ได,กล3าวถึงป9จจัยที่มีความสัมพันธ<กับการนิเทศภายในโรงเรียน
ของครูผู,สอน ได,แก3  
   1) ป9จจัยด,านบุคคล ประกอบด,วย 
    1.1) ระดับการศึกษา 
    1.2) ประสบการณ<ในการทํางาน 
    1.3) การอบรม 
    1.4) ภาระงาน 
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    1.5) ความสามารถเชิงวิชาชีพ 
   2) ป9จจัยด,านองค<การ ประกอบด,วย 
    2.1) การรับรู,รูปแบบการบริหาร 
    2.2) เจตคติต3อวิชาชีพ 
    2.3) ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
   3) ป9จจัยด,านสภาพแวดล,อม ประกอบด,วย 
    3.1) ขนาดของโรงเรียน 
    3.2) สภาพแวดล,อมของชุมชน 
  ชฏากรณ< บรรเลงรมย< (2552, หน,า 38) ได,ทําการวิจัยเรื่อง ป9จจัยทาง 
การบริหารที่ส3งผลต3อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู,บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานไีด,กล3าวถึงป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายใน 

ได,แก3 1) ป9จจัยด,านภาวะผู,นํา 2) ป9จจัยด,านการจูงใจ 3) ป9จจัยด,านการสื่อสาร  
4) ป9จจัยด,านการตัดสินใจ และ 5) ป9จจัยด,านวัฒนธรรม 
  สิริกร คํามูล (2556, หน,า 50-57) ได,ทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศการศึกษาสําหรับโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห3งชาติ ได,กล3าวถึงป9จจัยเงื่อนไขความสําเร็จของการนิเทศ ไว,ดังนี้ 
   1) ทักษะของผู,นิเทศการศึกษา ประกอบด,วย ทักษะด,านเทคนิค ทักษะ
ด,านมนุษยสัมพันธ< และทักษะด,านกระบวนการ 
   2) การสร,างแรงจูงใจในการนิเทศการศึกษา ผู,นิเทศจะต,องสามารถจูงใจ
ให,ผู,รับการนิเทศการศึกษาหรือครูผู,สอนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน,าที่จัดการเรียน
การสอนได,อย3างมีประสิทธิภาพ โดยการชมเชย ให,เกียรติ ส3งเสริมให,ครูผู,สอนได,รับ
ความก,าวหน,าในงานหรือวิชาชีพ 
  วรรณดี สุธาพาณิชย< (2557, หน,า 11) ได,ทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต, ได,กล3าวถึงป9จจัยเชิงบวก
สนับสนุนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพไว, 5 องค<ประกอบ ดังนี้ 1) ภาวะผู,นําทาง
วิชาการของผู,บริหารโรงเรียน 2) ความรู, ทักษะ และทัศนคติของผู,นิเทศ 3) พฤติกรรมของ
ผู,รับการนิเทศ 4) สื่อและเครื่องมือนิเทศ และ 5) บรรยากาศที่เอื้อต3อการนิเทศ 
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  วันชัย อยู3ตรง (2557, หน,า 7) ได,ทําการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ได,กล3าวถึงป9จจัยสนับสนุนการบริหารงาน
นิเทศภายใน ไว,ดังนี้ 
   1) ภาวะผู,นําของผู,บริหารสถานศึกษา หมายถึง การที่ผู,บริหารเป8นบุคคล
ที่กล,าทําและกล,าตัดสินใจ เป8นผู,ที่มีมนุษยสัมพันธ<ที่ดี ประสานงานกับบุคคลและหน3วยงาน
อื่น ๆ ได, และสามารถทํางานร3วมกับทีมงานการนิเทศภายในได,อย3างเป8นดี 
   2) ความร3วมมือของครูในการนิเทศ หมายถึง การที่ครูผู,สอนทุกคนมี
ความยินดีและสนับสนุนการดําเนินการนิเทศภายในเป8นอย3างดี 
   3) การทํางานเป8นทีม หมายถึง การร3วมมือกันดําเนินการนิเทศภายใน
ของครูเป8นหมู3คณะโดยมีการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผล และการจัดทํารายงานผล
การนิเทศร3วมกันอย3างจริงจัง 
   4) ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง ระบบที่มฐีานข,อมูล 
การดําเนินการนิเทศภายในเกี่ยวกับผู,นิเทศอย3างครบถ,วน มีข3าวสารที่ถูกต,อง และ 
เรียกใช,ได,ทันท3วงที รวมทั้งมีระบบสื่อสารกับผู,บริหารและคณะทํางาน ได,อย3างมี
ประสิทธิภาพโดยรวม 
   5) สภาพบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อต3อการนิเทศภายใน หมายถึง 

สภาพการทํางานของโรงเรียนมีการดําเนินงานตามระเบียบ ข,อบังคับของโรงเรียน ครูยินดี
ทํางานกันเป8นกลุ3ม มีความรักความสามัคคี มีความเป8นมิตร และเอื้ออาทรช3วยเหลือกัน
อย3างจริงใจ 
   6) สื่อ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ< หมายถึง เครื่องมือที่จะใช,ในการนิเทศ
ภายในให,มีประสิทธิภาพ 
  อัศวิน วิภาดา (2557, หน,า 40-42) ได,ทําการวิจัยเรื่อง ป9จจัยที่ส3งผลต3อ 
การดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย< เขต 3 ได,กล3าวถึงป9จจัยที่ส3งผลต3อการดําเนินการนิเทศ
ภายใน ประกอบด,วย 5 ป9จจัย ดังนี้ 1) ป9จจัยด,านการบริหาร 2) ป9จจัยด,านโครงสร,าง  
3) ป9จจัยด,านบุคลากร 4) ป9จจัยด,านกระบวนการ 5) ป9จจัยด,านทรัพยากร 
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  พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 83-84) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ได,กล3าวถึงป9จจัยเชิงบวกสนับสนุนการนิเทศภายใน ประกอบด,วย  
3 ป9จจัย ดังนี้ 
   1) ความรู, ทักษะและเจตคติของผู,นิเทศ ประกอบด,วย 
    1.1) ผู,นิเทศมีความรู,และเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการสอนเป8นอย3างดี 

    1.2) ผู,นิเทศมีความรู,เกี่ยวกับการพัฒนาและใช,สื่อเป8นอย3างดี 
    1.3) ผู,นิเทศมีความรู,เกี่ยวกับหลักการสอน 
    1.4) ผู,นิเทศเห็นความสําคัญของการนิเทศ 
    1.5) ผู,นิเทศมีเจตคติที่ดีต3อการนิเทศ 
   2) พฤติกรรมของผู,นิเทศและผู,รับนิเทศ ประกอบด,วย 
    2.1) ผู,นิเทศมีความเป8นกัลยาณมิตรต3อผู,รับการนิเทศ 
    2.2) ผู,รับการนิเทศเห็นความสําคัญของการนิเทศภายใน 
    2.3) ผู,รับการนิเทศมีเจตคติที่ดีต3อการปฏิบัติการนิเทศภายใน 
    2.4) ผู,รับการนิเทศมีความใจกว,างยอมรับคําแนะนําต3าง ๆ  
    2.5) ผู,รับนิเทศนําผลการประเมินไปใช,ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู,

ของตนเอง 
    2.6) ผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศให,ความร3วมมือและมีความตั้งใจใน

การดําเนินการนิเทศทุกขั้นตอน 
    2.7) ผู,นิเทศและผู,รับนิเทศสร,างบรรยากาศที่เอื้อต3อการนิเทศ 
   3) สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ประกอบด,วย 
    3.1) ผู,นิเทศมีวัสดุอุปกรณ<และสื่ออิเล็กทรอนิกส< สําหรับการนิเทศ

ภายใน 
    3.2) ผู,นิเทศมีคู3มือสําหรับการนิเทศภายใน 
    3.3) ผู,นิเทศมีเครื่องมือในการประเมินผลการนิเทศภายใน 
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  เพิ่มพูล ร3มศรี (2558, หน,า 50) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร,อยเอ็ด เขต 1 ได,กล3าวถึงป9จจัยด,านการนิเทศภายในที่จะประสบผลสําเร็จ 

ประกอบด,วย 7 ป9จจัย ดังนี้ 1) บุคลากร 2) วิธีการและเทคนิคการนิเทศ 3) สื่อและเครื่องมือ 
ที่ใช,ในการนิเทศ 4) ระบบข,อมูลและสารสนเทศ 5) การวางแผน 6) การประเมินผล  
7) การเผยแพร3และขยายผล 
  อัมพวรรณ สิริรักษ< (2559, หน,า 28-60) สรุปป9จจัยที่ส3งผลต3อการจัด 
การนิเทศภายใน เป8นป9จจัยใหญ3 ๆ 4 ด,าน คือ 1) ป9จจัยด,านการบริหาร ประกอบด,วย 

นโยบายการบริหารโรงเรียน การจัดโครงสร,างการนิเทศภายในโรงเรียน และ ภาวะผู,นํา
ของผู,บริหาร 2) ป9จจัยด,านกระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด,วย การศึกษาสภาพและ
ความต,องการนิเทศภายในโรงเรียน การวางแผนการนิเทศ การสร,างสื่อและเครื่องมือ 
การนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินและรายงานผลการนิเทศ 3) ป9จจัยด,าน
บุคลากร ประกอบไปด,วย ประสบการณ<ทํางาน การพัฒนาบุคลากร และการเลือกสรร
บุคลากร 4) ป9จจัยด,านแรงจูงใจประกอบไปด,วย การสร,างขวัญและกําลังใจ การจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก การมอบหมายงานอย3างเป8นธรรมและเหมาะสม ความสําคัญของ
บรรยากาศโรงเรียน และวัฒนธรรมโรงเรียน       
  วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 28-34) สรุปป9จจัยที่เอื้อต3อการจัดการนิเทศ
ภายใน เป8นป9จจัยใหญ3 ๆ 5 ด,าน คือ 1) ความรู,และทักษะของบุคลากรการนิเทศ  
2) พฤติกรรมและแรงจูงใจของผู,รับการนิเทศ 3) บรรยากาศในโรงเรียน 4) ภาวะผู,นําของ
ผู,บริหาร 5) วัฒนธรรมโรงเรียน 
 จากผลการวิจัยที่กล3าวมาข,างต,น สามารถสังเคราะห<ป9จจัยสนับสนุนการนิเทศ
ภายใน สรุปได,ดังตารางที่ 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะห<ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายใน 
 

            นักวิชาการ/นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศ 
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 (2

55
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อัม
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ณ

 ส
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<  (2

55
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วิช
นีย
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ะ  (
25
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ะ 

 ป
9จจั

ยท
ี่มุ3ง

ศึก
ษา

 

1. บุคคลากร �     �  �   3 30  

2. องค<การ �          1 10  

3. บรรยากาศในการนิเทศ �   � �     � 4 40 � 

4. ภาวะผู,นําของผู,บริหารสถานศึกษา  �  � �     � 4 40 � 

5. แรงจูงใจ  � �      � � 4 40 � 
6. การสื่อสาร  �         1 10  

7. การตัดสินใจ  �         1 10  

8. วัฒนธรรม  �        � 2 20  

9. ความรู,และทักษะของบุคลากร 
การนิเทศ 

  � �   � � � � 6 60 � 

10.พฤติกรรมของผู,รับการนิเทศ    �   �   � 3 30  

11. สื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ    � �  � �   4 40 � 
12. การทํางานเป8นทีม     �      1 10  

13. ระบบสารสนเทศ     �   �   2 20  

14. การวางแผนการนิเทศ        �   1 10  

15. การประเมินผลการนิเทศ        �   1 10  

16. การเผยแพร3ขยายผลการนิเทศ        �   1 10  

17. การบริหาร      �   �  2 20  

18. กระบวนการนิเทศ   �   �   �  3 30  

19. ทรัพยากร      �     1 10  

20. โครงสร,าง      �     1 10  

21. ความร3วมมือ     �      1 10  

  
 จากตาราง 1 การสังเคราะห<ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายใน ผู,วิจัยได,รวม
ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายในที่มีความหมายลักษณะสอดคล,องกันเข,าเป8นป9จจัย
เดียวกัน จํานวน 21 ป9จจัย จากนั้นผู,วิจัยใช,เกณฑ<ความถี่ร,อยละ 40 ขึ้นไป ดังนี้ 
  ป9จจัยที่ 1 ความรู,และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 
  ป9จจัยที่ 2 ภาวะผู,นําของผู,บริหาร 
  ป9จจัยที่ 3 สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 
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  ป9จจัยที่ 4 ด,านบรรยากาศในการนิเทศ  
  ป9จจัยที่ 5 แรงจูงใจ  
 ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายใน มีรายละเอียด ดังต3อไปนี้ 
  2.4.1 ป9จจัยด,านความรู,และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 
   2.4.1.1 ความรู,พื้นฐานของผู,นิเทศภายในโรงเรียน 
   ผู,นิเทศการสอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข,องกับการนิเทศการสอน 

จําเป8นต,องมีความรู,พื้นฐานเพื่อใช,ในการนิเทศ ดังนี้  
    Lowell & Wiles (1983, pp. 13-14) ได,สรุปความรู,ที่จําเป8นสําหรับ 
ผู,นิเทศการสอน ไว,ดังนี้ 1) ความรู,เกี่ยวกับตัวครูที่จะไปนิเทศการสอน 2) ความรู,สภาพ
สังคมและจิตวิทยาที่เกี่ยวข,องในการนิเทศการสอน 3) ความรู,เกี่ยวกับผู,ทําหน,าที่นิเทศ 
การสอน 4) ความรู,เกี่ยวกับทฤษฏีที่ใช,ในการนิเทศ 5) ความรู,ว3าด,วยทักษะที่จําเป8นสําหรับ
ผู,นิเทศ และ 6) ความรู,ว3าด,วยหลักสูตร ดังนี้  
     1) ความรู,เกี่ยวกับตัวครูที่จะไปนิเทศการสอน ผู,ให,การนิเทศ 
การสอนควรมีความรู,พื้นฐานความรู,ด,านวุฒิภาวะ เจตคติ ค3านิยม ความสามารถ  
ความถนัด จุดเด3น จุดด,อย ป9ญหาในการสอน ป9ญหาส3วนตัว ความรู,เกี่ยวกับการช3วยให,
ผู,ให,การนิเทศการสอนเกิดการเข,าใจ มีเจตคติที่ดีต3อครู เกิดความรู,สึกเห็นอกเห็นใจ 

ช3วยเหลือแนะนํา ให,ความร3วมมือ หากผู,ให,การนิเทศการสอนไม3รู,จักตัวครู อาจเกิด 
ความเข,าใจผิด มีเจตคติที่ไม3ดี ไม3ชอบหน,าครู ความสัมพันธ<ที่ไม3ดีต3อกันเช3นนี้ จะทําให,เกิด
ป9ญหาในการนิเทศการสอน ซึ่งจะส3งผลเสียต3อไปยังผู,เรียน การมีความรู,เกี่ยวกับตัวครูที่จะ
ไปนิเทศ จะทําให,การนิเทศการสอนประสบความสําเร็จได,เป8นอย3างดี  
     2) ความรู,สภาพสังคมและจิตวิทยาที่เกี่ยวข,องในการนิเทศ 
การสอน ก3อนการนิเทศการสอน ผู,ให,การนิเทศการสอนจะต,องศึกษาหาข,อมูล ความรู, 
ลักษณะสังคมสถานศึกษา ว3า ความคาดหวังของผู,บริหาร นโยบาย การวางแผน  
การดําเนินโครงการต3าง ๆ ความเช่ือถือศรัทธา ประเพณีนิยม ความสัมพันธ<ระหว3าง
ผู,บริหาร ครู นักเรียน สถานศึกษาต3อชุมชน ป9ญหาในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ความสําเร็จและพัฒนาต3าง ๆ ของสถานศึกษาแหล3งให,การสนับสนุน ฯลฯ การที่มีความรู,ถึง
สภาพสังคมและจิตวิทยาจะช3วยให,ผู,นิเทศการสอนเตรียมตัวสามารถกําหนดแผน 

วิธีดําเนินการนิเทศ กําหนดเวลามนการนิเทศ กําหนดทรัพยากรที่ใช,ในการนิเทศ จัดเตรียม
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วัสดุอุปกรณ<และเครื่องมือต3าง ๆ ความพร,อม การเตรียมตัวและวางแผนในการดําเนินงาน
เช3นนี้ก็จะช3วยให,การนิเทศการสอนประสบความสําเร็จได,ทางหนึ่ง 
     3) ความรู,เกี่ยวกับผู,ทําหน,าที่นิเทศการสอน ได,แก3 ผู,บริหาร
สถานศึกษารองผู,อํานวยการสถานศึกษา ครูที่ได,รับมอบหมาย และบุคลากรที่เกี่ยวข,องกับ
การนิเทศ ควรมีความรู,เกี่ยวกับบทบาทหน,าที่ ระเบียบ กฎเกณฑ< ผู,นิเทศควรมีบทบาท
หน,าที่อย3างไรในการนิเทศ ข,อหลีกเลี่ยงไม3เกิดป9ญหาในการนิเทศ จะต,องมีความรู,เรื่อง 
การนิเทศ วิธีนิเทศที่ดีควรเป8นอย3างไร มีความรู,ความสามารถ ช3วยเหลือครูให,สามารถ
แก,ป9ญหาและช3วยครูพัฒนาการสอนต3อไปได, 
     4) ความรู,เกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช,ในการนิเทศ ผู,นิเทศควรมีความรู,
เกี่ยวกับทฤษฎี ต3อไปนี้ 
      4.1) ทฤษฎีการสื่อความหมาย การนิเทศการสอนจะต,องอาศัย
ทฤษฎีการสื่อความหมายระหว3างผู,นิเทศกับผู,รับการนิเทศ การทํางานร3วมกันจําเป8นต,องมี
การให,คําแนะนํา แสดงความคิดเห็นความรู,สึก ความห3วงใย ผู,นิเทศที่ดีควรสื่อความหมาย
ให,ครูได,รับทราบจะช3วยลดความกดดัน 
      4.2) ทฤษฎีการจูงใจ แรงจูงใจเป8นกระบวนการสนับสนุน 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู,รับการนิเทศเพื่อให,พร,อมที่จะแก,ไขปรับปรุงการสอนให,มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แรงจูงใจมีส3วนสัมพันธ<กับความสําเร็จ  
      4.3) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง การนิเทศการศึกษามุ3งให,ผู,ได,รับ
การนิเทศสามารถปฏิบัติงานและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น ผลที่ได,รับย3อมทําให,
คุณภาพการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
      4.4) ทฤษฎีการเป8นผู,นํา เป8นการที่บุคคลได,รับมอบหมายจาก
หมู3คณะให,เป8นผู,ดําเนินงาน และผู,ประสานงานเกี่ยวกับภาระหน,าที่ หรือกิจกรรมต3าง ๆ 

ของหมู3คณะนับตั้งแต3ครอบครัว หมู3บ,าน ตําบล ชุมชน โรงเรียน ทั้งในระดับเมือง 

ระดับประเทศ ระดับโลก 
     5) ความรู,ว3าด,วยทักษะที่จําเป8นสําหรับผู,นิเทศ มี 4 ด,าน ได,แก3 
1) ทักษะด,านมนุษย< 2) ทักษะด,านความคิดรวบยอด 3) ทักษะด,านเทคนิควิธีการ และ  
4) ทักษะด,านการเสริมกําลังใจ 
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     6) ความรู,ว3าด,วยหลักสูตร ผู,นิเทศการสอน ควรมีความรู,ว3าด,วย
การพัฒนาหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช,ให,เกิดผลในการปฏิบัต ิการบริหารหลักสูตรร3วม
สนับสนุนให,ความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
   สรุปว3า ความรู,พื้นฐานของผู,นิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ผู,นิเทศ
จะต,องมีความรู, ความเข,าใจหน,าที่ของครูผู,สอน เข,าใจหลักสูตรการเรียนการสอน เข,าใจ
เกี่ยวกับเทคนิควิธกีารสอนและสามารถสาธิตให,คําแนะนําและมีความรู,ความเข,าใจและ
สามารถเป8นตัวอย3างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให,เกิดประสิทธิภาพต3อ
กระบวนการจัดการเรียนรู,แก3ผู,เรียน 
   2.4.1.2 ทักษะที่จําเป8นสําหรับการนิเทศภายใน 
    กมลเทพ ลําเหลือ (2552, หน,า 20-37) ได,สรุปทักษะการนิเทศของ 
ผู,นิเทศภายในสถานศึกษาควรมีทักษะ ดังต3อไปนี้ 
     1) ทักษะในด,านการเป8นผู,นํา ผู,นําที่ดีจําเป8นต,องมีคุณสมบัติหลาย
ประการทั้งในด,านสติป9ญญา ความรู, ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร,างสรรค< 
บุคลิกลักษณะที่ดี แนะนําช3วยเหลือผู,อื่นและสามารถนําสมาชิกในกลุ3มให,ร3วมมือ
ประสานงานกันด,วยดี ดังนั้นการเป8นผู,นําจึงต,องประกอบด,วยศิลปaและศาสตร< ผู,นําจึงต,อง
ฝlกฝนจนเกิดความชํานาญ 
     2) ทักษะในด,านมนุษยสัมพันธ< เป8นการสร,างความเข,าใจอันดี 
ความรู,สึกที่ดีในการทํางานร3วมกับผู,อื่น โดยมีวัตถุประสงค<ส3วนตัวต3อหน3วยงาน  
มีความสําคัญเกี่ยวข,องกับวิธีปฏิบัติที่จะทําให,ผู,อื่นยอมรับนับถือและเกิดศรัทธาในตัวเรา 

การสร,างมนุษยสัมพันธ<ระหว3างผู,นิเทศกับผู,สอนเป8นเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะจะ
ช3วยให,การปฏิบัติงานด,านการนิเทศประสบผลสําเร็จและจะช3วยลดช3องว3างระหว3าง
ความคิดกับการกระทําที่เกิดขึ้น ทําให,เกิดความร3วมมือร3วมใจอย3างจริงจังโดยใช,ทักษะ 
การสร,างมนุษยสัมพันธ<เป8นตัวกลางในการประสานงาน   
     3) ทักษะในด,านกระบวนการกลุ3ม เป8นการทํางานร3วมกันของ
บุคคล ร3วมกันคิด ร3วมกันตัดสินป9ญหาในการนิเทศการเรียนการสอน จุดมุ3งหมายอัน
สําคัญคือการปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนให,ดีขึ้น การรวมเอาบุคคลหลาย ๆ ฝHายที่มี
ความรู, มีทักษะมีประสบการณ< ย3อมจะอํานวยผลให,การแก,ป9ญหาที่เกิดขึ้นลุล3วงไปด,วยดี  
ผู,นิเทศเป8นผู,ที่ทํางานเกี่ยวข,องกับคนเป8นรายคนและกลุ3มจึงควรตระหนักถึงคุณค3า 
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กระบวนการกลุ3ม มีทักษะในการสร,างมนุษยสัมพันธ<ในกลุ3ม และช3วยให,ผู,อื่นได,ปรับปรุง
ตัวเองให,เป8นสมาชิกหรือผู,นําของกลุ3มที่ดี 
     4) ทักษะในด,านการบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคล คือ 

การจัดการเกี่ยวกับคนในหน3วยงานเพื่อให,การดําเนินงาน เป8นไปตามวัตถุประสงค<และ
สําเร็จตามที่กําหนด การบริหารบุคคล เริ่มตั้งแต3การคัดเลือกเข,าทํางานจนพ,นจากงาน  
ให,มีขวัญและกําลังใจ มีความสุขในการทํางาน 
     5) ทักษะการประเมินผล คือ การกระบวนการตรวจสอบ  
การกําหนดค3าของงานที่ได,ดําเนินการที่ผ3านมา ตามจุดมุ3งหมายที่กําหนดไว, โดยมีค3า 
การประเมินเป8นปริมาณของจํานวนมากน,อย แล,วเปรียบเทียบว3าดีหรือไม3 จะได, 
แก,ไขปรับปรุงต3อไป 
    วัชรา เล3าเรียนดี (2555, หน,า 22) ได,สรุปทักษะพื้นฐาน 
ในการนิเทศภายในสถานศึกษาควรมีทักษะ ดังต3อไปนี้ 
     1) ทักษะด,านการเป8นผู,นํา เป8นลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งที่ 
ผู,นิเทศจําเป8นจะต,องมใีนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให,ครูสามารถดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนให,สําเร็จลุล3วงไปด,วยดี 
     2) ทักษะด,านมนุษยสัมพันธ< งานนิเทศภายในโรงเรียนจําเป8นต,องมี
ความเกี่ยวข,องกับบุคคลต3าง ๆ หลายฝHาย การมีมนุษยสัมพันธ<อันดีทําให,ผู,เรียนได,รับ 
ความร3วมมือเป8นอย3างดี 
     3) ทักษะด,านการทํางานเป8นทีม งานนิเทศภายในจําเป8นต,องมี 
การดําเนินงานกันเป8นกลุ3มหรือเป8นทีมการทํางานกันอย3างเป8นกลุ3มหรือทีมจะช3วยชักจูงให,
สมาชิกภายในกลุ3ม มีความร3วมมือในการทํางานและมีการประสานงานกันเป8นอย3างดี 
     4) ทักษะด,านการบริหารบุคคล การบริหารบุคคลให,สามารถ
ทํางานได,เต็มศักยภาพนั้นจะต,องมีการกระตุ,นหรือเสริมสร,างแรงจูงใจให,เกิดกับ 
บุคคลนั้น ๆ 
     5) ทักษะการประเมินผล การประเมินผลจะช3วยให,ทราบแผน 
การปฏิบัติงานต3าง ๆ ที่กําหนดไว,ว3าสามารถบรรลุผลได,มากหรือน,อยเพียงใด ป9ญหาที่
เกิดขึ้นจากการนิเทศภายใน มีอะไรบ,างการประเมินอาจใช,วิธีต3าง ๆ เช3น การสัมภาษณ< 
สังเกต การใช,แบบสอบถาม เป8นต,น 
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    วรรณดี สุธาพาณิชย< (2557, หน,า 84) ได,กล3าวถึงทักษะในการจัด 
การสําหรับผู,นิเทศ ประกอบด,วย การวางแผน การจัดการบุคลากร การควบคุมดูแล 
การปฏิบัติงานในทุกเรื่องจะต,องสร,างความร3วมมือให,เกิดขึ้น สร,างการยอมรับ 
ในการเปลี่ยนแปลงให,เกิดขึ้นกับครูเป8นสําคัญ 
    พงษ<ศักดิ์ ทองไซย (2558, หน,า 83-84) ได,กล3าวถึง ความรู, ทักษะ
และเจตคติของผู,นิเทศ ดังนี้ 
     1) ผู,นิเทศมีความรู,และเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการสอนเป8นอย3างดี 

     2) ผู,นิเทศมีความรู,เกี่ยวกับการพัฒนาและใช,สื่อเป8นอย3างดี 
     3) ผู,นิเทศมีความรู,เกี่ยวกับหลักการสอน 
     4) ผู,นิเทศเห็นความสําคัญของการนิเทศ 
     5) ผู,นิเทศมีเจตคติที่ดีต3อการนิเทศ 

    เกรียงศักดิ์ สังข<ชัย (2559, หน,า 75) ได,กล3าวถึง ทักษะที่จําเป8น
สําหรับการนิเทศภายใน ไว,ดังนี้ 
     1) ทักษะด,านเทคนิค (Technical Skill) ได,แก3 ความรู,ความเข,าใจใน
เรื่องเทคนิคและวิธีการนิเทศที่จะให,ผลดีที่สุด ตลอดจนการสามารถเลือกใช,เครื่องมือใน
การดําเนินการ 
     2) ทักษะด,านมนุษย<สัมพันธ< (Human Skill) ได,แก3 ความสามารถ 
ในการทํางานกับคนอื่น ๆ ได,เป8นอย3างดี เพราะการนิเทศภายในเป8นงานที่ต,องกระทํากับ
บุคคลอื่น 
     3) ทักษะด,านคตินิยม (Conceptual Skill) ได,แก3 ความสามารถใน
การเข,าใจความสําคัญในหน3วยงานของตนเอง เข,าใจระบบการศึกษาตั้งแต3ระดับท,องถิ่นจน
ไปถึงระดับประเทศตลอดจนเข,าใจขอบข3ายและกลไกในการปฏิบัติงาน 
    รัศมี ภูกันดาน (2562, หน,า 38-39) ได,กล3าวถึง ทักษะที่จําเป8น
สําหรับการนิเทศภายใน ประกอบด,วย  
     1) ทักษะด,านบุคคล ได,แก3 ทกัษะด,านการเป8นผู,นํา ทักษะ 
ด,านมนุษยสัมพันธ< ทักษะการติดต3อสื่อสารและทักษะด,านคตินิยม 
     2) ทักษะด,านเทคนิค ได,แก3 ทักษะการทํางานเป8นทีม ทักษะ
เสริมสร,างแรงจูงใจ ทักษะการประเมินผล และทักษะเสนอแนะ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



48 

     3) ทักษะทางด,านการบริหารจัดการ ได,แก3 ทักษะในการบริหาร
บุคคลและทักษะการบริหารจัดการทรัพยากร 
   สรุปทักษะที่จําเป8นสําหรับการนิเทศภายใน หมายถึง ความสามารถ 
ในการใช,ความรู, วิธีการและเทคนิคที่จําเป8นและที่เกี่ยวข,องกับการนิเทศ ทักษะ 
ด,านมนุษยสัมพันธ<ที่ดีต3อกัน ความสามารถในการทํางานร3วมกับคนอื่นและสามารถจูงใจ
บุคคลอื่น ทักษะด,านการบริหารจัดการ ความสามารถในการตัดสินใจและการตัดสินใจ
มองเห็นความสัมพันธ<ของส3วนต3าง ๆ ที่จะนําไปสู3การปฏิบัติงานที่บรรลุเปNาหมาย 
   2.4.1.3 การพัฒนาบุคลากร 
   การจัดการนิเทศภายในโรงเรียนให,เกิดประสิทธิภาพนั้นส3วนหนึ่งมาจาก
การพัฒนาความรู,ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนให,สามารถนําความรู,ที่ได,รับมาใช,
อย3างเต็มศักยภาพมีนักวิชาการหลายท3านได,เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
    กมลกาญจน< ศรีประสาร (2555, หน,า 7) ได,กล3าวถึง การพัฒนา
บุคลากรไว,ว3า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินเกี่ยวกับการส3งเสริมบุคลากร 
ในองค<กรให,มีความรู, ความสามารถ มีทักษะเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต3อหน,าที่และ 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได,อย3างมีประสิทธิภาพ 
    สมพร พรมภาพ (2555, หน,า 12) ได,กล3าวถึง การพัฒนาบุคลากร 
ไว,ว3าการพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคลากร 
ในหน3วยงานให,มีความรู, ความสามารถ ทักษะและประสบการณ< มีทัศนคติที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให,การทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค<ของ
หน3วยงาน 
    วราภรณ< พรมนิล (2560, หน,า 40) ได,กล3าวถึง การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไว,ว3า การพัฒนาครู ซึ่งครูในโรงเรียนจะต,องได,รับการพัฒนาเพื่อ
เป8นผู,นําและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู,เฉพาะด,าน สามารถใช,ภาษาต3างประเทศ 

และสื่อเทคโนโลยีเป8นการจัดการเรียนรู, มีความสามารถในการพัฒนางาน พัฒนาตนเอง
รวมทั้งมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาต ิ

ใช,การวิจัยสื่อ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู,และพัฒนาผู,เรียนอย3างต3อเนื่อง 

การพัฒนาผู,บริหารโรงเรียนเพื่อเป8นผู,นําที่มีวิสัยทัศน<มีความสามารถในการใช,เทคโนโลยี
ในการประสานงานและกํากับบริหารจัดการ สามารถใช,ภาษาต3างประเทศในการสื่อสาร   
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มีทักษะในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เป8นผู,นําและมีทักษะในการบริหารงานวิชาการ
และมีผลงานปรากฏเป8นที่ยอมรับ 
   จากแนวคิดการพัฒนาบุคลากร สรุปได,ว3า การพัฒนาบุคลากรเป8น
วิธีการการอบรม หรือกิจกรรมต3าง ๆ ที่นํามาพัฒนาบุคลากรในหน3วยงาน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู, ความสามารถในการปฏิบัติงานให,บรรลุเปNาหมายที่วางไว,อย3างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาบุคลากรมีหลายวิธี เช3น การฝlกอบรม ฝlกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร,าง
ประสบการณ<วิชาชีพ การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในช้ันเรียน  
  2.4.2 ป9จจัยด,านภาวะผู,นําของผู,บริหาร 
   สิร<รานี วสุภัทร< (2551, หน,า 28) ได,ให,ความหมายของภาวะผู,นําทาง
วิชาการของผู,บริหารสถานศึกษาว3า หมายถึง การแสดงบทบาทหน,าที่อย3างสร,างสรรค<ของ
ผู,บริหารสถานศึกษา ที่สามารถโน,มน,าว จูงใจ หรือช้ีนําให,บุคลากรในสถานศึกษาและ
ผู,เกี่ยวข,องเข,าใจและตระหนักในจุดมุ3งหมายของการจัดการศึกษา เกิดการรวมพลัง 

ประสานสัมพันธ<กันเพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข,องโดยตรงกับคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู,เรียน ซึ่งเป8นภารกิจหลักของสถานศึกษา 

เพื่อให,บรรลุตามเปNาหมายที่กําหนดไว,  
   ชฏากรณ< บรรเลงรมย< (2552, หน,า 39) ได,ให,ความหมายภาวะผู,นําของ
ผู,บริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ผู,นําใช,อิทธิพลหรืออํานาจร3วมกับศิลปะ 
การสื่อความหมายในการชักนําหรือโน,มน,าวให,ผู,ใต,บังคับบัญชาภายในองค<กรหรือกลุ3มคน
ในสถานต3าง ๆ เพื่อให,สมาชิกของกลุ3มได,ปฏิบัติหน,าที่ของตนอย3างมีประสิทธิภาพที่สุดให,
บรรลุเปNาหมายขององค<กร 
   วรรณดี สุธาณิชย< (2557, หน,า 84) ได,ให,ความหมายภาวะผู,นําของ
ผู,บริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู,บริหารสถานศึกษานํามาใช,เพื่อให,มีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่น โดยการโน,มน,าว จูงใจ หรือช้ีนําให,บุคลากรในสถานศึกษาและผู,ที่เกี่ยวข,อง
ให,มีความตระหนักและมีความเข,าใจในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
ประสานสัมพันธ<เพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานวิชาการให,บรรลุเปNาหมายที่กําหนดไว, 
   วันชัย อยู3ตรง (2557, หน,า 9) ได,ให,ความหมายภาวะผู,นําของผู,บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง การที่ผู,บริหารเป8นบุคคลที่กล,าทําและกล,าตัดสินใจ เป8นผู,ที่มี 
มนุษยสัมพันธ<ที่ดี ประสานงานกับบุคคลและหน3วยงานอื่น ๆ ได,และสามารถทํางานร3วมกับ
ทีมการนิเทศได,เป8นอย3างดี 
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   วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 49) ได,กล3าวถึง ภาวะผู,นําของผู,บริหาร ไว,ว3า 
หมายถึง พฤติกรรมของผู,บริหารโรงเรียนในการสร,างความเช่ือม่ัน จูงใจ ช3วยเหลือครูและ
ผู,ที่เกี่ยวข,องกับการจัดการศึกษาให,ร3วมมือ ร3วมแรงร3วมใจ ทํางานเป8นทีม เพื่อให, 
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาทักษะ 
การทํางานกลุ3มการวัดและประเมินผล การศึกษาบรรลุวัตถุประสงค<ของการจัดการศึกษา 
และเสริมสร,างประสบการณ<ทางวิชาชีพครู 
  สรุปได,ว3า ภาวะผู,นําของผู,บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู,นํา คือ 

พฤติกรรมที่ผู,บริหารสถานศึกษาตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานกับบุคคล และ
หน3วยงานอื่น ๆ ได,และสามารถทํางานร3วมกันเป8นทีมได, 
   2.4.2.1 บทบาทของผู,บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน 
    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, หน,า 2-5)  
ได,กล3าวถึง บทบาทของผู,เกี่ยวข,องในการนิเทศภายในโรงเรียนว3า ประกอบด,วย  
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ< สื่อการสอน เพื่อให,ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และผลผลิตอันเกิดจากการดําเนินการ คือ คุณภาพการศึกษาที่เกิดแก3นักเรียน  
แนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส3งผลให,เกิดสภาพความสําเร็จ
ของการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งสามารถสรุปเป8นด,าน ๆ ดังนี้ ด,านป9จจัย 
(Input) ได,แก3 
     1) ผู,นิเทศเกิดความตระหนักและเห็นความจําเป8นของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 
     2) ครูเกิดความตระหนักและเห็นความจําเป8นของการพัฒนา
ผู,เรียนรอบด,าน 
     3) ผู,นิเทศวางแผนในการปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
     4) ผู,นิเทศให,ความรู,เรื่องที่จะปฏิบัติ แสวงหาและบริการวิธีจัดการ
เรียนการสอนใหม3 ๆ 
     5) ผู,นิเทศควบคุมการปฏิบัติงาน ให,ข,อมูลย,อนกลับ เสนอแนะ
แนวทางแก,ไข 
     6) ผู,นิเทศตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และด,านผลผลิต (Output) 
     7) ผู,นิเทศ นิเทศการเรียนการสอน 
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     8) ครูปฏิบัติการสอนด,วยความพอใจ และสอดคล,องกับ 
ความสนใจความต,องการของผู,เรียน    
    วรรณดี สุธาพาณิชย< (2557, หน,า 69) ได,กล3าวถึง บทบาทของ
ผู,บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในโรงเรียน ไว,ว3า ผู,บริหารสถานศึกษาเป8นผู,มีอํานาจ
สูงสุดในโรงเรียน ย3อมเป8นหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียน เนื่องจากผู,บริหารมีบทบาทเป8นทั้งผู,ให,การนิเทศและผู,สนับสนุนการนิเทศ  
การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไม3นั้น ขึ้นอยู3กับการให, 
ความสนใจและเอาใจใส3ของผู,บริหารโรงเรียน ได,มีนักการศึกษาค,นคว,าเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ<ของการนิเทศภายในกับการบริหารสถานศึกษาและบทบาทของผู,บริหารต3อ
การนิเทศภายในสถานศึกษา 
    ช3อลัดดา สิมมา (2562, หน,า 47) ได,กล3าวถึง บทบาทการนิเทศภายใน
ของผู,บริหารสถานศึกษา มี 9 ด,าน 1) ด,านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด,านการเป8น
ผู,นําในการจัดการเรียนการสอน 3) ด,านการเป8นผู,นําในการประเมินผลการสอน  
4) ด,านมนุษยสัมพันธ< 5) ด,านฐานะผู,นํา 6) ด,านการจัดและดําเนินงานในหน3วยงาน  
7) ด,านการคัดเลือกและการใช,ประโยชน<บุคลากร 8) ด,านการสร,างขวัญของครู  
9) ด,านการพัฒนาบุคลากร      
   สรุปบทบาทของผู,บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายในว3า บทบาทของ
ผู,บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน มีความสําคัญมาก จะต,องตระหนักถึงการ
กระตือรือร,นที่จะพัฒนาอย3างต3อเนื่อง มีลักษณะเป8นผู,นําที่ดีและบทบาทในการประเมินใน
การนําผลการประเมินไปใช,ในการนิเทศผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศจะต,องเข,าใจบทบาท 
ของตน ร3วมสร,างและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให,มีคุณภาพเพื่อประสิทธิผลต3อ
ผู,เรียนให,ได,มากที่สุดจึงควรประกอบด,วยอย3างน,อย 3 บทบาท ได,แก3 1) บทบาทของ
นักพัฒนา 2) บทบาทในฐานะผู,นํา 3) บทบาทผู,ประเมิน   
   2.4.2.2 การนําองค<กร  
   นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึง การนําองค<กร ไว,ดังนี้ 
    สมคิด บางโม (2540, หน,า 217) ได,กล3าวถึง การนําหรือ 
การอํานวยการ คือ การที่ผู,บังคับบัญชามอบหมาย สั่งการ ตรวจตรา แนะนํา ควบคุม 
การทํางาน ตลอดจนการอํานวยความสะดวกต3าง ๆ ในการทํางานและปรับปรุงสภาพ 
การทํางานให,ดีขึ้น เพื่อให,งานบรรลุเปNาหมายอย3างมีประสิทธิภาพ 
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    วิโรจน< สารรัตนะ (2542, หน,า 127) ได,กล3าวถึง การนําองค<กร  
ว3า การนําเป8นการที่ผู,นําใช,ความพยายามที่จะให,มีอิทธิพลต3อผู,อื่น เพื่อให,การปฏิบัติงาน
บรรลุจุดหมายขององค<กรได,อย3างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การที่จะเป8นผู,นําที่มี
ศักยภาพดังกล3าวได,พึงทําความเข,าใจ ทฤษฏีการจูงใจ ภาวะผู,นํา การติดต3อสื่อสาร และ
การบริหารกลุ3ม เพื่อนําไปประยุกต<ใช,ให,เหมาะสม 
    วันชัย อยู3ตรง (2557, หน,า 77) ได,กล3าวถึง การนําหรือ 
การอํานวยการ คือ การที่ผู,บังคับบัญชาดําเนินการตรวจตรา นิเทศงาน แนะนําวิธีการ
ทํางาน และอํานวยความสะดวกต3าง ๆ ในการทํางานของผู,บังคับบัญชา โดยมีเปNาหมายที่
จะทํางานให,บรรลุเปNาหมายอย3างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   สรุปได,ว3า การนําองค<กร หมายถึง ผู,นําหรือผู,บริหารจะต,องมีทัศนคติที่ดี
ต3อผู,ใต,บังคับบัญชาหรือครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานให,ความสําคัญส3งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงาน มีความสามารถในการประสานงานประสานความร3วมมือและตัดสิน 
ในการปฏิบัติงานที่ได,รับมอบหมายให,สําเร็จลุล3วงตามวัตถุประสงค<ที่ตั้งไว,อย3างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.4.2.3 พฤติกรรมภาวะผู,นําทางวิชาการ 
   นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงพฤติกรรมภาวะผู,นําทางวิชาการ ไว,ดังนี้ 
    ปรียาพร วงศ<อนุตรโรจน< (2553, หน,า 22-25) ได,กล3าวถึง 

คุณลักษณะและพฤติกรรมต3าง ๆ ของผู,นิเทศเพื่อใช,เป8นแนวทางในการนิเทศภายใน
โรงเรียน ดังนี้ 1) ผู,บริหารสถานศึกษาจะต,องเป8นผู,นําของผู,นิเทศดําเนินการวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช,กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และร3วมมือกับ 
คณะผู,นิเทศเพื่อช3วยแก,ไขป9ญหาการเรียนการสอน 2) ร3วมกับผู,รับการนิเทศในโรงเรียน
สร,างบรรยากาศมนการนิเทศด,วยการประชุมปรึกษาหารือ 3) ให,การยอมรับผู,รับการนิเทศ
ว3าแต3ละคนมีความแตกต3างกัน เปQดโอกาสให,มีส3วนร3วมในการตัดสินใจ 4) ให,มีอิสระ 
แก3ผู,รับการนิเทศได,มีความคิดสร,างสรรค<ตามความสามารถของแต3ละคน    
    วรรณดี สุธาพาณิชย< (2557, หน,า 69) ได,กล3าวถึง พฤติกรรม 
ภาวะผู,นําทางวิชาการ มี 5 ด,าน ได,แก3 1) ด,านการกําหนดทิศทางและนโยบาย  
2) ด,านการสร,างสภาพแวดล,อมที่เอื้อต3อการเรียนรู, 3) ด,านการพัฒนาวิชาชีพครู  
4) ด,านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู, 5) ด,านการส3งเสริมคุณภาพนักเรียน 
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   สรุปได,ว3า พฤติกรรมภาวะผู,นําทางวิชาการ หมายถึง พฤติกรรมของ
ผู,บริหารที่ให,การสนับสนุนความสําเร็จแก3ครู บุคลากรในโรงเรียนรวมถึงความสําเร็จของ
ผู,เรียนทุกคน ได,แก3 1) บริหารจัดการสถานศึกษาโดยกําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน 

2) สนับสนุนและอํานวยความสะดวกด,านการพัฒนาวิชาชีพครู 3) สร,างสภาพแวดล,อมที่
เอื้อต3อการเรียนรู, 4) ประพฤติตนเป8นแบบอย3างที่ดี 5) ส3งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่
ส3งผลต3อคุณภาพนักเรียน 
  2.4.3 ป9จจัยด,านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 
  นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ไว,ดังนี้ 
   จุไรรัตน< สุดรุ3ง (2550) ได,กล3าวถึง การสร,างสื่อเพื่อการนิเทศว3าเป8น
ป9จจัยสําคัญอย3างยิ่งที่ผู,นิเทศจําเป8นต,องคํานึงถึงควบคู3ไปกับเทคนิคหรือวิธีการนิเทศ  
การนิเทศในแต3ละรูปแบบ วิธีการจะต,องมีการใช,สื่อหรือเครื่องมือต3าง ๆ เพื่อให,การนิเทศ
เกิดประโยชน<และกระทําได,อย3างมีประสิทธิภาพ สื่อและเครื่องมือในการนิเทศมี
ความสําคัญต3อการนิเทศเช3นเดียวกับสื่อการเรียนการสอนที่มีความสําคัญอย3างยิ่ง 
ในการจัดการเรียนการสอนของครู 
    ประเภทของสื่อที่ใช,ในการนิเทศ 
     1) สื่อประเภทสิ่งตีพิมพ< ได,แก3 สิ่งพิมพ< เอกสาร ตําราและคู3มือ 
การฝlกปฏิบัติ 
     2) สื่อประเภททัศนวัสดุ ได,แก3 ของจริง หุ3นจําลอง รูปภาพ ภาพนิ่ง 

แผนภูมิ 
     3) สื่อประเภทโสตทัศนวัสดุ ได,แก3 วิทยุ โทรทัศน< ภาพยนตร< 
     4) สื่อประเภทคอมพิวเตอร< ได,แก3 คอมพิวเตอร<ช3วยสอน 
การนําเสนอด,วยคอมพิวเตอร< หนังสืออิเล็กทรอนิกส< การใช,อินเทอร<เน็ต อีเมล< เป8นต,น 
   นพรัตน< คลี่ดอนยอ (2551, หน,า 36) ได,กล3าวถึง แนวการสร,างสื่อ
เครื่องมือและการใช, ควรตระหนักถึงหลักการต3าง ๆ ดังนี้ 1) ตัดสินใจว3าจะเลือกใช,
เครื่องมือใดบ,าง โดยพิจารณาข,อมูลการศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการ  
ว3ามีป9ญหาเรื่องใด ควรปรับปรุงอย3างไร ป9ญหามีสาเหตุมาจากอะไร การพิจารณาเลือกสื่อ
และเครื่องมือเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อาจเป8นแบบทดสอบ หรือแบบประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2) ศึกษารายละเอียดของสื่อ เครื่องมือ ที่พิจารณาเลือกไว,ว3า 
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ลักษณะเฉพาะ จุดดี จุดเด3นอย3างไร 3) ดําเนินการสร,างเครื่องมือ ต,องคํานึงถึงเรื่องต3าง ๆ
คือ เนื้อหา วัตถุประสงค< และรูปแบบสําหรับใช,ตามวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว, 4) การทดลอง
ใช,สื่อและเครื่องมือ ก3อนนําสื่อหรือเครื่องมือไปใช, ต,องนําไปทดลองกับกลุ3มตัวอย3างเพื่อหา
ข,อบกพร3องปรับปรุงส3วนที่บกพร3อง และนําไปทดลองใช,อีกครั้ง เพื่อให,มีข,อบกพร3องน,อย
ที่สุด 5) การประเมินผลการใช,สื่อและเครื่องมือควรคํานึงถึงวัตถุประสงค< 2 ประการ คือ 

ประเมินผลเพื่อนําผลที่ได,ไปปรับปรุงการเรียนการสอนและการทํางานของผู,รับการนิเทศ 

กับการประเมินเพื่อหาทางปรับปรุงหรือพัฒนาสื่อนั้นให,ดียิ่งขึ้น  
   วรรณดี สุธาพาณิชย< (2557, หน,า 84-86) ได,กล3าวถึงสื่อและเครื่องมือ
ในการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ใช,ในการแก,ป9ญหาและความตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ด,านการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให,ผู,นิเทศทราบที่มาของป9ญหาความต,องการ 

และวางแผนแก,ป9ญหาได,ถูกต,อง เครื่องมือเหล3านี้ ได,แก3แบบสอบถาม แบบทดสอบ  
แบบสํารวจ แบบประเมินค3า และแบบสังเกตพฤติกรรม เป8นต,น สื่อและเครื่องมือ 
ในการนิเทศ แบ3งออกเป8น 2 ประเภท คือ 1) สื่อและเครื่องมือสําหรับการตรวจคุณภาพ
การศึกษา และ 2) สื่อและเครื่องมือสําหรับส3งเสริมคุณภาพการศึกษา ซึ่งส3วนใหญ3จะใช,
วิธีการสังเกตการณ<สอน เพื่อร3วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระหว3างผู,นิเทศกับผู,รับ
การนิเทศ 
   วันชัย อยู3ตรง (2557, หน,า 108) ได,กล3าวถึง สื่อ และเครื่องมือ 
ในการนิเทศ ไว,ว3า สื่อ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ<เป8นเครื่องอํานวยประโยชน<ต3อการนิเทศ
ภายในกล3าวคือ ทําให,การนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  สรุปได,ว3า สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ< วิธีการและ
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ช3วยในการดําเนินการนิเทศการสอนให,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ประกอบด,วย 
   1) สื่อที่ใช,ในการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ช3วยในการดําเนินการนิเทศเพื่อ
ช3วยเหลือแก,ไขป9ญหาและพิจารณาการทํางานของครูผู,สอน ได,แก3 บทเรียน ตํารา คู3มือ 

หนังสือ เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอน ซีดี วิดโีอ และสื่ออื่น ๆ รวมถึง
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
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   2) เครื่องมือที่ใช,ในการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ช3วยในการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของครูผู,สอน เพื่อให,ผู,นิเทศทราบถึงความต,องการและป9ญหา 
ในการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช,ในการนิเทศ ได,แก3 กล,องถ3ายภาพ เครื่องบันทึกภาพ
เคลื่อนไหว แบบบันทึกการนิเทศ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสํารวจแบบสังเกตการณ< 
สอน แบบบันทึกของครูและนักเรียน เป8นต,น 
  2.4.4 ป9จจัยด,านบรรยากาศในการนิเทศ 
  นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงบรรยากาศในการรับการนิเทศ ไว,ดังนี้ 
   วรรณดี สุธาณิชย< (2557, หน,า 8) ได,กล3าวถึงบรรยากาศที่เอื้อต3อ 
การนิเทศ หมายถึง บรรยากาศที่มีความเหมาะสม ส3งเสริมให,การนิเทศภายใน 
ประสบความสําเร็จ เช3น ความเป8นกัลยาณมิตร ช3วยเหลือเกื้อกูลกัน บุคลากรในโรงเรียน
ให,ความร3วมมือกันจัดกิจกรรมต3าง ๆ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู,ภายในโรงเรียน 
   วันชัย อยู3ตรง (2557, หน,า 9) ได,กล3าวถึง สภาพบรรยากาศของโรงเรียน
ที่เอื้อต3อการนิเทศภายใน หมายถึง สภาพการทํางานของโรงเรียนมีการดําเนินการตาม
ระเบียบ ข,อบังคับของโรงเรียนด,วยความยินดี ทํางานกันเป8นกลุ3ม มีความรัก ความสามัคคี
กัน มีความเป8นมิตร และเอื้ออาทร ช3วยเหลือกันอย3างจริงใจ 
  สรุปได,ว3า บรรยากาศในการนิเทศ หมายถึง สภาพการทํางานร3วมกัน
ระหว3างผู,นิเทศกับผู,รับการนิเทศ เพื่อแสดงถึงกัลยาณมิตร มีความรักความสามัคคี  
การช3วยเหลือ เอื้ออาทร รับฟ9งความคิดเห็น สร,างขวัญและกําลังใจในการทํางาน ตลอดจน
ส3งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให,การทํางานประสบความสําเร็จ
ตามจุดมุ3งหมายที่วางไว, 
   2.4.4.1 บรรยากาศโรงเรียน 
   นักการศึกษาหลายท3านได,ให,แนวคิดและอธิบายถึงบรรยากาศ 
ในการทํางานไว,หรือบรรยากาศในโรงเรียน ไว,ดังนี้ 
    ธร สุนทรายุทธ (2551) กล3าวว3า บรรยากาศโรงเรียนเป8นการรับรู,ของ
ครูที่มีต3อสภาพแวดล,อมในการทํางานของโรงเรียน ทั้งที่เป8นองค<การอย3างเป8นทางการและ
ไม3เป8นทางการ 
    วัชรา เล3าเรียนดี (2556) กล3าวว3า บรรยากาศในโรงเรียนเป8นเรื่อง
ของนามธรรม ความรู,สึกความประทับใจจึงยากที่จะให,ความหมายชัดเจน 
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    Halpin and Croft (1967 อ,างถึงใน Sergiovanni and Starratt, 1988) 
ได,กล3าวไว,ว3าบรรยากาศมีอิทธิพลต3อการจูงใจในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ 
ในงานและผลของการปฏิบัติงานในองค<กรใดองค<กรหนึ่ง และจากแนวคิดดังกล3าว
บรรยากาศจึงหมายถึงตัวแปรต3าง ๆ ที่เข,ามาแทรกระหว3างโครงสร,างขององค<กรกับ
รูปแบบคุณลักษณะของผู,นําที่มีผลต3อการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ 
   สรุปได,ว3า บรรยากาศโรงเรียน คือ สภาพแวดล,อมในการทํางานใน
โรงเรียน เป8นเรื่องของนามธรรม ความรู,สึก ความประทับใจในการทํางานการสร,าง
บรรยากาศที่ดใีนการทํางานร3วมกันและการทํางานร3วมกันอย3างเป8นกัลยาณมิตร  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู,กันอย3างเปQดเผย การให,ความร3วมมือในการปฏิบัติงานและ 
การจัดกิจกรรมอย3างทุ3มเทด,วยความเต็มใจ 
   2.4.4.2 บรรยากาศในช้ันเรียน 
   ความหมายของบรรยากาศในช้ันเรียน 
    ชาญชัย อาจินสมาจาร (2544, หน,า 42-44) ได,กล3าวถึง บรรยากาศ
ในช้ันเรียนว3าเป8นส3วนหนึ่งในการนิเทศภายในโรงเรียนที่มีผลต3อพฤติกรรมของครูและ
นักเรียน บรรยากาศในช้ันเรียน เป8นบริเวณสี่เหลี่ยมของบรรยากาศและสิ่งแวดล,อมที่
นักเรียนและครูทํางานและมีปฏิสัมพันธ<นักเรียนเรียนได,ดีที่สุดในบรรยากาศที่บํารุงร3างกาย 
จิตใจ และวิญญาณของเรา 
    ปาริชาติ บุญนิธิ (2559, ออนไลน<) ได,กล3าวถึง การจัดบรรยากาศใน
ช้ันเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล,อมในช้ันเรียนให,เอื้ออํานวยต3อการเรียนการสอนเพื่อ
ช3วยส3งเสริมให,กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปอย3างมีประสิทธิภาพ และช3วยสร,าง
ความสนใจใฝHรู,ใฝHศึกษา ตลอดจนช3วยสร,างเสริมความมีระเบียบวินัยให,แก3ผู,เรียน 
   สรุปได,ว3า บรรยากาศในช้ันเรียน หมายถึง บรรยากาศที่เอื้ออํานวยต3อ
การจัดการเรียนการสอน บรรยากาศที่ช3วยส3งเสริมสุขภาพที่ดใีห,แก3ผู,เรียน บรรยากาศที่มี
การยอมรับนับถือเป8นบรรยากาศที่ครูรู,สึกว3านักเรียนเป8นบุคคลสําคัญบรรยากาศที่มี 
ความอบอุ3นเป8นบรรยากาศทางด,านจิตใจ และบรรยากาศในการเยี่ยมช้ันเรียนที่ดีด,วย
ความเป8นกัลยาณมิตร เพื่อช3วยส3งเสริมให,เกิดการเรียนรู,ได,ดีขึ้นกระบวนการเรียนการสอน
ดําเนินไปอย3างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผลต3อความสําเร็จในการเรียน  
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  2.4.5 ป9จจัยด,านแรงจูงใจ 
  ความหมายของแรงจูงใจ 
   วิรัช สงวนวงศ<วาน (2554, หน,า 209) ได,เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ไว,ว3า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได,รับสิ่งกระตุ,นแล,วเกิดพลังภายในจนหา
ช3องทางและดําเนินการอย3างต3อเนื่อง จนตอบสนองต3อเปNาหมายที่คนต,องการ 
   สุกิจ ทวีศักดิ์ (2555, หน,า 8) ได,เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจไว,ว3า 
แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลถูกกระตุ,นจากสิ่งเร,า ก3อให,เกิดการแสดง
พฤติกรรมที่มีทิศทาง เพื่อให,บรรลุวัตถุประสงค<หรือเปNาหมายที่ต,องการ 
   พิมลพรรณ แก3นทอง (2556, หน,า 15) ได,เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ไว,ว3า แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการที่ความต,องการของจิตใจนําไปสู3การกระทําทางกาย 
เมื่อจิตใจได,รับแรงกดดันทําให,เครียด จึงเกิดการค,นหาวิธีและเกิดการกระทําที่ต3อเนื่อง
จนกว3าจะพึงพอใจตามเปNาหมายที่กําหนดไว, และความต,องการเกิดได,โดยไม3สิ้นสุด เพราะ
เมื่อมีการตอบสนองต3อเปNาหมายหนึ่ง ก็จะเป8นความต,องการเพื่อสนองต3อเปNาหมายอันใหม3
ต3อไป 
   สิริกร คํามูล (2556, หน,า 53) ได,เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
ในการนิเทศ ไว,ว3า แรงจูงใจในการนิเทศการศึกษา หมายถึง ผู,นิเทศจะต,องสามารถจูงใจให,
ผู,รับการนิเทศการศึกษาหรือครูผู,สอนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน,าที่จัดการเรียน
การสอนได,อย3างมีประสิทธิภาพโดยการชมเชย ให,เกียรติ ส3งเสริมให,ครูผู,สอนได,รับ
ความก,าวหน,าในงานและวิชาชีพ 
   วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 40) ได,เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู,รับ
การนิเทศว3า แรงจูงใจของผู,รับการนิเทศ หมายถึง การกระทําและพลังที่มากระตุ,นผลักดัน
ให,ผู,รับการนิเทศมีความตั้งใจและมุ3งม่ันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให,
ประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปNาหมายที่ต,องการ พลังดังกล3าวอาจเกิดขึ้นเองจาก 
ความต,องการของผู,รับการนิเทศหรืออาจมาจากสิ่งเร,าบุคคลอื่นก็ได,  
  สรุปได,ว3า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่ส3งผลที่ทําให,เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
ประกอบด,วย การสร,างขวัญและกําลังใจ การสร,างการยอมรับซึ่งกันและกัน และการสร,าง
บรรยากาศในการทํางาน 
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   2.4.5.1 การสร,างขวัญและกําลังใจ 
   ได,มีนักวิชาการได,ให,แนวคิดเกี่ยวกับการสร,างขวัญและกําลังใจในองค<กร 
ดังนี้ 
    สมฤทธิ์ กางเพ็ง และประยุทธ< ชูสอน (2557) ได,กล3าวถึง 
การสร,างขวัญและกําลังใจไว,ว3า ลักษณะงานขององค<การที่ทําให,บุคลากรขาดขวัญกําลังใจ
และแรงจูงใจในการทํางาน ถือว3าเป8นอันตรายอย3างยิ่งขององค<การเนื่องจากจะส3งผล
โดยตรงต3อประสิทธิผลของการดําเนินงาน แรงจูงใจ คือ สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ,นให,
แสดงพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทาง แรงจูงใจในการทํางาน จึงเป8นป9จจัยให,บุคคล
พยายามทํางานให,เจริญก,าวหน,า แรงจูงใจเป8นผลของความแตกต3างระหว3างความต,องการ
หรือความอยากกับความสําเร็จต,องออกแบบหรือส3งเสริมให,คนทํางานรู,สึกดีต3องานที่ทําไม3
ว3าจะเป8นกิจกรรมที่สนับสนุนหรือส3งเสริมให,งานมีความสําเร็จตามเปNาหมาย การได,รับ 
การยอมรับนับถือ ความรู,สึกที่ดีต3อลักษณะงานที่ทํา ความรู,สึกที่ดีต3อการได,รับมอบหมาย
ที่มีลักษณะท,าทายอย3างเหมาะสมกับความสามารถ และความก,าวหน,าในตําแหน3งงาน  
อันจะนําไปสู3ขวัญและกําลังใจในการทํางาน (Morale in Work) ซึ่งเป8นสถานการณ<ทาง
จิตใจที่แสดงออกในรูปของพฤติกรรม ขวัญที่มีกําลังมากหรือขวัญที่มีกําลังน,อยจะส3งผล
ต3อพฤติกรรมการทํางานของบุคคลแตกต3างกัน และได,กล3าวถึงองค<ประกอบของการสร,าง
ขวัญและกําลังใจควรมีลักษณะ ดังต3อไปนี้ 
     1) สร,างวัฒนธรรมองค<กรด,านบวกที่สามารถสร,างแรงบันดาลใจ
ให,แก3บุคลากร 
     2) สร,างบรรยากาศการทํางานในแต3ละวันให,เป8นไปในทางบวก 
     3) จัดให,มีการประชุม สัมมนา หรือการฝlกอบรมต3าง ๆ ให,
บุคลากรได,แบ3งป9นความคิดสร,างสรรค< 
     4) เปQดโอกาสให,บุคลากรฝlกอบรม สัมมนา หรือส3งเสริมให,ศึกษา
ต3อในระดับที่สูงขึ้น 
     5) ใกล,ชิดกับบุคลากร สร,างความผูกพัน เครือข3ายความร3วมมือ 
และบรรยากาศครอบครัวให,เกิดขึ้นในองค<การ 
     6) เอื้ออํานวยและส3งเสริมให,บุคลากรในการมีความรับผิดชอบต3อ
การทํางาน 
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     7) สร,างความไว,วางใจ มีความเข,าใจผู,อื่น มีเหตุผล และสื่อสาร
เปNาหมายให,ชัดเจน 
     8) ลดขั้นตอนในการบริหารงานที่ซ้ําซ,อนให,มีความสะดวกรวดเร็ว 
และคล3องตัว 
    เนตรนภัส เลิศเดชานนท< (2554, หน,า 38) ได,กล3าวถึงขวัญและ
กําลังใจเป8นป9จจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน3วยงาน ซึ่งทุกหน3วยงาน 
ล,วนต,องการให,ผู,ปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานสูง ก3อให,เกิดความร3วมมือ 
ในการทํางาน เกิดความจงรักภักดีและซื่อสัตย<ต3อองค<การ เกิดความสามัคคีและ 
พลังกลุ3มเสริมสร,างมนุษย<สัมพันธ<ในองค<การ เกิดการสร,างสรรค<เพื่อการพัฒนาองค<การ 
และสุดท,ายทําให,ผู,ปฏิบัติงานเกิดความเช่ือม่ันต3อองค<การของตน ผลที่ตามมา คือ 
ความสําเร็จของงานที่มีประสิทธิภาพ 
    ธนากร รุจิมาลัย (2559, หน,า 10) ได,กล3าวถึงขวัญและกําลังใจ ไว,ว3า 
ความหมายและความสําคัญของขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน คือความเป8นนามธรรม
ที่ไม3มีรูปร3างไม3สามารถมองเห็นได, แต3เป8นพฤติกรรมซึ่งแสดงออกมาในรูปของความรู,สึกที่
มีต3อผู,บังคับบัญชา ผู,ร3วมงานผู,ใต,บังคับบัญชาซึ่งน่ันก็คือพลังรวมกลุ3มที่จะทําให, 
บรรลุวัตถุประสงค<ขององค<กรด,วยดี หากองค<กรใดมีบุคลากรที่มีขวัญและกําลังใจดีจะช3วย
ให,การทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   สรุปได,ว3า การสร,างขวัญและกําลังใจในองค<กร หมายถึง เป8นการทําให,
สภาวะจิตใจหรือความรู,สึกของผู,ปฏิบัติงานหรือสิ่งเร,าจากป9จจัย สร,างวัฒนธรรมองค<กร
ด,านบวกที่สามารถสร,างแรงบันดาลใจให,แก3บุคลากร ตลอดจนทัศนคติความพึงพอใจของ
บุคคลในองค<กรที่มีผลต3อการทํางาน ความพึงพอใจต3อวัตถุประสงค<หลักและประสิทธิผล
ขององค<กร ความพึงพอใจในหน,าที่การงานที่ปฏิบัติอยู3 
   2.4.5.2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
   การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในด,านต3าง ๆ ให,แก3บุคลากรเป8น 
การสร,างแรงจูงใจอย3างหนึ่งไม3ว3าจะเป8นการดูแลความเป8นอยู3และการให,สวัสดิการแก3
บุคลากรเป8นความสําคัญและจําเป8นอย3างยิ่งในการบริหารบุคคล 
    Harris (1985) ได,กล3าวถึง งานการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  
ว3าเป8นงานที่ผู,นิเทศต,องมีความรู,ความเข,าใจและสามารถปฏิบัติงานในส3วนนี้ได,อย3างมี
ประสิทธิภาพ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Providing Facility) เช3นการออกแบบและ
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จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกให,กับผู,สอนรวมถึงการจัดวางแผนอาคารเรียนที่ถูกต,อง  
มีการแนะนําให,สามารถหยิบสิ่งอํานวยความสะดวกเหล3านั้นมาใช,ได,ง3าย Lunnenberg and 
Ornstein (2000 อ,างถึงใน สมาน อัศวภูมิ, 2551) ได,กล3าวว3า การดูแลความเป8นอยู3และ
การให,สวัสดิการที่ดีย3อมเรียกร,องความสนใจของผู,ที่มีความรู,ความสามารถมาเข,าองค<การ
เรามากขึ้น และมีระบบรางวัลแก3บุคลากรที่ดีย3อมกระตุ,นและส3งเสริมการปฏิบัติงานของ
สมาชิกองค<การอย3างยิ่ง และสิ่งองค<การต,องดูแลและให,สวัสดิการแก3บุคลากรในองค<การมี
หลายประการ เช3น ค3าจ,างและเงินเดือน ตําแหน3งงาน การให,รางวัลและค3าตอบแทนอื่น 
และสวัสดิการด,านต3าง ๆ 
   สรุปได,ว3า การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง ผู,บริหารจะต,องเป8น
ผู,นําในการกําหนดนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา การใช,บํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ<การสอน รวมถึงการจัดหาสวัสดิการ รางวัล การพิจารณารางวัลนั้นต,องมีความ
เสมอภาคและมีความเป8นธรรม ผู,นิเทศในฐานะที่เป8นผู,บริหารนักการศึกษาจําเป8นต,องจัด
สิ่งอํานวยความสะดวก และจะต,องพยายามช3วยเหลือครูให,สามารถนําวัสดุอุปกรณ< 
การสอนมาใช,ประกอบการเรียนการสอนให,เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
   2.4.5.3 การยอมรับซึ่งกันและกัน 
    Herzberg (1959 อ,างถึงใน วไิลวรรณ จันทิพย<, 2552) ได,กล3าวถึง 
การสร,างการยอมรับซึ่งกันและกันว3า คือ การที่ได,รับการยอมรับนับถือจากผู,บังคับบัญชา
และเพื่อนร3วมงาน รวมถึงการให,กําลังใจ การยกย3อง ชมเชย แสดงความยินดี หรือ 
การแสดงออกอื่นใดที่แสดงให,เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
    Robinson and Phillips (1985) ได,กล3าวถึง การยอมรับตนเอง คือ  
การที่ผู,สูงอายุได,ยอมรับภาพพจน<ของตนเอง และมีความเข,าใจตนเอง รู,จักตนเอง  
จนสามารถรู,จุดดี จุดบกพร3อง และภาพลักษณ<ของตนเองอย3างแท,จริงพื้นฐานของ 
การยอมรับตนเองจึงมากจากการรู,จักตนเอง เพราะการรู,จักตนเองจะทําให,มองเห็นภาพที่
เป8นเอกลักษณ<ของตนอย3างแท,จริง การมองตนเองในทางที่ดีย3อมคิดถึงผู,อื่นในทางที่ดี  
แต3การค,นหาเอกลักษณ<แต3การค,นหาเอกลักษณ<ดังกล3าวอาจทําไม3ได,ง3ายนัก หากบุคคลนี้
ขาดการยอมรับตนเองในทุกด,าน จากแนวคิดจะประกอบด,วย 4 องค<ประกอบ ได,แก3  
ด,านการรับรู,เกี่ยวกับตนเองด,านลักษณะของตนเอง ด,านความรู,สึกนึกคิดเกี่ยวกับคุณค3า
และด,านสถานภาพในสังคม 
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   สรุปได,ว3า การยอมรับซึ่งกันและกัน เป8นการยอมรับหรือการได,รับ 
การยกย3อง ช่ืนชม เช่ือถือ ไว,วางใจ ยอมรับความแตกต3างระหว3างกันและพร,อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงเปQดโอกาสให,แสดงความคิดเห็นและมีส3วนร3วมในการตัดสินใจ ความเช่ือม่ัน 
มุ3งม่ันที่จะตั้งใจทํางานในองค<กร 

 2.5 ความจําเป(นของการนิเทศภายใน  
  วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 46) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ว3ามีความสําคัญและจําเป8นในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
เนื่องจากบุคลากรในโรงเรียนเป8นผู,ที่รู,ป9ญหาและแนวทางในการพัฒนาได,ดีที่สุด จึงจําเป8น
ที่ต,องร3วมกันวางแผน ร3วมกันปฏิบัติการนิเทศ และร3วมกันประเมินผลการนิเทศภายใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
  สัญชัย พูลสุข (2556, หน,า 30) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน การนิเทศภายในมีความสําคัญและจําเป8นในการพัฒนาส3งเสริม คุณภาพ
การเรียนการสอน เนื่องจากผู,ทําหน,าที่นิเทศการศึกษา โดยตําแหน3งจากภายนอกหรือ
ศึกษานิเทศก<มีจํานวนจํากัด จึงไม3สามารถสนองความต,องการนิเทศการศึกษาของโรงเรียน
ต3าง ๆ ได,ทั่วถึง ประกอบกับป9จจุบันบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู,ความสามารถ
เพียงพอ เป8นผู,รู,ป9ญหาที่แท,จริง รู,แนวทางในการพัฒนาได,ดีที่สุดและสามารถติดตาม 
การปฏิบัติงานหรือผลการนิเทศได,ตลอดเวลาเพราะอยู3ใกล,ชิดกัน ทําให,งานดําเนินไปถึง
จุดหมายโดยไม3ขาดความต3อเนื่อง และยังเป8นการสร,างการยอมรับซึ่งกันและกันด,วย  
จึงมีความจําเป8นต,องร3วมกันวางแผน ร3วมกันปฏิบัติการนิเทศ ร3วมกันประเมินผล 
การนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
  อําไพ อุสาหะ (2556, หน,า 32) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน การนิเทศภายในเป8นการร3วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อแก,ป9ญหา
และพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให,เท3ากันต3อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
โดยมีการทํางานเป8นทีม การมีส3วนร3วมอย3างเป8นระบบ สามารถทําได,อย3างรวดเร็ว และ
ตรงตามป9ญหาที่เกิดขึ้น นอกจากจะได,พัฒนาให,เกิดคุณภาพการศึกษาโดยรวม  
แล,วยังก3อให,เกิดสัมพันธภาพอันดีของบุคลากรในโรงเรียนด,วย 
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  วารุณีย< วงศ<สีชา (2557, หน,า 19) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เหตุผลความจําเป8นจองการนิเทศภายในโรงเรียนสืบเนื่องมาจากสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย3างรวดเร็วในป9จจุบัน การนิเทศภายในโรงเรียนจะช3วยให,ครูมีความรู,
ที่ทันสมัยทันต3อเหตุการณ<มีการพัฒนาตนเอง และสามารถจัดการเรียนการสอนอย3างเป8น
ระบบสอดคล,องกับชุมชนท,องถิ่น และความเจริญก,าวหน,าในด,านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จีรวรรณ สุวรรณสาม (2558, หน,า 26) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของ 
การนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศภายในมีความจําเป8น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ครูจะต,องมีการปรับปรุงตนเองอยู3ตลอดเวลา อันจะเป8นการรักษามาตรฐาน
การศึกษา และจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเรียนการสอนให,ดีขึ้น การนิเทศภายใน คือ 
กระบวนการทํางานร3วมกันระหว3างผู,บริหารและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อที่จะปรับปรุงงาน
ต3าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช, 
ทําให,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  ชมพูนุช โยธี (2558, หน,า 14) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน การนิเทศภายในมีความจําเป8นอย3างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากการนิเทศจากบุคคลภายนอกไม3เพียงพอไม3สามารถทํา
การนิเทศได,อย3างทั่วถึง เพราะจํานวนศึกษานิเทศก<ไม3เพียงพอต3อความต,องการ ดังนั้น 
การนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีความจําเป8นต3อการปฏิบัติโดยความร3วมมือจากบุคคลภายใน
โรงเรียน 
  พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 22) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนการนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเป8นต3อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวิวัฒนาการทางการศึกษา รวมทั้งจําเป8นต3อ
การแก,ไขป9ญหาและอุปสรรคต3าง ๆ ในการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาให,ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ฉะนั้น จะเห็นได,ว3าการจัดการศึกษาให,มีประสิทธิภาพนั้น  
การนิเทศการศึกษาเป8นกระบวนการที่สําคัญอย3างหนึ่งที่จะต,องดําเนินงานให,เป8น 
ประสานสัมพันธ<กับกระบวนการอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให,บรรลุตามจุดหมาย
ของหลักสูตร 
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  สังเวียน พิลาพันธ< (2559, หน,า 24) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนไว,ว3า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเป8นต3อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู3เสมอและเป8นไปอย3างรวดเร็ว
ทําให,เกิดการพัฒนาทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปตามไปด,วย โดยการนิเทศภายใน
โรงเรียนเป8นสิ่งช3วยให,ครูสามารถพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด,าน ทําให,การจัดการเรียน 
การสอนมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพผู,เรียนให,มีความพร,อมก,าวทันต3อ 
การเปลี่ยนแปลงไปสู3อนาคต 
  รัศมี ภูกันดาน (2562, หน,า 27) ได,กล3าวถึงความจําเป8นของการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียนไว,ว3า การนิเทศภายในเป8นกระบวนการที่มุ3งเน,นให,เกิดการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให,มีความรู,ความสามารถความชํานาญเพิ่มพูนศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงานด,านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู,เรียนให,สอดคล,องกับ
บริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง การดําเนินการดังกล3าวจะส3งผลโดยตรงต3อการพัฒนา
ผู,เรียน ซึ่งสามารถแบ3งออกได,เป8นความจําเป8นในการนิเทศทางบวกกับทางลบ  
ความจําเป8นในการนิเทศทางลบได,แก3 ศึกษานิเทศก<มีจํานวนบุคลากรที่จํากัด การนิเทศไม3
ทั่วถึง ข,อจํากัดจากสภาพโรงเรียน เป8นต,น ส3วนความจําเป8นทางบวก ได,แก3  
เป8นการกระตุ,นครูผู,สอนให,มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน เกิดความเช่ือม่ัน 
ในตนเอง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู,ซึ่งกันและกันเป8นต,น ดังนั้นการนิเทศภายใน 
จึงมีความสําคัญและจําเป8นอย3างยิ่งต3อการส3งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เพราะ
บุคลากรภายในโรงเรียนเป8นผู,รู,ป9ญหาภายในโรงเรียนอย3างแท,จริง ถ,าผู,บริหารและ
บุคลากรในโรงเรียนได,รับการฝlกให,มีการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได,ก็จะสามารถ
แก,ป9ญหาภายในโรงเรียนได,มากที่สุด 
 สรุปได,ว3า การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเป8นต3อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อช3วยให,ครูมีการพัฒนาตนเอง และสามารถจัดการเรียนการสอนอย3างเป8น
ระบบ เพื่อแก,ป9ญหาและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให,เท3าทันต3อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาให,ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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 2.6 องค0ประกอบของการนิเทศภายใน 
 นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงองค<ประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน 
ไว,ดังนี้ 
  กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน,า 4) ได,กล3าวถึงองค<ประกอบของ 
การนิเทศภายในโรงเรียน ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในป9จจุบันไว, 5 ประการ คือ  
1) มีระบบข,อมูลและสารสนเทศเพื่อใช,ในการวางแผนนิเทศภายในโรงเรียน 2) มีระบบ 
การวางแผนนิเทศอย3างมียุทธศาสตร< 3) มีระบบการจัดการที่เน,นการพัฒนาครูและ
นักเรียน 4) มีระบบการติดตามประเมินผลที่เน,นผลงานครู และ 5) มีระบบการเผยแพร3และ
ขยายผล 
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (2554, หน,า 7) ได,กล3าวถึง
องค<ประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด,วย 
   1. บุคลากรนิเทศ ประกอบด,วย ผู,อํานวยการสถานศึกษา  
รองผู,อํานวยการสถานศึกษาฝHายวิชาการ หัวหน,ากลุ3มสาระการเรียนรู, คณะนิเทศการจัด
กระบวนการเรียนรู, และครูผู,สอน ซึ่งจะเป8นตัวจักรสําคัญในการนิเทศการศึกษาและ 
ทําหน,าที่เป8นผู,นิเทศการศึกษาด,วย 
   2. วิธีการนิเทศ 
    2.1 กําหนดจุดมุ3งหมายการนิเทศ ที่ส3งเสริมการปฏิบัติงานและ 
ความร3วมมือในการทํางานของครูและคณะ ส3งเสริมให,ครูรักงานวิชาการทํางานวิชาการ
อย3างสมํ่าเสมอและต3อเนื่อง เคารพในหลักการและเหตุผล พยายามปรับปรุงคุณภาพของ
งาน และช3วยเหลือให,ครูปฏิบัติงานได,สะดวก มโีอกาสเพิ่มพูนความรู, ความเข,าใจ มีเวลา
ปฏิบัติงานให,เป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพ 
    2.2 กําหนดวิธีการหาข,อมูล ศึกษาป9ญหาอุปสรรค และประเด็นที่ต,อง
พัฒนา ได,แก3 การเข,าเยี่ยมช้ันเรียน การสังเกต ปรึกษาหารือ ประเมินผลงานทางวิชาการ
ของโรงเรียน  
    2.3 กําหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ โดยพิจารณาเลือกวิธีการหรือ
กิจกรรมต3อไปนี้ตามความเหมาะสม ได,แก3 การปฐมนิเทศ การสาธิตการจัดกระบวน 
การเรียนรู, การประชุม การอบรม 
 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



65 

   3. เครื่องมือที่ใช,ในการนิเทศ ได,แก3 แบบทดสอบ แบบสํารวจ  
แบบสังเกต แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู, แบบบันทึกบรรยากาศในช้ันเรียนและ
เอกสารอ,างอิง 
  ทองใบ ทองมาก (2555, หน,า 18) ได,กล3าวถึงองค<ประกอบของการนิเทศ
ภายในโรงเรียน คือ 1) ด,านหลักการของนิเทศ 2) ด,านวัตถุประสงค<ของรูปแบบ  
3) ด,านกลไกการดําเนินการ 4) ด,านวิธีดําเนินการ 5) ด,านการประเมินการนิเทศ  
6) ด,านเงื่อนไขความสําเร็จ  
  ชญากาญจธ< ศรีเนตร (2558, หน,า 33) ได,กล3าวถึงองค<ประกอบของ 
การนิเทศภายในโรงเรียน คือ 1) ความร3วมมือกันระหว3างผู,บริหารและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาซึ่งเป8นทั้งผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศ 2) การใช,วิธีการนิเทศของผู,นิเทศซึ่งต,องมี
การกําหนดจุดมุ3งหมายในการนิเทศเพื่อให,เกิดผลในการนิเทศกําหนดวิธีการทําข,อมูล 
โดยหาป9ญหากําหนดวิธีหรือกิจกรรมในการนิเทศ 3) เครื่องมือที่จะใช,ในการนิเทศ  
ผู,บริหารเป8นทั้งผู,สนับสนุนการนิเทศและทําหน,าที่เป8นผู,นิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล 
  ไพลิน สุมังคละ (2559, หน,า 16) ได,กล3าวถึงองค<ประกอบของการนิเทศ
ภายในประกอบด,วยองค<ประกอบ ดังต3อไปนี้ 1) บุคลากรนิเทศ ประกอบด,วย  
ผู,อํานวยการสถานศึกษา รองผู,อํานวยการสถานศึกษาฝHายวิชาการ หัวหน,ากลุ3มสาระ 
การเรียนรู,และครูผู,สอน 2) กระบวนการนิเทศ ประกอบด,วย กําหนดจุดมุ3งหมายการนิเทศ 
กําหนดวิธีการหาข,อมูล กําหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ 3) เครื่องมือที่ใช,ในการนิเทศ
ได,แก3 แบบทดสอบ แบบสํารวจแบบสังเกตแบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู,  
แบบบันทึกบรรยากาศในช้ันเรียน 
  สุกัลยา นิยมทอง (2562, หน,า 12) ได,กล3าวถึงองค<ประกอบของการนิเทศ
ภายในที่จะส3งผลให,การนิเทศประสบผลสําเร็จ ต,องขึ้นอยู3กับการร3วมมือกันของผู,บริหาร
และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเป8นผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศ การใช,วิธีนิเทศต,องมีการกําหนด
จุดมุ3งหมายในการนิเทศให,ชัดเจน และเกิดผลในการนิเทศให,มากที่สุด อีกทั้งการกําหนด
วิธีการหรือกิจกรรมในการนิเทศก็ต,องมีการจัดเตรียมเครื่องมือที่จะใช,ในการนิเทศให,ตรง
ตามการนิเทศนั้น ๆ มีระบบติดตามประเมินที่เน,นผลงานและมีการเผยแพร3ขยายผล 
การนิเทศ 
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  รัศมี ภูกันดาน (2562, หน,า 40) ได,กล3าวถึงองค<ประกอบของการนิเทศ
ภายในประกอบด,วยองค<ประกอบ ดังต3อไปนี้ 1) หลักการนิเทศ ประกอบด,วย  
หลักการวางแผน หลักความร3วมมือ หลักบูรณาการ หลักการประเมิน 2) คุณลักษณะของ
ผู,นิเทศ ประกอบด,วย ความรู,ความสามารถ ทักษะการปฏิสัมพันธ<ระหว3างบุคคล  
ทักษะเฉพาะ 3) ทักษะที่จําเป8นของการนิเทศภายใน ประกอบด,วย ทักษะด,านบุคคล  
ทักษะด,านเทคนิค ทักษะด,านการบริหารจัดการ 
 สรุปได,ว3า องค<ประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน คือ 1) บุคลากรนิเทศ 
ประกอบด,วย ผู,อํานวยการสถานศึกษา รองผู,อํานวยการสถานศึกษาฝHายวิชาการ  
หัวหน,ากลุ3มสาระการเรียนรู, ครูผู,สอน 2) วิธีการนิเทศภายใน ประกอบด,วย กําหนด
จุดมุ3งหมายการนิเทศ กําหนดวิธีการหาข,อมูล กําหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ 
3) เครื่องมือที่ใช,ในการนิเทศภายใน ประกอบด,วย แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบสังเกต 
แบบบันทึกพฤติกรรมการจัดการเรียนรู, แบบบันทึกบรรยากาศในช้ันเรียน 

 2.7 ขอบข$ายการนิเทศภายใน 
  กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน,า 7-9) ได,กล3าวถึงขอบข3ายของงานนิเทศ
ภายในโรงเรียน ประกอบด,วยงาน 4 งาน ได,แก3 
   1) งานด,านวิชาการ เป8นงานที่เกี่ยวกับการนําหลักสูตรไปใช,ให,บรรลุตาม
จุดมุ3งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค<ตามที่กําหนดไว,
ในหลักสูตร ได,แก3 
    1.1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให,สอดคล,องกับสภาพและ 
ความต,องการของท,องถิ่น 
    1.2) การนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใช, และการออกแบบการจัด 
การเรียนรู, 
    1.3) การส3งเสริมและสนับสนุนให,ครูจัดทําและใช,แผนการจัด 
การเรียนรู, 
    1.4) การจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู,แบบ 
บูรณาการและเน,นทักษะการคิด 
    1.5) การจัดหา พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.7) การจัดกิจกรรมการเสริมหลักสูตร 
    1.8) การจัดมุมหนังสือ ห,องสมุด และแหล3งเรียนรู,ในสถานศึกษา 
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    1.9) การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
    1.10) การสอนซ3อมเสริม 
    1.11) การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 
    1.12) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 
    1.13) การนิเทศภายในโรงเรียน 
    1.14) การส3งเสริมและสนับสนุนให,ครูจัดทําแฟNมข,อมูลนักเรียน 
เป8นรายบุคคล 
    1.15) การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
    1.16) การจัดศูนย<โสตทัศนูปกรณ< 
    1.17) การจัดบริการแนะแนว 
   2) งานด,านบริหารบุคคล เป8นการจัดดําเนินงาน เพื่อให,บุคลากรใน
สถานศึกษาได,รู,และเข,าใจหน,าที่และความรับผิดชอบของตน การติดตามดูแล ช3วยเหลือให,
ปฏิบัติงานที่ได,รับมอบหมายให,ประสบความสําเร็จอย3างมีประสิทธิภาพ สร,างบรรยากาศ
ในการทํางานให,ผู,ร3วมงานทุกคน เกิดความสํานึกในหน,าที่ที่รับผิดชอบ สร,างความร3วมมือ
ร3วมใจในการปฏิบัติงาน ส3งเสริมให,บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาตนเองให,มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ส3งเสริมให,บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาตนเองให,มีความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ได,แก3  
    2.1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน3ง 
    2.2) การกําหนดความต,องการ หน,าที่ และความรับผิดชอบของ
บุคลากร 
    2.3) การมอบหมายหน,าที่และความรับผิดชอบ 
    2.4) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม3 
    2.5) การจัดสวัสดิการ 
    2.6) การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    2.7) การพัฒนาบุคลากร 
    2.8) การส3งเสริมให,นักเรียนได,ศึกษาต3อ 
    2.9) การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
    2.10) การพิจารณาความดีความชอบ 
    2.11) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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    2.12) งานวินัยและนิติกร 
   3) งานด,านบริหารทั่วไป เป8นงานที่เกี่ยวกับระบบสํานักงาน ซึ่งมีข,อจํา
กําหนดกฎเกณฑ< และวิธีการที่แน3นอน 
    3.1) งานธุรการและงานสารบรรณ 
    3.2) งานทะเบียนและรายงาน 
    3.3) งานข,อมูลและสารสนเทศ 
    3.4) งานจัดทําแผนปฏิบัติการและการจัดระบบการศึกษา 
    3.5) งานอาคารสถาน ที่สิ่งแวดล,อม และความปลอดภัย 
    3.6) งานประชาสัมพันธ< 
    3.7) งานสวัสดิการ 
    3.8) งาน พ.ร.บ. การศึกษา 
    3.9) งานระเบียบ กฎหมาย กฎกระทรวงและข,อปฏิบัติต3าง ๆ 
    3.10) กิจกรรม 5 ส 
   4) งานด,านงบประมาณ เป8นหน,าที่เกี่ยวข,องกับระบบการเงินและวัสดุ 
ได,แก3 
    4.1) งานงบประมาณ 
    4.2) งานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 
    4.3) งานจัดตั้งและการของบประมาณประจําป� 
    4.4) งานเบิกจ3ายงบประมาณ 
    4.5) งานรายงานการใช,จ3ายเงินงบประมาณประจําป� 
    4.6) การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ 
    4.7) การบริหารการเงิน 
    4.8) การบริหารการบัญชี 
    4.9) การบริหารงานพัสดุ 
    4.10) ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
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  กาญจนา จันทะพันธ< (2554, หน,า 46) ได,กล3าวถึงขอบข3ายของการนิเทศ
การสอนซึ่งจําแนกขอบข3ายไว, 4 ด,าน คือ ด,านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช,  
ด,านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด,านการผลิตและใช,สื่อการเรียนการสอน และ 
ด,านการวัดผลประเมินผล 
  ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หน,า 27-28) ได,กล3าวถึงขอบข3ายของการนิเทศ
การสอนไว, 4 ด,าน ได,แก3 1) ด,านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช, 2) ด,านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด,านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ 4) ด,านการวัดผล
และประเมินผล 
  มัทนียา นะตะ (2554, หน,า 45) ได,กล3าวถึงขอบข3ายการนิเทศการสอนไว,  
4 ด,าน ประกอบด,วย 1) ด,านหลักสูตร 2) ด,านวิธีการสอน 3) ด,านสื่อการเรียนการสอน 
และ 4) ด,านการวัดและประเมินผล 
  ภาวดี หินขาว (2555, หน,า 29) ได,กล3าวถึงขอบข3ายการนิเทศการสอนใน  
4 ด,าน ดังนี้ 1) ด,านหลักสูตร 2) ด,านกิจกรรมการเรียนรู, 3) ด,านสื่อการเรียนการสอน  
4) ด,านการวัดและประเมินผล 
  ภาวิดา นิลเอสงค< (2555, หน,า 19) ได,กล3าวถึงขอบข3ายการนิเทการสอนมี 
5 ด,าน ได,แก3 ด,านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช, ด,านการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน ด,านการผลิตสื่อและใช,สื่อ ด,านการวัดและประเมินผล และด,านการวิจัย 
ในช้ันเรียน  
  เสาวนี ตรีพุทธรัตน< (2555, หน,า 111) กล3าวถึงการนิเทศภายในสถานศึกษา
ว3าประกอบด,วย 2 ระบบ คือ การนิเทศงานทั่วไปและการนิเทศการสอน 
   1) การนิเทศงานทั่วไป 
    1.1) วิชาการ 
    1.2) กิจกรรมนักเรียน 
    1.3) บุคลากร 
    1.4) อาคารสถานที่ 
    1.5) บริหาร ธุรการ และการเงิน 
    1.6) ความสัมพันธ<กับชุมชน 
    1.7) การติดตามประเมินแผนงาน โครงการนิเทศต3าง ๆ  
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   2) การนิเทศการสอน 
    2.1) ช3วยเหลือพัฒนาครูพัฒนาการเรียนการสอน 
    2.2) เสริมสร,างความรู,ความเข,าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและ 
การนําหลักสูตรไปใช, 
    2.3) ช3วยเหลือ ส3งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและความก,าวหน,าใน
อาชีพ 
    2.4) สนับสนุน อํานวยความสะดวกในการใช,วัสดุอุปกรณ< นวัตกรรม 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การทดลอง 
    2.5) การวัดผลและประเมินผลของเด็กนักเรียนการประเมินผล
สัมฤทธิ์งานการศึกษา 
    2.6) การเสริมสร,างบรรยากาศในการทํางานร3วมกันและการบํารุง
ขวัญครู 
    2.7) การประเมินผลแผนงานโครงการนิเทศการศึกษาของ
สถานศึกษา 
  วัชราภรณ< เมตุลา (2556, หน,า 19) ได,กล3าวถึงขอบข3ายการนิเทศการสอน 
ซึ่งประกอบด,วย 1) ด,านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด,านการจัดการเรียนการสอน 3) ด,านสื่อ
การเรียนการสอน 4) ด,านการวัดผลและประเมินผล และ 5) การพัฒนาบุคลากรทาง 
การเรียนการสอน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ได,กําหนดขอบข3าย
การนิเทศไว, 5 ด,าน ดังต3อไปนี้  
   1) ด,านการพัฒนาหลักสูตร มีขอบข3ายงาน ดังนี้ 
    1.1) จัดให,มีหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร 
    1.2) ศึกษาและวิเคราะห<หลักสูตรให,ชัดเจน 
    1.3) วางแผนการนําหลักสูตรไปใช, 
    1.4) นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
    1.5) แก,ไขป9ญหาที่เกิดขึ้นจากการใช,หลักสูตร 
    1.6) พัฒนาตนเองและครูผู,สอนโดยการประชุม อบรมเกี่ยวกับ 
การพัฒนาหลักสูตร 
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   2) ด,านการจัดการเรียนการสอน มีขอบข3ายงาน ดังนี้ 
    2.1) จัดให,มีแผนการจัดการเรียนรู, 
    2.2) จัดห,องเรียนให,เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.3) จัดสถานที่ อุปกรณ< เครื่องมือเครื่องใช, เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
    2.4) จัดทําหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร 
    2.5) จัดครูเข,าสอนตามความสามารถ ความเหมาะสม 
    2.6) เยี่ยมช้ันเรียน สังเกตการณ<สอนเพื่อติดตามการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครู 
    2.7) เป8นผู,นําให,ครูปรับปรุงการสอน 
   3) ด,านสื่อการเรียนการสอน มีขอบข3ายงาน ดังนี้ 
    3.1) จัดหาและบริการวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน 
การสอนแก3ครูอย3างเพียงพอและครบถ,วน มีการสํารวจความต,องการ 
    3.2) ส3งเสริมและสนับสนุนให,ครูรู,จักทํา รู,จักใช, รู,จักเก็บบํารุงรักษา
สื่อการเรียนการสอน 
    3.3) จัดให,มีศูนย<สื่อหรือศูนย<วิชาการของโรงเรียน 
    3.4) ส3งเสริมให,ครูรู,จักคิดค,น สร,างสรรค<สื่อหรือวิธีการใหม3 ๆ ที่จะ
นํามาใช,ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    3.5) แสวงหาแหล3งวิทยากรที่เป8นสื่อการสอนในชุมชนหรือในท,องถิ่น 
    3.6) จัดให,มีการติดตามและประเมินผลการใช,สื่อการเรียนการสอน
อย3างสมํ่าเสมอ 
   4) ด,านการวัดผลประเมินผล มีขอบข3ายงาน ดังนี้ 
    4.1) จัดให,มีการวัดและประเมินผลการเรียนให,เป8นไปตามหลักเกณฑ<
และระเบียบที่กําหนดไว, 
    4.2) วางแผนและกําหนดระยะเวลาการวัดผลประเมินผลให,เพียงพอ 
    4.3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ< เครื่องมือที่จําเป8นเพื่อใช,ในการวัดผลและ
ประเมินผลให,เพียงพอ 
    4.4) จัดสร,างเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพและได,มาตรฐาน 
    4.5) วิเคราะห<ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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    4.6) จัดทําผลการประเมินแสดงความก,าวหน,า 
   5) ด,านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มีขอบข3ายงาน ดังนี้ 
    5.1) ศึกษาสภาพป9จจุบันป9ญหาและความต,องการเพื่อวางแผนเรื่องที่
จะประชุม อบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร 
    5.2) จัดให,มีการประชุม อบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับป9ญหาของ
วิชาการในโรงเรียน โดยครูที่มีความรู,ความสามารถในโรงเรียน หรือเชิญบุคลากรภายนอก
มาเป8นวิทยากร 
    5.3) สนับสนุนให,ครูมโีอกาสเข,ารับการประชุม อบรมทางวิชาการ
และศึกษาต3อไปในระดับที่สูงขึ้น 
    5.4) ประเมินผล และรายงานผลการประชุม อบรมหรือสัมมนา 
    5.5) จัดงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ<ที่จําเป8นต3อการประชุม อบรม
พัฒนาบุคลากร 
  วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 77) ได,กล3าวถึงขอบข3ายการนิเทศภายในโรงเรียน 
ซึ่งประกอบด,วย 1) ด,านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด,านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ3ม  
3) ด,านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 4) ด,านการจัดการเรียนการสอน 5) ด,านการวัด
และประเมินผลการศึกษา 6) ด,านการให,ความช3วยเหลือแก3ครูโดยตรง  
7) ด,านการเสริมสร,างประสบการณ<ทางวิชาชีพ 
  Harris (1989, p. 6) ได,กําหนดขอบข3ายงานนิเทศภายในไว, 10 ประการ ดังนี้ 
   1) การพัฒนาหลักสูตร (Organizing for instruction) เป8นการออกแบบ
หรือปรับปรุงหลักสูตรที่นํามาใช, โดยคํานึงถึงบุคคล สถานที่และเทคนิควิธีการสอนต3าง ๆ 
รวมทั้งการจัดทําคู3มือการใช,หลักสูตร การจัดทํามาตรฐานทางวิชาการ การพัฒนา
แผนการเรียนการสอนและบทเรียน 
   2) การจัดระบบการเรียนการสอน (Organizing For instruction) คือ 
การจัดทําแผนงานเพื่อพัฒนาหลักสูตรไปใช, ส3วนที่เกี่ยวข,องกับบุคลากร เวลา อาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ<ขอบข3ายของงานได,แก3 การจัดช้ันเรียน การจัดตารางสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการจัดครูเข,าสอน 
   3) การบริหารงานบุคลากร (Providing Staff) คือ การสรรหา  
การคัดเลือก การมอบหมายงานให,เหมาะสมกับความรู,ความสามารถของบุคลากร 
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   4) การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก (Providing Facilities) คือ การวางแผน
การจัดเตรียมอํานวยความสะดวกให,แก3ครูผู,สอนอย3างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดอาคาร
เรียน อํานวยความสะดวกและการพัฒนาคุณลักษณะเครื่องใช,ต3าง ๆ ให,เหมาะสม 
   5) การจัดหาวัสดุอุปกรณ< (Providing Materials) คือ การตรวจและ 
การเลือกวัสดุอุปกรณ<การสอนที่นํามาใช,ให,เกิดประโยชน<และประสิทธิภาพต3อการจัด 
การเรียนการสอน 
   6) การจัดการอบรมครูประจําการ (Arranging ForInservice) คือ  
การจัดกิจกรรมเพื่อส3งเสริมให,ครูรู,ความก,าวหน,าและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
   7) การปฐมนิเทศครูใหม3 (Orienting New Staff Member) คือ ให,ข,อมูล
ข3าวสารที่จําเป8น และความเข,าใจครูใหม3 
   8) การบริการพิเศษอื่น ๆ แก3ครู (Relating Special Service) คือ 
การจัดบริการแก3เพื่อนครู เพื่อสนองจุดมุ3งหมายหลักของการสอนในโรงเรียน 
   9) การสร,างความสัมพันธ<กับชุมชน (Developing Public Relation) โดยใช,
การเรียนการสอนเป8นสื่อ เช3น การให,ข3าว การขอความร3วมมือ การหลีกเลี่ยงความขัดแย,ง
ต3าง ๆ 
   10) การประเมินผล (Evaluation) การวางแผนจัดระบบประเมินผล 
การปฏิบัติกิจกรรมในทุกด,านที่เกี่ยวข,องกับการเรียนการสอน  
  จากทัศนะของนักวิชาการและผลการวิจัยที่กล3าวมาข,างต,น สามารถ
สังเคราะห<ขอบข3ายการนิเทศภายใน สรุปได,ดังตาราง 2 
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ตาราง 2 การสังเคราะห<ขอบข3ายการนิเทศภายใน 
 

            นักวิชาการ/นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบข3ายการนิเทศภายใน 
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1. การพัฒนาหลักสูตร � � � � � � � � � � 10 100 � 
2. การจัดการเรียนการสอน � � �  � � � � � � 9 90 � 
3. การผลิตและการใช,สื่อการเรียน 
การสอน � � � � � � �  �  8 80 � 

4. การวัดและประเมินผล � � � � � � � � � � 10 100 � 

5. การพัฒนาบุคลากรทางการสอน �      � � �  4 40  

6. การวิจัยในช้ันเรียน �     � 

 กา   � 3 30  

7. วิธีการสอน    �       1 10  

8. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก        �   1 10  

9. การจัดหาบุคลากร        �   1 10  

10. การจัดการอบรมครูประจําการ        �   1 10  

11. การปฐมนิเทศครูใหม3        �   1 10  

12. การบริการพิเศษอื่น ๆ แก3ครู        �   1 10  

13.การสร,างความสัมพันธ<        �   1 10  

14. การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ3ม          � 1 10  

15. การให,ความช3วยเหลือแก3ครูโดยตรง          � 1 10  

16.การเสริมสร,างประสบการณ<ทาง
วิชาชีพ 

         � 1 10  

  
 จากตาราง 2 การสังเคราะห<ขอบข3ายการนิเทศภายใน ผู,วิจัยได,รวบรวม
ขอบข3ายการนิเทศภายในที่มีลักษณะสอดคล,องกัน ได,จํานวน 16 ขอบข3าย จากนั้นผู,วิจัยใช,
เกณฑ<ความถี่ร,อยละ 50 ขึ้นไปในการเลือก ขอบข3ายการนิเทศภายในได, 4 ด,าน 
ประกอบด,วย ด,านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การผลิตและการใช,สื่อ
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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  ด,านที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ได,รวบขอบข3ายที่นักวิชาการและนักวิจัยได,
กล3าวถึงซึ่งสอดคล,องกันเข,าเป8นขอบข3ายเดียวกัน ได,แก3 ด,านหลักสูตร ด,านการพัฒนา
หลักสูตร การใช,หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐาน และด,านหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช, โดยใช,ช่ือขอบข3ายการนิเทศว3า “การพัฒนาหลักสูตร”รวมความถี่ได, 10 
  ด,านที่ 2 การจัดการเรียนการสอน ได,รวบขอบข3ายที่นักวิชาการและนักวิจัย 
ได,กล3าวถึง ซึ่งมีลักษณะสอดคล,องกันเข,าเป8นขอบข3ายเดียวกัน ได,แก3 ด,านการจัดการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู, ด,านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 
ด,านกิจกรรมการเรียนรู, โดยใช,ช่ือขอบข3ายนิเทศการสอนว3า “การจัดการเรียนการสอน” 
รวมความถี่ได, 9 
  ด,านที่ 3 การผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอน ได,รวบขอบข3ายที่
นักวิชาการและนักวิจัยได,กล3าวถึง ซึ่งมีลักษณะสอดคล,องกันและเป8นขอบข3ายเดียวกัน 
ได,แก3 ด,านสื่อการเรียนการสอน สื่อการสอน ด,านการผลิตและใช,สื่อ และด,านสื่อ 
การเรียนรู,โดยใช,ขอบข3ายการนิเทศการสอนว3า “การผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอน”
รวมความถี่ได, 8  
  ด,านที่ 4 การวัดและประเมินผล ได,รวบรวมขอบข3ายที่นักวิชาการหรือ
นักวิจัยได,กล3าวถึง ซึ่งมีลักษณะสอดคล,องเข,าเป8นขอบข3ายเดียวกัน ได,แก3 ด,านการวัดและ
ประเมินผล การวัดและประเมินผล และด,านการวัดและประเมินผล โดยใช,สื่อขอบข3าย 
การนิเทศว3า “การวัดและประเมินผล”รวมความถี่ได, 10 
 สรุปได,ว3า ขอบข3ายการนิเทศภายใน หมายถึง ภารกิจที่ผู,นิเทศและผู,รับ 
การนิเทศต,องดําเนินการในการทําให,การจัดการศึกษาบรรลุเปNาหมายหรือยกระดับ
คุณภาพของผู,เรียน ประกอบด,วย 4 ด,าน ได,แก3 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียน
การสอน 3) การผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอน 4) ด,านการวัดและประเมินผล 
  2.7.1 การพัฒนาหลักสูตร  
   2.7.1.1 ความหมายของหลักสูตร 
    สายใจ ประยูรสุข (2551, หน,า 64) ได,ให,ความหมายของหลักสูตร 
หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่โรงเรียนจัดให,เหมาะสมกับผู,เรียนเพื่อพัฒนาผู,เรียนให,มี
ความรู, ความสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนาตนเองไปในทิศทาง 
ที่พึงประสงค< 
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    มัทนียา นะตะ (2554, หน,า 46) ได,ให,ความหมายของหลักสูตร 
หมายถึง ประสบการณ<ทั้งมวลที่โรงเรียนและครู ได,วางแผนไว,และจัดให,นักเรียนตาม 
ความเหมาะสมเพื่อให,นักเรียนได,รับความรู,มีทัศนคติและทักษะที่สําคัญแก3ชีวิต 
    ภาวิดา นิลเอสงค< (2555, หน,า 21) ได,ให,ความหมายของหลักสูตร 
หมายถึง มวลประสบการณ<ต3าง ๆ ของโรงเรียนที่สร,างไว,เป8นระบบ เพื่อให,นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนได,ทุกเวลาตามความถนัดความสนใจของแต3ละบุคคล 
    พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน,า 22) ได,ให,ความหมายของ
หลักสูตร หมายถึง แผนการดําเนินการที่ผู,มีส3วนเกี่ยวข,องกับการจัดการศึกษาจัดให,กับ
ผู,เรียนทั้งในด,านของเนื้อหาวิชา มวลประสบการณ< กระบวนการเรียนการสอน และการวัด
ประเมินผลเพื่อให,ผู,เรียนมีพัฒนาการตามจุดมุ3งหมายที่กําหนด 
    วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 78) ได,ให,ความหมายของหลักสูตร 
หมายถึง การกําหนดสาระและมวลประสบการณ<ที่สอดคล,องกับเหตุการณ<ป9จจุบันและ
แผนการศึกษาแห3งชาติ เพื่อให,ผู,เรียนได,เรียนรู,ด,วยตนเองและเรียนรู,กับผู,อื่น ทําให,เกิด
ความรู,ความสามารถ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะที่พึงประสงค< หล3อหลอมให,ผู,เรียนเป8น
คนที่สมบูรณ<และเป8นพลเมืองที่ดีของชาติ 
   สรุปได,ว3า หลักสูตร หมายถึง โครงสร,างของเนื้อหาวิชา ประสบการณ< 
กระบวนการเรียนการสอนที่สถานศึกษากําหนดให,ผู,เรียนได,ศึกษาหาความรู,ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และการมีส3วนร3วมกิจกรรมเสริมประสบการณ<ตนเอง ซึ่งการจบหลักสูตร
จะต,องอาศัยกิจกรรมการเรียนการสอน เวลาเรียนสื่อการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลตามเกณฑ<ที่สถานศึกษาได,กําหนดไว, เพื่อพัฒนาผู,เรียนให,ความรู, 
ความสามารถ และพัฒนาตนเองตามจุดมุ3งหมายที่กําหนด 
   2.7.1.2 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
   นักวิชาการหลายท3านได,ให,ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร ไว,ดังนี้  
    ประยูรสุข (2551, หน,า 66) ได,ให,ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 
หมายถึง การปรับปรุง พัฒนาและเปลี่ยนแปลง หลักสูตรเพื่อให,เหมาะสมกับผู,เรียน 
สอดคล,องและทันต3อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมป9จจุบันและต,องพัฒนาอย3าง
ต3อเนื่อง 
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    กาญจนา จันทะพันธ< (2554, หน,า 49) ได,ให,ความหมายของ 
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การแนะนํา ช3วยเหลือ โดยใช,ยุทธวิธีต3าง ๆ แนะนําให,กับ
ครูผู,สอนเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ได,แก3 การจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา  
การจัดทําหลักสูตรท,องถิ่น การนําหลักสูตรไปใช, ได,แก3 การจัดทําหน3วยการเรียนรู, 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู, จัดทําเอกสารประกอบหลักสูตร ตลอดจนทําการวัดผล
และประเมินและยังเป8นแนวทางในการแก,ป9ญหาการใช,หลักสูตรไปใช,ให,ถูกต,องอีกทั้งจัด
หลักสูตรที่เหมาะสมและมีคุณภาพตรงตามความต,องการ และสอดคล,องกับสภาพของ
โรงเรียน 
    วัชราภรณ< เมตุลา (2556, หน,า 20) ได,ให,ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง การจัดทําหลักสูตร การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให,ดีขึ้นเพื่อให,
เหมาะสมกับความต,องการของบุคคล และสภาพสังคมสาเหตุที่ทําให,มีการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจําเป8นอย3างยิ่งที่ต,องพิจารณาถึงข,อมูลพื้นฐานในด,านต3าง ๆ พื้นฐาน
ด,านต3าง ๆ เพื่อให,หลักสูตรที่สร,างขึ้นมานั้นสมบูรณ<สามารถสนองความต,องการของบุคคล
และสังคมพื้นฐานต3าง ๆ ที่นักพัฒนาหลักสูตรต,องนํามาพิจารณานั้นมีหลายประการ  
ซึ่งมีนักการศึกษาได,ให,ความคิดเห็นว3าพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด,านต3าง ๆ ที่ควร
นํามาพิจารณาในการพัฒนาหลักสูตรมี 5 ด,าน ดังนี้ 1) พื้นฐานด,านปรัชญาด,านการศึกษา 
2) พื้นฐานทางด,านจิตวิทยา 3) พื้นฐานทางด,านสังคมและวัฒนธรรม 4) พื้นฐานทาง 
ด,านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และ 5) พื้นฐานทางด,านวิทยาการและเทคโนโลยี
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร สรุปได,ว3า การนิเทศการสอนด,านการพัฒนาหลักสูตร  
เป8นการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให,ได,ผลดีขึ้น เพื่อให,เหมาะสมกับความต,องการของบุคคล
และสภาพสังคมในป9จจุบัน 
    สงบ พลอยวิชิต (2557, หน,า 30) ได,ให,ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตร หมายถึง แผนงานที่ประกอบด,วยมวลประสบการณ<ต3าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  
เป8นเนื้อหาที่เท3าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีจุดมุ3งหมาย แนวการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลตามที่กําหนด 
    ปนัดดา ศิริพัฒนกุล (2558, หน,า 37) ได,ให,ความหมายของ 
การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเตรียมความพร,อมของสถานศึกษาให,มีการเรียน 
การสอนที่เหมาะสม มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ผู,บริหารมี
ความรู,ความเข,าใจในการบริหารจัดการหลักสูตร ส3งเสริมสนับสนุนให,ครูมีความรู, 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



78 

ในการพัฒนาหลักสูตร มีการนําหลักสูตรสู3การปฏิบัติ มีการนิเทศติดตามการใช,หลักสูตร 
มีการประเมินผลการใช,หลักสูตร 
   สรุปได,ว3า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การศึกษาสภาพป9ญหา 
ความต,องการเพื่อให,เกิดความเหมาะสมสอดคล,องกับสภาพสังคมป9จจุบันการพัฒนา
หลักสูตรจะต,องกระทําอย3างต3อเนื่องและตรงตามเปNาหมายที่กําหนดไว,การกําหนด
แนวทางและวิธีการดําเนินการตามเนื้อหาและวัตถุประสงค<ต,องได,รับความร3วมมือจาก
ผู,บริหารสถานศึกษาและครูผู,สอน เพื่อจะได,นําหลักสูตรไปดําเนินการพัฒนาการเรียน 
การสอนให,มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวัดประเมินผล การตรวจสอบความสําเร็จและ
ความพึงพอใจเพื่อให,ผู,เรียนมีพัฒนาการตามจุดมุ3งหมายที่กําหนดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ประกอบด,วย 3 ระบบใหญ3 ๆ คือ ระบบร3างหรือสร,างหลักสูตร  
ระบบนําหลักสูตรไปใช, และระบบการประเมินหลักสูตร 
   2.7.1.3 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
    สายใจ ประยูรสุข (2551, หน,า 65-66) ได,กล3าวถึง
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไว,ดังนี้ 
     1) การเตรียมการ โดยการสํารวจป9ญหาความต,องการ วิเคราะห< 
ข,อมูลพื้นฐาน 
     2) การดําเนินการจัดทําสาระ โดยการกําหนดจุดมุ3งหมาย กําหนด
เนื้อหาวิชา กําหนดแนว การจัดการเรียนรู, กําหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล 
     3) การนําหลักสูตรไปใช, โดยการวางแผนการใช,หลักสูตรให,
เหมาะสม 
     4) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล โดยการประเมินผลการใช,
หลักสูตร และแก,ไขปรับปรุงหลักสูตร 
   2.7.1.4 หลักการของการพัฒนาหลักสูตร 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน,า 4) ได,กล3าวถึงหลักการของ
หลักสูตรไว,ว3าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 
     1) เป8นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป8นเอกภาพของชาติ  
มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู, เป8นเปNาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให,มี
ความรู, ทักษะเจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป8นไทยควบคู3กับความเป8นสากล 
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     2) เป8นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมโีอกาส
ได,รับการศึกษาอย3างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
     3) เป8นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจให,สังคมมี
ส3วนร3วมในการจัดการศึกษา ให,สอดคล,องกับสภาพและความต,องการของท,องถิ่น 
     4) เป8นหลักสูตรเป8นหลักสูตรการศึกษาที่มโีครงสร,างยืดหยุ3น
ทางด,านสาระการเรียนรู,เวลาและการจัดการเรียนรู, 
     5) เป8นหลักสูตรการศึกษาที่เน,นผู,เรียนเป8นสําคัญ 
     6) เป8นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัยครอบคลุมทุกเปNาหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู,และ
ประสบการณ< 
    บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553, หน,า 167-168) ได,กล3าวถึงหลักการของ
การพัฒนาหลักสูตรไว,ว3า การพัฒนาเป8นกระบวนการที่มีขั้นตอนต3าง ๆ อย3างเป8นระบบ
ระเบียบและเพื่อให,งานการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปสู3จุดมุ3งหมายของการพัฒนาอย3าง
แท,จริง ต,องคํานึงถึงหลักในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
     1) การพัฒนาหลักสูตรจําเป8นต,องมีผู,นําที่เช่ียวชาญ และมี
ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรเป8นอย3างดี 
     2) การพัฒนาหลักสูตรจําเป8นต,องได,รับความร3วมมือและ 
การประสานงานอย3างดีจากบุคคลที่เกี่ยวข,องทุกฝHายทุกระดับ 
     3) การพัฒนาหลักสูตรจําเป8นต,องมีการดําเนินการอย3างเป8นระบบ 
     4) การพัฒนาหลักสูตรจะต,องรวมถึงผลงานต3าง ๆ ทางด,าน
หลักสูตรที่ได,สร,างขึ้นมาใหม3อย3างมีประสิทธิภาพ 
     5) การพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจะต,องมีการฝlกอบรมครู
ประจําการให,มีความเข,าใจในหลักสูตร 
     6) การพัฒนาหลักสูตรจะต,องคํานึงถึงประโยชน<ในด,านการพัฒนา
จิตใจและทัศนคติของผู,เรียนด,วย 
   สรุปได,ว3า หลักการพัฒนาหลักสูตร เป8นเสมือนการกําหนดทิศทางของ
การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ3งให,ผู,เรียนได,พัฒนาไปในลักษณะต3าง ๆ 
ที่พึงประสงค<อันก3อให,เกิดประโยชน<ในสังคมนั้นการกําหนดความมุ3งหมายของหลักสูตรต,อง
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คํานึงถึงข,อมูลพื้นฐานของสังคม เพื่อประโยชน<ในการแก,ป9ญหา และสนองความต,องการ
ของสังคมและผู,เรียน และต,องสอดคล,องสัมพันธ<กับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติด,วย 
   2.7.1.5 จุดมุ3งหมายของหลักสูตร 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน,า 5) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ
หลักสูตรไว,ว3าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ3งพัฒนาผู,เรียนให,เป8นคนดีมีป9ญญา
มีความสุขมีศักยภาพในการศึกษาต3อและประกอบอาชีพจึงกําหนดเป8นจุดมุ3งหมายเพื่อให,
เกิดกับผู,เรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  
     1) มีคุณธรรมจริยธรรมและค3านิยมที่พึงประสงค<เห็นคุณค3าของ
ตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือหรือ
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     2) มีความรู,ความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก,ป9ญหา 
การใช,เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
     3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุขนิสัยและ 
รักการออกกําลังกาย 
     4) มีความรักชาติมีจิตสํานึกในความเป8นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลกยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย< 
ทรงเป8นประมุข 
     5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ<วัฒนธรรมและภูมิป9ญญาไทย 
การอนุรักษ<และพัฒนาสิ่งแวดล,อมมีจิตสาธารณะที่มุ3งทําประโยชน<และสร,างสิ่งที่ดีงาม 
ในสังคมและอยู3ร3วมกันในสังคมอย3างมีความสุข 
   สรุปได,ว3า จุดมุ3งหมายของหลักสูตร คือ พฤติกรรมหรือคุณสมบัติต3าง ๆ 
ที่ต,องการให,เกิดขึ้นแก3ผู,เรียนเมื่อผ3านกระบวนการต3าง ๆ ตามที่กําหนดไว,ในหลักสูตรนั้น
แล,ว 
  2.7.2 การจัดการเรียนการสอน 
   2.7.2.1 ความหมายของการจัดการเรียนการสอนนักวิชาการหลายท3าน
ได,ให,ความหมายของการจัดการเรียนการสอน ไว,ดังนี้ 
    สายใจ ประยูรสุข (2551, หน,า 68) ได,ให,ความหมายของการจัด 
การเรียนการสอนหมายถึงการจัดกิจกรรมให,นักเรียนมีส3วนร3วมในกิจกรรมอย3างมีระบบ
และเป8นขั้นตอนโดยครูเป8นบุคคลสําคัญที่จะแนะแนวทางและส3งเสริมให,นักเรียนได,ศึกษา
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และค,นคว,าหาความรู,การฝlกนักเรียนให,สามารถปรับตัวให,เข,ากับสังคมและสิ่งแวดล,อม
ช3วยให,เกิดการเรียนรู,นําความรู,นั้นไปใช,ในชีวิตประจําวันส3งเสริมให,นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง
ทางด,านร3างกายสติป9ญญาอารมณ<และสังคมได,อย3างสมบูรณ<  
    กาญจนา จันทะพันธ< (2554, หน,า 51-52) ให,ความหมายของ 
การจัดการเรียนการสอนหมายถึงการจัดกิจกรรมให,นักเรียนมีส3วนร3วมในกิจกรรมอย3างมี
ระบบและเป8นขั้นตอนโดยครูเป8นบุคคลสําคัญที่จะแนะแนวทางและส3งเสริมให,นักเรียนได,
ศึกษาและค,นคว,าหาความรู,การฝlกนักเรียนให,สามารถปรับตัวให,เข,ากับสังคมและ
สิ่งแวดล,อมช3วยให,เกิดการเรียนรู,นําความรู,ไปใช,ในชีวิตประจําวันส3งเสริมให,นักเรียนมี
พัฒนาการทั้งทางด,านร3างกายสติป9ญญาอารมณ<และสังคมได,อย3างสมบูรณ< 
    ภาวิดา นิลเอสงค< (2555, หน,า 23) ได,ให,ความหมาย ของการจัด 
การเรียนการสอนหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนแบบต3าง ๆ โดยเฉพาะวิธีการ
สอนแบบเน,นกระบวนการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัดสภาพแวดล,อมให,เอื้อต3อ
การเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อหารายได,ระหว3างเรียน 
การจัดโปรแกรมการสอนซ3อมเสริมและการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จะเห็นได,ว3าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต3ละครั้งผู,บริหารจะต,องศึกษาหลักสูตรให,
ถ3องแท,การจัดสิ่งแวดล,อมให,เหมาะสมคํานึงถึงประสิทธิภาพของนักเรียนเป8นสําคัญด,วย
การควบคุมวิธีการสอนให,ดําเนินการไปตามกระบวนการที่วางไว,แล,วประเมินผลงานนั้น 
จึงจําทําการเรียนการสอนบรรลุเปNาหมายที่ต,องการในการนี้ถ,าต,องการให,การเรียน 
การสอนบรรลุผลอย3างรวดเร็วช3วยประหยัดในเรื่องเวลาจึงควรใช,สื่อเข,ามาช3วย 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสื่อที่ใช,มีหลายประเภท 
    พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน,า 26) ได,ให,ความหมายของ 
การจัดการเรียนการสอนหมายถึงกิจกรรมต3าง ๆ ที่ครูหรือครูและนักเรียนจัดกระทําขึ้น
เพื่อให,การเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ ได,ผลดี 
    วัชราภรณ< เมตุลา (2556, หน,า 23) ได,ให,ความหมายของการจัด 
การเรียนการสอน หมายถึง การให,นักเรียนมีส3วนร3วมในกิจกรรมโดยครูแนะแนวทางให,
นักเรียนได,ศึกษาและค,นคว,าหาความรู,การฝlกนักเรียนให,สามารถปรับตัวให,เข,ากับสังคม
และสิ่งแวดล,อมช3วยให,เกิดการเรียนรู,นําความรู,นั้นไปใช,ในชีวิตประจําวันส3งเสริมให,นักเรียน
มีพัฒนาการทางด,านร3างกายสติป9ญญาอารมณ<และสังคม 
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   สรุปได,ว3าการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ครูผู,สอนเป8นผู,จัดกิจกรรม
โดยใช,เทคนิควิธีการสอนหรือกระบวนการที่มุ3งเน,นผู,เรียนเป8นสําคัญ กิจกรรมการเรียน 
การสอนให,ผู,เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู,และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให,เข,ากับสังคม
และสิ่งแวดลอมช3วยให,เกิดการเรียนรู,นําความรู,นั้นไปใช,ในชีวิตประจําวันและจัดกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู,ให,สอดคล,องกับลักษณะของผู,เรียนได,ตรงตามมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดที่กําหนดขึ้น ผู,บริหารโรงเรียนจะต,องพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน โดยให,คําปรึกษา
แนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสังเกตการสอน เป8นต,น 
   2.7.2.2 ลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน 
   นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงลักษณะของกิจกรรมการเรียนการสอน
ไว,ดังนี้ 
    สุภาภรณ< กิตติรัชดานนท< (2551, หน,า 62) ได,กล3าวถึงลักษณะของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไว,ว3าการจัดการเรียนการสอนของครูผู,สอนนั้นจะต,องมี
ความรู,และทักษะในการจัดการเรียนการสอน ต,องมีความสามารถในการวางแผน 
ออกแบบการเรียนรู, การจัดการเรียนรู,ที่ต,องอาศัยทักษะกระบวนการใช,การวัดผลประเมิน
คุณภาพผู,เรียนตามสภาพจริง โดยคํานึงถึงคุณภาพผู,เรียนเป8นหมายสุดท,าย 
    ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หน,า 41) ได,กล3าวถึงลักษณะของกิจกรรม
การเรียนการสอนไว,ว3าเป8นการแนะนําช3วยเหลือโดยใช,ยุทธวิธีต3าง ๆ ให,กับครูผู,สอน
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได,แก3 การวิเคราะห<ความต,องการของผู,เรียน  
จัดกิจกรรมให,สอดคล,องกับความแตกต3างของผู,เรียน จัดสภาพแวดล,อมและบรรยากาศที่
เอื้อต3อการเรียนรู, กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู,เรียนเป8นสําคัญ 
เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรความรู,ด,วยตนเองและ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซ3อมเสริม เพื่อให,ครูผู,สอนเกิดความรู,ความเข,าใจและ
ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให,บรรลุผลที่คาดหวังรายป�/รายภาคและ 
ตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค<ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ภาวิดา นิลเอสงค< (2555, หน,า 25) ได,กล3าวถึงลักษณะของกิจกรรม
การเรียนการสอนเป8นงานที่ครูต,องกระทําร3วมกับผู,เรียน โดยการเรียนส3วนใหญ3นักเรียน
เป8นผู,กระทําด,วยตนเอง ครูจําเป8นต,องมีการจัดการเรียนการสอนด,วยวิธีสอนแบบต3าง ๆ
เพื่อให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู,ที่หลากหลาย 
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    พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน,า 27) ได,กล3าวถึงลักษณะของ
กิจกรรมการเรียนการสอนไว,ว3ากิจกรรมการเรียนการสอนควรจะเป8นกิจกรรมที่มี 
การวางแผนไว,ล3วงหน,าครูอาจวางแผนโดยลําพังหรือให,นักเรียนร3วมวางแผนด,วยแต3
กิจกรรมที่ทําขึ้นควรเน,นให,ผู,เรียนได,มีส3วนร3วมกับกิจกรรมในทุก ๆ ด,านเพื่อให,ผู,เรียนเกิด
การเรียนรู,ได,อย3างมีประสิทธิภาพ 
   สรุปได,ว3าลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป8นกิจกรรมที่เป8น 
การส3งเสริมให,ผู,เรียนมีส3วนร3วมในการแสดงความคิดเห็นใช,ความคิดอยู3เสมอผู,เรียนเกิด
ประสบการณ<ตรงในการเรียนรู,ด,วยตนเองสามารถทํางานเป8นกลุ3มรู,จักแก,ป9ญหาด,วย
ตนเองโดยครูผู,สอนเป8นผู,กํากับช้ีแนะช3วยเหลือสร,างบรรยากาศที่ดใีนการส3งเสริมการเรียน
การสอน 
   2.7.2.3 บทบาทของผู,บริหารด,านการจัดการเรียนการสอน 
    สาวิตรี จิตเผือก (2558, หน,า 53-54) ได,กล3าวถึงภารกิจสําคัญของ
ผู,บริหารโรงเรียนที่จะต,องพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสามารถทํางานได,อย3างมีประสิทธิภาพ
ว3าผู,บริหารจะต,องสนใจเอาใจใส3ในการช3วยเหลือครู โดยการตรวจแผนการสอนให,
คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสังเกตการสอน  
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนที่เน,นผู,เรียนเป8นสําคัญ ได,แก3 
     1) การตรวจแผนการสอน การเตรียมการสอนที่มีประสิทธิภาพจะ
ช3วยให,ครู สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได,อย3างเหมาะสม ตรงตามความ
ต,องการพัฒนานักเรียน การตรวจแผนการสอนจะช3วยให,ครูสามารถปรับปรุงการสอนของ
ตนเองให,ดียิ่งขึ้น การตรวจแผนการสอนมีวัตถุประสงค< ดังนี้ 
      1.1) เพื่อกํากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนให,
บรรลุจุดมุ3งหมายของหลักสูตร 
      1.2) เพื่อให,ความช3วยเหลือ ให,คําแนะนํา หรือเสริมสร,าง
ความรู,ให,ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให,ดียิ่งขึ้นอยู3
เสมอและตรงตามความต,องการพัฒนาการของนักเรียน การตรวจแผนการสอนสรุปให,เห็น
ว3าการตรวจแผนจะทําให,ครูได,เห็นพัฒนาการของตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนและพัฒนาการของนักเรียน ซึ่งเป8นผลมาจากการจัดการเรียนการสอนของครู 
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     2) การให,คําปรึกษาแนะนําการจัดการเรียนการสอนเป8นวิธีการที่
ครูจะได,พบกับผู,บริหารเป8นรายบุคคล หรือเป8นกลุ3มเพื่อปรึกษาหรือหาแนวทางในการ
แก,ป9ญหาและพัฒนาการปรับปรุงการสอน แต3การที่ครูจะให,ความไว,วางใจผู,บริหาร
เพื่อที่จะพูดคุยปรึกษาหารือ นั้นไม3ใช3เรื่องง3ายนัก เนื่องจากครูที่มีป9ญหาเกรงว3า จะมี
ผลเสียต3อการพิจารณาความดีความชอบ จึงไม3กล,าที่จะเปQดเผยป9ญหาของตนเอง  
จึงมักเก็บป9ญหาของตนไว,ไม3พูดคุยกับผู,อื่นด,วย จึงเป8นหน,าที่ของผู,บริหารที่จะต,องทําให,
ครูผู,สอนเกิดความไว,วางใจที่จะปรึกษาหารือได, ผู,บริหารจะต,องเปQดใจกว,าง แสดงให,เห็น
ว3าเต็มใจที่จะให,คําปรึกษา ยินดีรับฟ9งและช3วยแก,ป9ญหา วางแผนการทํางานร3วมกัน 
ทุกขั้นตอน โดยไม3มีผลต3อการพิจารณาความดีความชอบ และต,องมองครูผู,สอนในฐานะ
เพื่อนร3วมงานแทนที่จะมองครูว3าเป8นผู,รับการนิเทศ การให,คําปรึกษาแนะนําควรคํานึงถึง
ความต,องการ และป9ญหาของครู ป9ญหาที่ครูส3วนใหญ3ประสบอยู3 และต,องการความ
ช3วยเหลือซึ่งพอสรุป ได,ดังนี้  
      2.1) การจัดการเรียนการสอน ครูต,องการคําปรึกษาแนะนํา
เกี่ยวกับวิธีสอนใหม3 ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน,นนักเรียนเป8นสําคัญ  
ในขณะเดียวกันครูก็สามารถนําประสบการณ<ของตนที่มีอยู3มาใช,ประโยชน< ช3วยให,นักเรียน
เกิดการเรียนรู,มากขึ้น การใช,สื่อประกอบการเรียนการสอนในช้ันเรียนที่มีนักเรียนเป8น
จํานวนมากโดยคํานึงถึงความแตกต3างระหว3างบุคคล ตลอดจนการวัดผลและประเมินผล
ตามสภาพจริง การจัดห,องเรียนให,มีบรรยากาศที่เอื้อต3อการเรียนรู,ของเด็ก รวมถึง 
การจัดทําเอกสารหลักฐานต3าง ๆ ผู,บริหารจึงต,องศึกษาความต,องการของครูและ
เตรียมการให,คําปรึกษาแนะนําเพื่อช3วยแก,ป9ญหาดังกล3าวให,ลุล3วงไปโดยเร็ว  
      2.2) การควบคุมช้ันเรียน และการแก,ป9ญหานักเรียน  
การควบคุมช้ันเรียนเป8นป9ญหาที่สําคัญมากสําหรับครู ผู,บริหารควรแนะนําวิธีการที่ครู
จะต,องสร,างความคุ,นเคยกับเด็ก ทําให,เด็กไว,วางใจครู และในขณะเดียวกันต,องดูแลให,เด็ก
มีระเบียบวินัย รู,จักกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย3างจริงจัง และครู
จะต,องปฏิบัติตนให,เป8นแบบอย3าง เช3น การตรงต3อเวลา ต,องพร,อมที่จะทําการสอนเมื่อ 
ถึงเวลา เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนกิจกรรมต,องทําอย3างรวดเร็ว และต,องจําช่ือนักเรียนให,ได, 
ในช3วงต,นป�การศึกษา 
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      2.3) บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และการพัฒนาตน บุคลิกภาพและ
แรงจูงใจในการทํางานที่เป8นป9ญหาสําคัญของครู ครูจําเป8นต,องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม  
มีแรงจูงใจในการทํางาน และพร,อมที่จะพัฒนาตนเองอยู3เสมอ 
     3) การสังเกตการสอน เป8นวิธีการที่จะช3วยแก,ป9ญหาการสอนได,
ตรงจุด การสังเกตการณ<สอนเป8นกิจกรรมที่ผู,นิเทศสามารถให,ความช3วยเหลือแก3ครูได,
โดยตรงในการสังเกตการสอน ครูจะได,ผลย,อนกลับและมีส3วนร3วมในการวางแผนปรับปรุง
การเรียนการสอน 
   สรุปได,ว3าบทบาทของผู,บริหารด,านการจัดการเรียนการสอน
ประกอบด,วย การตรวจแผนการสอน ส3งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู,เสริมสร,างความรู,และประสบการณ< การให,คําปรึกษาแนะนําและ
สังเกตกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อรวบรวมข,อมูลที่ได,จากการสังเกตการณ<สอน
นําไปพิจารณาการวางแผนปรับปรุงการสอนของครูให,ดียิ่งขึ้นไป ภายใต,เงื่อนไขของการมี
สัมพันธภาพที่ดีต3อกัน 
   2.7.3 การผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอน 
    2.7.3.1 ความหมายของการผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอน 
    นักวิชาการหลายท3านได,ให,ความหมายของการผลิตและการใช,สื่อการ
เรียนการสอน ไว,ดังนี้ 
     สายใจ ประยูรศุข (2551, หน,า 68) ได,ให,ความหมายของการผลิต
และการใช,สื่อการเรียนการสอนหมายถึงทุกสิ่งทุกอย3างซึ่งอยู3รอบตัวซึ่งเป8นตัวกลางที่
สําคัญในการสื่อสารความหมายระหว3างผู,สอนและผู,เรียนทําให,เข,าใจบทเรียนได,ง3ายขึ้นและ
ทําให,การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลอย3างมีประสิทธิภาพ 
     ภาวิดา นิลเอสงค< (2556, หน,า 25) ได,ให,ความหมายของการผลิต
และการใช,สื่อการเรียนการสอนหมายถึงตัวกลางที่ถ3ายทอดสาระสนเทศไปสู3ผู,เรียนไม3ว3า
จะเป8นวัสดุเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่ผู,สอนมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อผู,เรียน
เกิดการเรียนรู,ได,อย3างมีประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู,หมายถึงทุกสิ่งทุกอย3างที่อยู3รอบตัว
ผู,เรียนที่ช3วยให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู,โดยมุ3งเน,นส3งเสริมการค,นคว,าหรือแสวงหาความรู,ด,วย
ตนเองสื่อการเรียนจึงเปรียบเสมือนมือไม,ของครูที่สําคัญจะขาดเสียไม3ได,ในการจัดการ
เรียนการสอน    
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     วัชราภรณ< เมตุลา (2556, หน,า 25) ได,ให,ความหมายของ 
การผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอนหมายถึงสิ่งใดก็ตามที่บรรจุข,อมูลเพื่อให,ผู,ส3งและ
ผู,รับสามารถสื่อสารกันได,ตรงตามวัตถุประสงค<ช3วยส3งเสริมสนับสนุนหรือเป8นตัวกลางให,
การเรียนการสอนบรรลุถึงจุดมุ3งหมายอย3างมีประสิทธิภาพและให,ประสบการณ<ที่มีคุณค3า
แก3ผู,เรียน    
     พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน,า 23) ได,ให,ความหมายของ
การผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอนหมายถึงวัสดุเครื่องมืออุปกรณ<ต3าง ๆ ที่ใช,เป8น
สื่อกลางระหว3างครูผู,สอนและผู,เรียนมีเปNาหมายทําให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู,ตาม
วัตถุประสงค<หรือจุดมุ3งหมายที่ผู,สอนวางไว,เป8นอย3างดีสรุปได,ว3าการผลิตและการใช,สื่อ 
การเรียนการสอนหมายถึงสิ่งที่อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและ 
เป8นตัวนําความต,องการของครูผู,สอนไปสู3ผู,เรียนอย3างถูกต,องและรวดเร็วเป8นผลให,ผู,เรียน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู3จุดมุ3งหมายการเรียนการสอนได,อย3างถูกต,องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ        
    สรุปได,ว3าการผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอน หมายถึง  
การสร,างสิ่งที่อํานวยความสะดวกเป8นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช,กับกิจกรรมการเรียน
การสอน และเป8นตัวนําความต,องการของครูผู,สอนไปสู3ผู,เรียนอย3างถูกต,องและรวดเร็วช3วย
ให,เกิดการเรียนรู,อย3างมีประสิทธิภาพ การผลิตและการเลือกใช,สื่อการเรียนการสอน  
ต,องคํานึงถึงความเหมาะสมสอดคล,องกับวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนา
เรื่องการใช,นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีมาทดลองใช,เป8นสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งแหล3ง
เรียนรู,ภายในและภายนอก และต,องมีการประเมินผลการใช,สื่อเพื่อทําให,ผู,เรียนเกิด 
การเรียนรู,ที่ดีมีประสิทธิภาพ  
    2.7.3.2 ประเภทสื่อการเรียนการสอน 
     พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน,า 27) ได,กล3าวถึงประเภทของ
สื่อการเรียนการสอนสามารถแบ3งออกได, 3 ประเภท คือ ประเภทวัสดุ ประเภทอุปกรณ< 
และประเภทระบบสรุปได,ว3า สื่อการเรียนการสอนสามารถแบ3งออกเป8น 3 ประเภท ได,แก3 
      1) ประเภทวัสดุ เป8นสื่อการเรียนการสอนที่ทําการนําเสนอใน
ตัวของวัสดุเองโดยไม3ต,องใช,อุปกรณ<อื่นมาช3วย ได,แก3 กระดานดํา ชอล<ก บัตรคํา บัตรภาพ 
หุ3นจําลอง แผนภูมิ รูปภาพ ภาพถ3าย ภาพเขียน ตํารา วารสาร หนังสือเรียน เป8นต,น 
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      2) ประเภทอุปกรณ< เป8นสื่อการเรียนการสอนที่ใช,อุปกรณ<
เกี่ยวกับเสียงมาช3วยเพื่อให,รับรู,โดยการฟ9ง ได,แก3 เครื่องคอมพิวเตอร< เครื่องฉายภาพข,าม
ศีรษะ เครื่องขยายเสียง เทปเสียง แผ3นเสียง วิทยุ โทรทัศน< อินเตอร<เน็ต เป8นต,น 
      3) ประเภทระบบ เป8นสื่อการเรียนการสอนที่ใช,กระบวนการ
และวิธีสอน ได,แก3 ระบบการสอน สาธิตการสอน เกมการศึกษา การจัดนิทรรศการ  
การแสดงบทบาทสมมติ เป8นต,น 
    2.7.3.3 ประโยชน<ของสื่อการเรียนการสอน 
    นักวิชาการหลายท3านได,ให,ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
ไว,ดังนี้ 
     กาญจนา จันทะพันธ< (2554, หน,า 53) ได,ให,ประโยชน<ของสื่อ 
การเรียนการสอน ไว,ดังนี้ 
      1) เด็กได,ประสบการณ<ตรงและเรียนรู,ได,มากขึ้น 
      2) เป8นการสร,างรากฐานที่เป8นรูปธรรมขึ้นในห,วงความคิดของ
ผู,เรียนและเพื่อให,ผู,เรียน 
      3) เพื่อให,ผู,เรียนได,เรียนรู,อย3างถูกต,องและช3วยจดจําเรื่องราว
ต3าง ๆ ได,มากและนาน 
      4) ช3วยเพิ่มทักษะในการทํางาน 
      5) ช3วยสร,างความสนใจและเป8นแรงจูงใจในการเรียนรู,ของ
ผู,เรียนให,เพิ่มมากขึ้น 
      6) นําอดีตของปรากฏการต3าง ๆ มาศึกษา 
      7) ช3วยปNองกันอันตรายที่เกิดจากการเรียนรู, 
      8) ช3วยประหยัดเวลาในการสอน ช3วยลดคําตอบ คําอธิบาย
ของครูและของนักเรียน 
      9) ช3วยเปลี่ยนบรรยากาศให,ผู,เรียนได,พบกิจกรรมที่แปลกๆ 
แตกต3างไปจากสิ่งที่ทําอยู3เป8นประจํา 
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     พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน,า 32) ได,ให,กล3าวถึงประโยชน<
ของสื่อการเรียนการสอนไว,ว3า สื่อการสอนมีคุณค3าต3อระบบการเรียนการสอนหรือ
การศึกษาเป8นอย3างยิ่ง ในหลายประการด,วยกัน การเรียนการสอนอาจทําได,โดยการ
พิจารณาถึงคุณค3าที่เกิดขึ้นต3อผู,เรียนและผู,สอน ซึ่งเป8นบุคคลที่มีความสําคัญและมี
บทบาทมากประเด็นสําคัญของคุณค3าของสื่อการเรียนการสอน คือ สื่อการสอนช3วย
อํานวยความสะดวกให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู,อย3างมีประสิทธิภาพ 
     วัชราภรณ< เมตุลา (2556, หน,า 27) ได,ให,กล3าวถึงประโยชน<ของ
สื่อการเรียนการสอนไว,ว3าสื่อการเรียนการสอนช3วยให,ผู,เรียนมีประสบการณ<กว,างขวางขึ้น
ในด,านสื่อกับผู,เรียนช3วยให,เกิดการเรียนรู,อย3างมีประสิทธิภาพ เกิดความคิดสร,างสรรค< 
จากการใช,สื่อเหล3านั้น แก,ป9ญหาแตกต3างระหว3างบุคคล ในด,านของสื่อกับผู,สอนช3วยสร,าง
บรรยากาศสอนให,น3าสนใจ แบ3งเบาภาระผู,สอน และกระตุ,นให,ตื่นตัวอยู3เสมอ 
   2.7.3.4 การเลือกสื่อการเรียนการสอน 
   นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงการเลือกสื่อการเรียนการสอน ไว,ดังนี้ 
    ภาวิดา นิลเอสงค< (255, หน,า 25) ได,กล3าวถึงการเลือกสื่อการเรียน
การสอนเพื่อใช,ในการประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนี้ 
     1) เหมาะสมสอดคล,องกับเนื้อหาและจุดประสงค<ของหลักสูตร 
     2) เหมาะกับวัยและความสามารถของผู,เรียน 
     3) ช3วยผู,เรียนให,เกิดการเรียนรู,เป8นขั้นตอนจากง3ายไปหายาก 
     4) ช3วยให,ผู,เรียนสามารถเรียนรู,ได,เร็วและประหยัดเวลา 
     5) ผู,เรียนมีส3วนร3วมในการผลิต การใช,และการประเมินสื่อ 
     6) เร,าความสนใจของผู,เรียน และผู,เรียนสามารถตอบสนอง 
ได,ทันท ี
     7) ส3งเสริมให,ผู,เรียนมีเจตคติที่ดีต3อเนื้อหาวิชาที่สอน 
     8) มีความคุ,มค3า คุ,มเวลาและแรงงานในการจัดทําและนําไปใช, 
     9) ผ3านการคัดเลือกและปรับปรุงมาแล,ว 
     10) มีความประณีตรูปร3างลักษณะเร,าความสนใจ ชัดเจนและ
เหมาะสมกับวัยเรียน 
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    พวงเพชร ติรคุณบุรณะ (2556, หน,า 29) ได,กล3าวถึงการเลือกสื่อ
การเรียนการสอนไว,ว3าการเลือกสื่อการเรียนการสอน ควรจะต,องคํานึงถึงความเหมาะสม
กับระดับผู,เรียน รวมทั้งสอดคล,องกับกิจกรรมการเรียนการสอน ใช,ง3าย ประหยัดและ
คุ,มค3ากับเวลาและงบประมาณที่เสียไป 
   สรุปได,ว3า การเลือกสื่อการเรียนการสอน ต,องคํานึงถึงความเหมาะสม
สอดคล,องกับวัตถุประสงค<ของหลักสูตร เหมาะสมกับวัยและความต,องการของผู,เรียน 
โดยคํานึงถึงความคุ,มค3า ประหยัด ใช,ง3าย สะดวกสบายต3อการเรียนการสอน ตลอดจน 
สื่อการเรียนการสอนกระตุ,นความสนใจของผู,เรียนของผู,เรียน ทําให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู, 
ที่ดีและเจตคติที่ดีต3อหลักสูตรตามวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว, 
   2.7.3.5 หลักการใช,สื่อการเรียนการสอน 
   นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงหลักการใช,สื่อการเรียนการสอน ไว,ดังนี้ 
    กาญจนา จันทะพันธ< (2554, หน,า 54-55) ได,กล3าวถึงหลักการใช,สื่อ
การเรียนการสอนไว,ว3าการใช,สื่อการเรียนการสอนเป8นการแนะนําช3วยเหลือโดยใช,ยุทธวิธี
ต3าง ๆ ให,กับครูผู,สอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อ ได,แก3 การผลิตสื่อการเรียนการสอน ได,แก3  
การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล,องกับกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู,เรียน 
มีส3วนร3วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนทําการสํารวจ และจัดทําแหล3งเรียนรู,ภายใน
และภายนอกโรงเรียน และการใช,สื่อการเรียนการสอน ได,แก3 เทคนิคการเลือกใช,สื่อ
สิ่งพิมพ< สื่อเทคโนโลยี สื่อวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ<การใช,ทั้งแหล3งการเรียนรู,ภายในและ
แหล3งการเรียนรู,ภายนอกโรงเรียนในการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอน การใช,ภูมิ
ป9ญญาท,องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการประเมินผลการใช,สื่อการเรียน 
การสอนเพื่อให,ครูผู,สอนเกิดความรู,ความเข,าใจสามารถผลิตและใช,สื่อจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนได,สอดคล,องกับเทคนิควิธีการสอนและสอดคล,องกับหลักสูตรตาม
วัตถุประสงค<ที่ได,กําหนดไว, 
    ภาวิดา นิลเอสงค< (2555, หน,า 27) ได,กล3าวถึงหลักการใช,สื่อ 
การเรียนการสอนที่ครูนํามาใช,ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต,องมีความสนใจ
ช3วยให,น3าติดตาม ประหยัดราคาไม3แพง ซึ่งสามารถผลิตขึ้นเองได,จากวัสดุมใีนท,องถิ่น  
โดยผู,เรียนมีส3วนร3วมในการผลิต การใช, และการประเมินผลสื่อการสอนที่ดีควรจะต,อง 
เร,าใจ และทําให,ผู,เรียนเกิดการเรียนรู,ที่เร็วขึ้น 
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    พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน,า 29-30) ได,กล3าวถึง หลักการใช,
สื่อการเรียนการสอน ไว,ดังนี้ 
     1) ตรวจสอบและศึกษาอย3างละเอียดว3าสื่อนั้นประกอบด,วย
อะไรบ,างมีคุณสมบัติอย3างไร มีสิ่งใดที่ควรระมัดระวัง หรือต,องเตรียมการก3อนนํามาใช, 
     2) เตรียมสื่อที่จะนํามาใช,ให,พร,อมรวมทั้งสถานที่และอุปกรณ< 
     3) อธิบายให,ผู,เรียนเข,าใจเสียก3อนว3าเหตุใดจึงต,องใช,สื่อดังกล3าว 
โดยเฉพาะให,ผู,เรียนสื่อนั้นจะช3วยให,เข,าใจเรื่องอะไรหรือตอบป9ญหาใด และมีสิ่งใดบ,างที่
ผู,เรียนจะต,องให,ความสนใจเป8นพิเศษเกี่ยวกับการใช,สื่อนี้ สิ่งสําคัญอีกอย3างหนึ่งคือต,อง
กระตุ,นให,ผู,เรียนเกิดความสนใจในคุณค3าของสื่อเสียก3อน 
     4) การใช,สื่อต,องเลือกให,เหมาะสมกับเวลา และต,องใช,อย3าง
คล3องแคล3ว 
     5) หลักการใช,สื่อจะต,องมีการทบทวนว3าผู,เรียนได,รับข,อมูลความรู,
และเกิดความคิดใหม3 ๆ ตามที่คาดไว,หรือไม3 ถ,าปรากฏว3ายังมีอะไรที่ยังไม3กระจ3างพอก็
ควรมีการทบทวนใหม3หรือนําเอาสื่อใหม3เข,ามาทดแทน 
   สรุปได,ว3า หลักการใช,สื่อการเรียนการสอน ประกอบด,วย 
    1) การเตรียมตัวของครูผู,สอน เป8นการเตรียมความพร,อมของ
ครูผู,สอนในการใช,สื่อการเรียนการสอน โดยการทําความเข,าใจในเนื้อหาที่มใีนสื่อ ขั้นตอน 
และวิธีการใช,สื่อการเรียนการสอน 
    2) การเตรียมสื่อและการจัดสภาพแวดล,อมที่เอื้อต3อการใช,สื่อ เช3น 
สถานที่ ห,องเรียน ห,องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ< และสิ่งอํานวยความสะดวกต3าง ๆ  
    3) การเตรียมตัวผู,เรียน เพื่อให,มีความพร,อมที่จะเรียนอาจมีการ
ทดสอบ มีการอธิบายวิธีการใช,สื่อ วัสดุ อุปกรณ< เครื่องมือ รวมทั้งบอกวัตถุประสงค<ของ
เนื้อหา และแนะนําในการเลือกใช,สื่อแต3ละประเภทให,เหมาะสม 
    4) การติดตามผล หลักการใช,สื่อการเรียนการสอนแล,วควรมี 
การติดตามผลเพื่อเป8นการทดสอบว3า ผู,เรียนเข,าใจบทเรียนและเรียนรู,จากสื่อที่นําเสนอไป
นั้นอย3างถูกต,องหรือไม3 เช3น การให,ผู,เรียนตอบคําถาม อภิปราย ทํารายงาน เป8นต,น  
เพื่อผู,สอนจะได,ทราบจุดบกพร3อง สามารถนํามาแก,ไขปรับปรุงสําหรับการสอน 
ในครั้งต3อไป 
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   2.7.4 การวัดและประเมินผล 
    2.7.4.1 ความหมายของการวัดและประเมินผล 
    นักวิชาการหลายท3านได,ให,ความหมายของการวัดและประเมินผล 
ไว,ดังนี้ 
     สายใจ ประยูรสุข (2551, หน,า 69) ได,ให,ความหมายการวัดและ
การประเมินผล หมายถึง การดําเนินการเพื่อตรวจสอบว3าผู,เรียนสามารถทํากิจกรรมได,
สําเร็จตามวัตถุประสงค<ของการเรียนรู,ที่กําหนดให,หรือไม3 ซึ่งจะต,องใช,เครื่องมือและวิธีการ
ในการประเมินผลให,เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน 
     สุภาภรณ< กิตติรัชดานนท< (2551, หน,า 55) ได,ให,ความหมาย 
การวัดและประเมินผล หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษากําหนด ได,แก3 การประเมินผลการเรียนรู,ตามกลุ3มสาระการเรียนรู, การประเมิน
การอ3าน การคิดวิเคราะห<และการเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค<  
การประเมินผล การร3วมกิจกรรมพัฒนาผู,เรียนหรือเป8นข,อมูลข3าวสารสารสนเทศให,
ผู,เกี่ยวข,องทุกฝHายได,นําไปใช,ในการตัดสินใจผลการเรียน ปรับปรุงผลการเรียน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพให,กับทุกฝHายได,นําผลไปใช,ให,เกิดประโยชน<ในการสร,างประสิทธิภาพต3อไป 
     กาญจนา จันทะพันธ< (2554, หน,า 56) ได,ให,ความหมายของ 
การวัดและประเมินผล หมายถึง การดําเนินการเพื่อตรวจสอบว3าผู,เรียนสามารถทํา
กิจกรรมได,สําเร็จตามวัตถุประสงค<ของการเรียนรู,ที่กําหนดได,หรือไม3 ซึ่งจะต,องใช,
เครื่องมือและวิธีการในการประเมินผลให,เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนเพื่อตัดสิน
ผลการเรียน 
     ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หน,า 49) ได,ให,ความหมายของการวัด
และประเมินผล หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู,ที่เน,นผู,เรียนเป8นสําคัญต,องวัด
และประเมินคลอบคลุมทั้งด,านความรู, ความรู,สึก และทักษะการแสดงออก อีกทั้งยังต,องใช,
รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงในการประเมินระหว3างการเรียนการสอน 
     สุรชัย คูณแก,ว (2555, หน,า 39) ได,ให,ความหมายของการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาว3า หมายถึง กระบวนการที่ครูผู,สอนใช,ตรวจสอบคุณภาพของผู,เรียน
โดยใช,วิธีการที่หลากหลายให,สอดคล,องและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู, พร,อมทั้งมี 
การดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู,อย3างต3อเนื่องและสมํ่าเสมอเพื่อใช, 
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แก,ป9ญหาและพัฒนาคุณภาพของผู,เรียนด,านความรู, ทักษะ กระบวนการ คุณธรรมและ
ค3านิยมอันพึงประสงค< 
    สรุปได,ว3า การวัดและการประเมินผล หมายถึง กระบวนการทาง 
การเรียนการสอนที่ทําให,ทราบถึงผลการจัดการเรียนการสอนของครูและผลการเรียนรู,
ของผู,เรียนว3าประสบผลสําเร็จหรือบรรลุตามจุดมุ3งหมายของการเรียนการสอนที่ตั้งไว,ต,อง
สอดคล,องครอบคลุมกับเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด การวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงและเป8นไปตามมาตรฐานการเรียนรู,และตัวช้ีวัด โดยครูผู,สอนต,องแสวงหาวิธีการวัด
และประเมินผลการสร,างเครื่องมือ การจัดเก็บข,อมูล การประเมินวิเคราะห< สรุปผล 
ปรับปรุง แก,ไขเพื่อให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก3ผู,เรียน 
    2.7.4.2 จุดม3งหมายของการวัดและประเมินผล  
    นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการวัดและ
ประเมินผล ไว,ดังนี้    
     กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน,า 2) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ
การวัดและประเมินผลการศึกษาไว,ว3าการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู,ของผู,เรียนต,อง
อยู3บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือ เป8นการวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู,เรียนและ 
เพื่อตัดสินผลการเรียนรู, การที่จะบรรลุจุดมุ3งหมายแรกได,จะต,องมีการเก็บรวบรวมข,อมูล
เกี่ยวกับการเรียนรู,ของผู,เรียนในระหว3างการเรียนการสอนอย3างต3อเนื่อง บันทึก วิเคราะห< 
แปลความหมายข,อมูลแล,วนํามาใช,ในการส3งเสริมหรือปรับปรุงแก,ไขการเรียนรู,ของผู,เรียน
และการสอนของครู การวัดและประเมินผลกับการสอนจึงเป8นเรื่องที่สัมพันธ<กัน หากขาด
สิ่งหนึ่งสิ่งใดการเรียนการสอนก็ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว3างการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู,เช3นนี้ เรียกว3า Formative Assessment เป8นการวัดและประเมินผลที่
เกิดขึ้นในห,องเรียนทุกวัน เป8นการประเมินเพื่อให,รู,จุดเด3น จุดที่ต,องปรับปรุง จึงเป8นข,อมูล
เพื่อใช,ในการพัฒนา ซึ่งในป9จจุบันงานวิจัยบ3งช้ีว3าถ,าใช,การประเมินผลย3อยอย3างถูกวิธี  
การประเมินผลย3อยจะเป8นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกําหนดเปNาหมายการเรียนการสอน 
แต3ทั้งนี้ผู,สอนต,องมีทักษะในการใช,วิธีการและเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย เช3น  
การสังเกต การซักถาม การระดมความคิดเห็น เพื่อให,ได,มติข,อสรุปของประเด็นที่กําหนด 
การใช,แฟNมสะสมงาน การใช,ภาระงานที่เน,นการปฏิบัติ การประเมินความรู,เดิม การให,
ผู,เรียนประเมินตนเอง การให,เพื่อนประเมินเพื่อน การใช,เกณฑ<การให,คะแนน (Rubrics) 
และที่สําคัญการให,ข,อมูลย,อนกลับ โดยผู,สอนต,องสามารถให,คําแนะนําเพื่อเช่ือมโยง
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ความรู,เดิมกับความรู,ใหม3มาทําให,การเรียนรู,พอกพูน นอกจากนี้ยังต,องรู,จักใช,ผลที่ได,จาก
การประเมินมาวางแผนและทบทวนการสอนของตนอีกด,วยสําหรับจุดมุ3งหมายที่สอง คือ 
การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู, เป8นการประเมินสรุปผลการเรียนรู, เรียกว3า 
Summative Assessment เมื่อเรียนจบหน3วยการเรียน หรือจบรายวิชาเพื่อตัดสินให,คะแนน
หรือให,ระดับผลการเรียนหรือให,การรับรองความรู, ความสามารถของผู,เรียนว3าผ3าน
รายวิชาหรือไม3ควรได,รับการเลื่อนช้ันหรือไม3 หรือสามารถจบหลักสูตรหรือไม3  
โดยสถานศึกษามีหน,าที่ในการอนุมัติและรายงานผลการเรียน งานวิจัยเสนอแนะว3า 
การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนที่ดีต,องให,โอกาสผู,เรียนแสดงออกซึ่งความรู, 
ความสามารถ ด,วยวิธีการที่หลากหลายและพิจารณาตัดสินบนพื้นฐานของเกณฑ< 
ผลการปฏิบัติมากกว3าใช,เปรียบเทียบระหว3างนักเรียน 
     ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หน,า 49) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของ
การวัดและประเมินผลไว,ว3า การวัดและประเมินผลจัดเป8นกิจกรรมสําคัญที่สอดแทรก 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต3ก3อนการเรียนการสอนจะ
ประเมินเพื่อตรวจสอบความรู,พื้นฐานของผู,เรียน ระหว3างการเรียนการสอนจะประเมินเพื่อ
ตัดสินผลการเรียน ซึ่งในการวัดและประเมินลการเรียนรู,ที่เน,นผู,เรียนเป8นสําคัญ ต,องวัด
และประเมินครอบคลุมทั้งด,านความรู, ด,านความรู,สึก และทักษะการแสดงออก อีกทั้ง
จะต,องใช,รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง โดยใช,วิธีการประเมินหลากหลายรูปแบบ เช3น 
การสัมภาษณ< การสังเกต การสํารวจความคิดเห็นการจัดทําแฟNมสะสมผลงานให,ได,มา 
ซึ่งความเที่ยงตรงของการประเมินเพื่อนําผลไปสู3การพัฒนากระบวนการเรียนรู, 
     มัทนียา นะตะ (2554, หน,า 71) ได,กล3าวถึงจุดมุ3งหมายของการวัด
และประเมินผลไว,ว3า การประเมินผลการเรียนมีจุดประสงค<สําคัญ คือ นําผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนของครู และเพื่อนําผลการประเมินไปตัดสินผลการเรียน ส3วนการ
ดําเนินการประเมินผลการเรียน ประกอบด,วย การประเมินผลการเรียน การประเมินผล
ระหว3างเรียน และการประเมินผลหลังการเรียน 
     ภานิดา นิลเอสงค< (2555, หน,า 31) จุดมุ3งหมายของการวัดและ
ประเมินผล มี 2 ประการ ได,แก3 1) การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู,เรียน เป8นการรวบรวม
ข,อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนการสอนของผู,เรียนในระหว3างการเรียนการสอนต3อเนื่อง บันทึก 
วิเคราะห<ตลอดจนการแปลความหมายของข,อมูลแล,วนํามาใช,ในการส3งเสริม ปรับปรุง 
พัฒนาผู,เรียน และ 2) การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป8นการประเมิน
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สรุปผลการเรียนเพื่อตัดสินให,คะแนนหรือให,ระดับผลการเรียนว3าผู,เรียนอยู3ในระดับใดตาม
เกณฑ<ที่ได,กําหนดไว, 
    สรุปได,ว3า จุดมุ3งหมายของการวัดและประเมินผล มี 2 ประการ ได,แก3
1) การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู,เรียน เป8นการเก็บรวบรวมข,อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน
การสอนของผู,เรียนในระหว3างการเรียนการสอนอย3างต3อเนื่อง บันทึก วิเคราะห<ตลอดจน
แปลความหมายของข,อมูล แล,วนํามาใช,ในการส3งเสริม ปรับปรุง พัฒนาผู,เรียน และ  
2) การวัดและประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เป8นการประเมินสรุปผลการเรียนเพื่อ
ตัดสินให,คะแนนหรือให,ระดับผลการเรียนว3าผู,เรียนอยู3ในระดับใดตามเกณฑ<ที่ได,กําหนดไว, 

 2.8 กระบวนการนิเทศภายใน 
 นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ไว,ดังนี้ 
  วัชรา เล3าเรียนดี (2553, หน,า 26) สรุปกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนมี 
3 ขั้นตอน  
   1) การวางแผนการนิเทศการสอน  
   2) การดําเนินงานการนิเทศการสอน  
   3) การประเมินผลนิเทศการสอน  
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (2554, หน,า 3)  
ได,กําหนดกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด,วย 1) การศึกษาสภาพป9จจุบัน 
ป9ญหา อุปสรรคและความต,องการ 2) วางแผนดําเนินการตามแผน 3) การสร,างสื่อ
เครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ 4) ติดตามและประเมินผลรายงาน 
  กฤษขจร ศรีถาวร (2555, หน,า 31) ได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนการวางแผนการนิเทศ 2) ขั้นปฏิบัติ 
การนิเทศ 3) ขั้นติดตามผลการนิเทศ 4) ขั้นประเมินผล/สรุปผลการนิเทศ 
  วิภา อยู3คง (2555, หน,า 30) ได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ว3าสอดคล,องกับหลักการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546,  
หน,า 51) กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ 1) ด,านการศึกษาสภาพป9จจุบัน  
ป9ญหาและความต,องการ 2) ด,านการวางแผนการนิเทศ 3) ด,านการปฏิบัติการนิเทศ  
4) ด,านการประเมินผลการนิเทศ 
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  ดาวรรณ< เอมนิล (2555, หน,า 21) ได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการพัฒนา 
2) การวางแผนและกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน 3) สร,างเครื่องมือและพัฒนา
วิธีการ 4) การปฏิบัติการนิเทศภายใน 5) การประเมินผลและการรายงานผลนิเทศภายใน 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555, หน,า 8) ได,กล3าวถึง
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหา และ
ความต,องการ 2) การวางแผนและกําหนดทางเลือก 3) การปฏิบัติการนิเทศภายใน  
4) การประเมินผลการนิเทศ 5) ขั้นการขยายผลต3อยอดและยกย3องเชิดชูเกียรติ 
  ป�ยานุช เหลากลม (2556, หน,า 18) ได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนประกอบด,วยขั้นตอนที่สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหา 
และความต,องการ 2) การวางแผน 3) การสร,างเครื่องมือ 4) การปฏิบัติตามแผน  
5) การติดตามประเมินผล 
  ชมพูนุช โยธี (2558, หน,า 32) ได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
ไว,ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพป9จจุบันป9ญหา 2) การวางแผนการดําเนินงาน 3) การให,ข,อมูล
ความรู,ความเข,าใจในการปฏิบัติงาน 4) การลงมือปฏิบัติ 5) การเสริมสร,างกําลังใจและ  
6) การประเมินผลและปรับปรุง 
  พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 29) ได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนไว,ดังนี้ กระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด,วย 4 ขั้นตอนหลัก ได,แก3 
1) การวางแผน 2) การให,ความรู,ก3อนการนิเทศและการสร,างเสริมกําลังใจแก3ผู,ปฏิบัติ 
การนิเทศ 3) การดําเนินการนิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ 
  พิสัน โพนทัน (2559, หน,า 26) ได,กล3าวถึงกระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียนไว, 4 ด,าน ดังนี้ 1) ด,านการศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการ 
2) ด,านการวางแผนการนิเทศ 3) ด,านการปฏิบัติการนิเทศ 4) ด,านการประเมินผล 
การนิเทศ    
 จากทัศนะของนักวิชาการและผลการวิจัยที่กล3าวมาข,างต,น สามารถสังเคราะห<
กระบวนการนิเทศภายในสรุปได,ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การสังเคราะห<กระบวนการนิเทศภายใน 
 

                 นักวิชาการ/นักวิจัย 
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ี่มุ3ง

ศกึ
ษา

 

1. การวางแผนการนิเทศ � � � � � � � � � � 10 100 � 
2.การประเมินผลการนิเทศ � � � � � � � � � � 10 100 � 
3.การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหา
และความต,องการ 

 �  � � � � �  � 7 70 � 

4. การสร,างสื่อเคร่ืองมือและ
พัฒนาวิธีการนิเทศ 

 �   �  �    3 30  

5. การปฏิบัติตามแผนและ 
การนิเทศ 

�  � � � � � � � � 9 90 � 

6. ขั้นการขยายผลต3อยอด  
และยกย3องเชิดชูเกียรติ 

     �     1 10  

7. การให,ข,อมูลความรู,ความเข,าใจ
ในการปฏิบัติงาน 

       � �  2 20  

8. การเสริมสร,างกําลังใจ        � �  2 20  

9. การให,ความรู,ก3อนการนิเทศ         �  1 10  

  
 จากการสังเคราะห<กระบวนการนิเทศภายใน ผู,วิจัยได,รวบรวมกระบวน 
การนิเทศภายในที่มีลักษณะสอดคล,องกันเข,าเป8นกระบวนการเดียวกัน ได, 9 กระบวนการ 
จากนั้นผู,วิจัยใช,เกณฑ<ความถี่ร,อยละ 50 ขึ้นไปในการเลือก กระบวนการนิเทศภายใน 
แบ3งออกได, 4 ขั้น ดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการ 
  ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ วางแผนดําเนินการตามแผน การวางแผน
ดําเนินงาน และการวางแผน โดยใช,ช่ือว3า “การวางแผนการนิเทศ” 
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  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศได,รวมกระบวนการที่นักวิชาการ
และนักวิจัยได,กล3าวถึงซึ่งมีลักษณะสอดคล,องกันเข,าเป8นขั้นตอนเดียวกัน ได,แก3  
ขั้นการดําเนินการนิเทศ ขั้นตอนการดําเนินการนิเทศ การดําเนินงานตามแผน ดําเนิน 
การนิเทศ การปฏิบัติตามแผนและโครงการ การลงมือปฏิบัติ และการนิเทศการเรียน 
การสอน โดยใช,ช่ือว3า “การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ” 
  ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ได,รวมกระบวนการที่นักวิชาการและ
นักวิจัยได,กล3าวถึงซึ่งมีลักษณะสอดคล,องกันเข,าเป8นขั้นตอนเดียวกัน ได,แก3 การประเมินผล
การนิเทศการประเมินติดตามผล ขั้นการวัดและการประเมินผลการนิเทศ การประเมินผล
และติดตามผล โดยใช,วิธีการประเมินผลอย3างสมดุล โดยใช,ช่ือว3า “การประเมินผล 
การนิเทศ” 
 สรุปได,ว3า กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ลําดับขั้นในการทํางาน
ร3วมกันอย3างมีแบบแผนระหว3างผู,นิเทศกับผู,รับการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประกอบด,วย 4 ขั้น ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและ 
ความต,องการ 2) การวางแผนการนิเทศ 3) การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ  
4) การประเมินผลนิเทศ 
 กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนประกอบด,วย 4 ขั้น ดังนี้  
  2.8.1 การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการ 
  นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึง การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและ 
ความต,องการ ไว,ดังนี้  
   Harris (1975 อ,างถึงใน วรรณพร สุขอนันต<, 2550) กล3าวว3า การประเมิน
สภาพป9จจุบันการสํารวจความต,องการจําเป8นของโรงเรียนเป8นกระบวนการที่ศึกษาสภาพ
ต3าง ๆ ที่เป8นอยู3ในป9จจุบันเพื่อให,ได,ข,อมูลที่เช่ือถือได,ในการนําไปใช,กําหนดความต,องการ 
ในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะกระทําโดยการวิเคราะห< การสังเกตการตรวจสอบ  
การวัดและการเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน 
   อรรถพล ปQ�นม่ัน (2550, หน,า 36) ได,กล3าวถึง การศึกษาสภาพและ
ความต,องการจําเป8นในการนิเทศเป8นการนําข,อมูลที่มีอยู3ในขณะนั้นมาวิเคราะห<
เปรียบเทียบกับผลดําเนินงานตามที่คาดหวังหรือความต,องการของสถานศึกษาในอนาคต 
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   จักรกฤษ สมศิลา (2557, หน,า 46) ได,กล3าวถึง การศึกษาสภาพ 
การนิเทศภายในโรงเรียน เป8นการสํารวจสภาพที่เป8นจริงด,านต3าง ๆ ของงาน ได,แก3 
เปNาหมาย นโยบายของโรงเรียน จัดลําดับความสําคัญของป9ญหา กําหนดกิจกรรม 
การนิเทศ และการดําเนินการตามความต,องการ 
   วันชัย อยู3ตรง (2557, หน,า 37) ได,กล3าวถึง การศึกษาสภาพป9จจุบัน 
ป9ญหาและความต,องการในการนิเทศว3าเป8นสภาพที่เป8นจริงตามตัวบ3งช้ีด,านต3าง ๆ ของ
โรงเรียนขณะขั้น มีการศึกษาวิเคราะห<ข,อมูลตัวบ3งช้ีคุณภาพต3าง ๆ ตามเกณฑ<มาตรฐานที่
กําหนด มีการสํารวจและประเมินความต,องการของครู จัดลําดับความสําคัญของป9ญหา
และความต,องการ ตลอดจนวิเคราะห<สาเหตุของป9ญหาและจัดลําดับความสําคัญของ
สาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแก,ป9ญหาและการดําเนินการตามความต,องการ 
   วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 67) ได,กล3าวถึง การศึกษาสภาพป9จจุบัน 
ป9ญหาและความต,องการในการนิเทศว3า การศึกษาสภาพและความจําเป8นในการนิเทศ 
หมายถึง การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการในการนิเทศ ซึ่งจะนําไปสู3 
การจัดลําดับความสําคัญของป9ญหา การวิเคราะห<สาเหตุของป9ญหา การกําหนดทางเลือก
ในการแก,ป9ญหาโดยมีเปNาหมายที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งจะส3งผลต3อ
คุณภาพของนักเรียนในที่สุด   
  สรุปได,ว3า การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการในการนิเทศ 
หมายถึง การสํารวจสภาพที่เป8นจริงป9ญหาและอุปสรรค สํารวจข,อมูลตามตัวบ3งช้ีตาม
มาตรฐานด,านต3าง ๆ ของโรงเรียนและประเมินความต,องการของครูความต,องการของ
นักเรียนความต,องการของชุมชนและความต,องการของโรงเรียนซึ่งจะนําไปสู3การจัดลําดับ
ความสําคัญของป9ญหาการวิเคราะห<สาเหตุของป9ญหา การกําหนดทางเลือก 
ในการแก,ป9ญหาและการดําเนินการตามความต,องการ โดยมีเปNาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อประโยชน<สูงสุดแก3ผู,เรียน 
  2.8.2 การวางแผนการนิเทศ 
  นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึง การวางแผนการนิเทศ ไว,ดังนี้ 
   Harris (1985, pp. 25-26) ได,กล3าวถึงการวางแผนการนิเทศ ไว,ว3า  
การวางแผนในการปฏิบัติงานโดยคิดว3าจะทําอย3างไร กําหนดจุดมุ3งหมายของงานพัฒนา
วิธีดําเนินการกําหนดงานที่จะดําเนินการและคาดคะเนถึงผลที่จะได,รับจากโครงการและ
วางโครงการ 
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   ดาวรรณ< เอมนิล (2555, หน,า 16) ได,กล3าวถึงการวางแผนการนิเทศ  
ไว,ว3า การวางแผนการนิเทศ หมายถึง การนําข,อมูลผลการวิเคราะห<สภาพป9จจุบัน ป9ญหา 
สาเหตุของป9ญหาและความต,องการกําหนดเป8นกิจกรรม และแนวทางการนิเทศ  
การวางแผน การนิเทศภายในโรงเรียน เป8นขั้นตอนที่นําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมา
ร3วมกันกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมแล,วจัดลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ เขียนเป8นโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งระบุสาระสําคัญดังต3อไปนี้ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค< 
เปNาหมาย แผนดําเนินการ กิจกรรมสําคัญปฏิทินปฏิบัติงาน ทรัพยากร และการประเมิน
โครงการ 
   สัญชัย พูลสุข (2556, หน,า 50) ได,กล3าวถึงการวางแผนการนิเทศ ไว,ว3า
การวางแผนเป8นงานที่สําคัญและมีความจําเป8นต3อความสําเร็จของงานที่จะปฏิบัติเพราะว3า
ถ,ามีการวางแผนที่ดี มีความรัดกุมและสามารถนําไปปฏิบัตไิด,นั้นเท3ากับงานนั้น 
ประสบความสําเร็จแล,วครึ่งหนึ่ง การวางแผนการนิเทศภายในจึงเป8นขั้นตอนที่จะนําเอาผล
มาหรือหาทางเลือกมากําหนดวัตถุประสงค< เปNาหมายในการทํางาน กิจกรรมที่จะต,อง
ปฏิบัติและรายละเอียดต3าง ๆ ให,ชัดเจน การวางแผนการนิเทศภายในเป8นขั้นตอนที่นํา
ทางเลือกที่จะดําเนินการมาร3วมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรมและจัดขั้นตอนการปฏิบัติ
เขียนเป8นโครงการนิเทศภายใน ซึ่งในโครงการควรระบุสาระสําคัญ คือ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค< เปNาหมาย แผนดําเนินการ กิจกรรมสําคัญปฏิทินปฏิบัติงาน 
ทรัพยากรที่ต,องการ การประเมินผลที่คาดว3าจะได,รับ 
   สุเมธ คะลีล,วน (2557, หน,า 25) ได,กล3าวถึงการวางแผนการนิเทศ  
ไว,ว3าการวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงานนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการ เหตุผล และข,อมูลที่ได,จากการศึกษาสภาพ
ป9จจุบันและป9ญหาความต,องการของสถานศึกษาว3า มีความต,องการนิเทศในด,านใดบ,าง
แล,วนํามาจัดทําแผนและโครงการต3อไปในการวางแผนยังกําหนดวิธีการว3าจะทําอย3างไร 
โดยกําหนดเป8นขั้นตอนที่ต3อเนื่องและความสัมพันธ<ในการจัดทําแผนงานและโครงการ  
ถือเป8นส3วนหนึ่งของการจัดทํารายละเอียดของแผน ซึ่งเป8นการกําหนดวัตถุประสงค<ให,
เฉพาะมากขึ้น และกําหนดเปNาหมายให,ชัดเจนขึ้น  
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   ฑัณฑิมา พงษ<พรม (2558, หน,า 27) ได,กล3าวถึงการวางแผนการนิเทศไว,
ว3าการวางแผนและการกําหนดทางเลือกเป8นการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน  
โดยพิจารณาจากสภาพป9จจุบัน ป9ญหา และความต,องการการนิเทศภายในโรงเรียนให,
เหมาะสมและสามารถดําเนินการให,บรรลุวัตถุประสงค<ได,โดยง3าย โดยต,องอาศัยการ
กําหนดทางเลือกผ3านการวางแผนหรือโครงการ เพื่อพัฒนาและแก,ไขป9ญหา เพื่อให,ได,มา
ซึ่งแนวทางของการดําเนินงานนิเทศภายในที่ดีที่สุด 
   ณัฐพงศ< ทับสุลิ (2559, หน,า 41) ได,กล3าวถึงการวางแผนการนิเทศไว,ว3า
การวางแผนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา เป8นการสร,างความสัมพันธ<ระหว3าง 
ผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดการนิเทศการศึกษาในด,านต3าง ๆ เพื่อหาสิ่งที่ 
ผู,ได,รับการนิเทศต,องการให,นิเทศและศึกษาสภาพป9ญหา อุปสรรคในการจัดการเรียน 
การสอนของครูพร,อมทั้งมอบหมายงานต3าง ๆ ให,ผู,ที่เกี่ยวข,องกับการนิเทศการศึกษา 
   พิสัน โพนทัน (2559, หน,า 28) ได,กล3าวถึงการวางแผนการนิเทศไว,ว3า
การวางแผนการนิเทศเป8นการนําผลการวิเคราะห<สภาพป9จจุบัน ป9ญหา สาเหตุของป9ญหา
มากําหนดกิจกรรม กําหนดทางเลือก แนวทางการปฏิบัติงานให,สอดคล,องกับสภาพ
ป9จจุบันป9ญหาและความต,องการของสถานศึกษา โดยจัดทําปฏิทินการนิเทศ การกําหนด
เกณฑ<มาตรฐานในการนิเทศ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ 
  สรุปได,ว3า การวางแผนการนิเทศหมายถึงการกําหนดแผนงานโครงการ
กิจกรรมการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโดยระหว3างผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศ มาร3วมกัน
กําหนดเปNาหมาย วัตถุประสงค< แนวทาง รายละเอียดกิจกรรมและจัดขั้นตอนการปฏิบัติ
เขียนเป8นโครงการนิเทศภายใน แผนดําเนินการกิจกรรมสําคัญปฏิทินปฏิบัติงาน  
การกําหนดผู,รับผิดชอบโครงการนิเทศภายใน การประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและ
การแก,ป9ญหาอุปสรรค การประเมินผลที่คาดว3าจะได,รับโดยพิจารณาจากสภาพป9จจุบัน 
ป9ญหา และความต,องการการนิเทศภายในโรงเรียนให,เหมาะสม เพื่อพัฒนาและแก,ไข
ป9ญหา เพื่อให,ได,มาซึ่งแนวทางของการดําเนินงานนิเทศภายในที่ดีที่สุด 
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  2.8.3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ 
  นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึง การลงมือปฏิบัติงาน ไว,ดังนี้ 
   กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน,า 17-18) ได,กล3าวถึงการปฏิบัติการ
นิเทศไว,ว3า การปฏิบัติการนิเทศในสถานศึกษา หมายถึง การดําเนินการตามกิจกรรมที่
กําหนดในโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยพิจารณากรรมการนิเทศภายในให,
เหมาะสมกับสภาพบริบท ทรัพยากรสถานศึกษา เช3น การเยี่ยมช้ันเรียน การให,คําปรึกษา
แนะนําการศึกษาเอกสารการปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผน ประชุมเพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ประชุมสรุปผลการนิเทศ และนําข,อมูลไปใช,ดําเนินการต3อไป 
   ดาวรรณ< เอมนิล (2555, หน,า 19) ได,กล3าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว,ว3า
การปฏิบัติการนิเทศเป8นงานที่จะต,องทํากับคนหลายคนซึ่งแต3ละคนมีแนวโน,มความคิด
แตกต3างกันออกไป ผู,ปฏิบัติการนิเทศจะต,องเข,าใจพฤติกรรมของมนุษย<และเข,าใจวิธีการที่
จะเสริมสร,างแรงจูงใจให,เกิดขึ้นแก3ผู,รับการนิเทศ ดังนั้นผู,ปฏิบัติการนิเทศจึงต,องทําความ
เข,าใจในหลักและวิธีการนิเทศ ใช,เทคนิคต3าง ๆ อย3างเหมาะสมกับสถานการณ< นอกจากนี้ 
ผู,ปฏิบัติการนิเทศจะต,องมีลักษณะที่สําคัญเหนือกว3าคนอื่น ๆ เช3น ฉลาด กล,า มีความคิด
ริเริ่มสร,างสรรค< มีความม่ันใจในตนเอง มีบุคลิกลักษณะที่ดี 
   สัญชัย พูลสุข (2556, หน,า 52) ได,กล3าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว,ว3า 
การปฏิบัติการนิเทศเป8นการทํางานร3วมกันหลายคน ซึ่งแต3ละคนมีแนวคิดแตกต3างกัน
ออกไปผู,นิเทศจะต,องเข,าใจพฤติกรรมมนุษย< ต,องมีวิธีการที่จะช3วยให,การนิเทศประสบ
ผลสําเร็จ มีวิธีการสร,างแรงจูงใจให,เกิดแก3ผู,รับการนิเทศ ใช,เทคนิคต3าง ๆ ได,อย3าง
เหมาะสมกับสถานการณ< การปฏิบัติการนิเทศภายในเป8นบทบาทของผู,นิเทศที่กระทําต3อ
ผู,รับการนิเทศ เพื่อร3วมมือกันแก,ไข ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให,สูงขึ้น 
   สุเมธ คะลีล,วน (2557, หน,า 25) ได,กล3าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว,ว3า
การปฏิบัติการนิเทศเป8นการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติเพื่อให,ได,ความต,องการหรือ
เปNาหมายที่วางไว, ซึ่งจะมีรายละเอียดของแต3ละขั้นตอน ดังนี้ 1) การให,ความรู,ในงานที่
ปฏิบัติเป8นการให,ความรู,ความเข,าใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการว3าจะต,องอาศัยความรู,
ความสามารถอย3างไรบ,าง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอย3างไร และจะทําอย3างไรจึงจะให,
ได,ผลงานออกมาอย3างมีคุณภาพ 2) การปฏิบัติงาน ประกอบด,วยการปฏิบัติงานที่ได,รับ
ความร3วมมือจากบุคคลทุกฝHาย คือ ผู,รับการนิเทศ ผู,ให,การนิเทศ และผู,บริหาร  
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3) การสร,างขวัญและกําลังใจ ผู,รับการนิเทศควรได,รับการเสริมกําลังใจโดยเฉพาะจากฝHาย
บริหารเพื่อให,ผู,รับการนิเทศมีความม่ันใจและการทํางานด,วยความพึงพอใจ การสร,างขวัญ
และกําลังใจควรปฏิบัตไิปพร,อม ๆ กับการทํางานจึงจะได,ผล 
   ฑัณฑิมา พงษ<พรม (2558, หน,า 36) ได,กล3าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว,
ว3าการปฏิบัติการนิเทศเป8นขั้นตอนในการดําเนินการนิเทศและควบคุมการนิเทศให,มี
คุณภาพตามแนวทางในการนิเทศที่วางไว, เพื่อให,ได,ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนครูผู,สอนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และการให,การ
ส3งเสริมการปฏิบัติงานของครูผู,สอนที่ดีอยู3แล,ว เพื่อเป8นแบบอย3างที่ดใีนการปฏิบัติงาน 
   ณัฐพงศ< ทับสุลิ (2559, หน,า 42) ได,กล3าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว,ว3า
การลงมือปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา เป8นการดําเนินการนิเทศครูผู,สอนในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามแผนกลยุทธ< หรือแผนที่ได,กําหนดไว, 
   พิสัน โพนทัน (2559, หน,า 29) ได,กล3าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว,ว3าการ
ปฏิบัติการนิเทศเป8นการดําเนินกิจกรรมการนิเทศร3วมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอย3าง
เป8นระบบและมีลําดับขั้นตอน สอดคล,องกับสภาพป9จจุบัน ป9ญหาและความต,องการโดยมี
วัตถุประสงค<และกิจกรรมที่กําหนดไว,ในขั้นตอนการดําเนินการนิเทศของสถานศึกษา 
  สรุปได,ว3า การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ หมายถึง การปฏิบัติการนิเทศ
เป8นขั้นตอนในการดําเนินการนิเทศร3วมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอย3างเป8นระบบและมี
ลําดับขั้นตอน เช3น ประชุมเพื่อทําความเข,าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
แผนงานที่วางไว,การปฏิบัติงานตามขั้นตอนเนื้อหาและวัตถุประสงค< รายงานความก,าวหน,า
ของการปฏิบัติการนิเทศตามแผนงาน การกํากับติดตาม การเยี่ยมช้ันเรียนให,คําปรึกษา
แนะนําเพื่อความเข,าใจในการดําเนินงานและปฏิบัติการนิเทศภายใน การประชุมสรุปผล
การนิเทศและนําข,อมูลไปใช,ดําเนินการต3อไปเพื่อร3วมมือกันแก,ไข ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให,ไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
  2.8.4 การประเมินผลการนิเทศ 
  นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึง การประเมินผลการนิเทศ ไว,ดังนี้ 
   กรองทอง จิรเดชากุล (2550, หน,า 17-18) ได,กล3าวถึงการประเมินผล
การนิเทศไว,ว3า การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการ
กับวัตถุประสงค<และเปNาหมายที่ตั้งไว, เพื่อทราบผลการดําเนินงาน อาจประเมินทั้งก3อน 
ระหว3างและหลังการนิเทศ โดยมีขอบข3ายการประเมินตามกิจกรรมในโครงการ เช3น 
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ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามวัตถุประสงค< และเปNาหมายประเมินความคิดเห็น 
ประเมินกระบวนการและสรุปผล รวมการประเมิน เพื่อใช,เป8นข,อมูลสําหรับการปรับปรุง
การปฏิบัติงานในโครงการต3อไป 
   ดาวรรณ< เอมนิล (2555, หน,า 20) ได,กล3าวถึงการประเมินผลการนิเทศ
ไว,ว3าการประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับ
วัตถุประสงค<และเปNาหมายที่กําหนดไว, ผู,ทําหน,าที่ดําเนินการประเมินผล ได,แก3 ผู,บริหาร
โรงเรียนและคณะผู,นิเทศ มีขอบข3ายกิจกรรมที่ต,องปฏิบัติ ดังนี้ 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการตามวัตถุประสงค<และเปNาหมาย 2) ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจ
ของผู,รับการนิเทศ 3) ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 4) สรุปผลและรายงาน
ประเมินเพื่อใช,เป8นข,อมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสต3อไป 
   สัญชัย พูลสุข (2556, หน,า 55) ได,กล3าวถึงการประเมินผลการนิเทศ 
ไว,ว3า การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน เป8นการตรวจสอบ
ความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค< เปNาหมายที่กําหนดไว, โดยการนําข,อมูลที่ได,จาก
การปฏิบัติการนิเทศมาประเมินผลและรวบรวมข,อมูลเพื่อสรุปป9ญหาและอุปสรรค 
ในการดําเนินงานเสนอต3อผู,บริหารโรงเรียน การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ
ภายในจะกระทําได,ทั้งก3อนการดําเนินการ ระหว3างดําเนินการและสรุปผลภายหลังการ
นิเทศภายในก็ได, การประเมินผล เป8นตัวช้ีวัดว3าการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนที่ผ3าน
มาได,ประสบความสําเร็จมากน,อยแค3ไหน เป8นเครื่องมือที่ช3วยในการปรับปรุงและแก,ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต3อไป 
   สุเมธ คะลีล,วน (2557, หน,า 25) ได,กล3าวถึงการประเมินผลการนิเทศไว,
ว3า การประเมินผลเป8นขั้นตอนสุดท,ายในการดําเนินการ ผู,รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ประเมินผล ได,แก3 ผู,บริหารหรือผู,ที่ได,รับมอบหน,าที่ให,ทําการประเมินผลหลักการที่ใช,ใน
การประเมินผล ดังนี้ 1) การประเมินผลต,องอาศัยข,อมูลที่น3าเช่ือถือ 2) การประเมินผลเป8น
ขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศที่จําเป8นต,องทํา เมื่อได,จัดทําโครงการนิเทศแล,ว  
3) การประเมินผลต,องอาศัยข,อมูลจากหลายฝHาย ทั้งจากผู,บริหาร ผู,นิเทศ และผู,รับ 
การนิเทศ 4) การประเมินผลสามารถทําได, 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหว3างโครงการ
และการประเมินผลสรุป 5) การประเมินผลเป8น 3 ส3วน คือ การประเมินผลที่ป9จจัยนําเข,า
การประเมินผลที่กระบวนการ การประเมินผลผลิต 
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   ฑัณฑิมา พงษ<พรม (2558, หน,า 39) ได,กล3าวถึงการประเมินผล 
การนิเทศไว,ว3าการประเมินผลและรายงานผลเป8นการตรวจสอบการปฏิบัติงานว3าเป8นไป
ตามแผนการดําเนินการที่วางไว,มากน,อยเพียงใด ตรงตามเปNาหมายที่วางไว,หรือไม3  
พร,อมจัดทํารายงานผลการดําเนินการนิเทศ เพื่อพิจารณาข,อบกพร3อง เพื่อหาวิธีการใน
การปรับปรุงแก,ไขให,ดีขึ้น หรือหากมีผลการปฏิบัติงานเป8นที่น3าพึงพอใจ ให,ทําการพัฒนา
ผลการปฏิบัติงานให,ดียิ่งขึ้นไป 
   ณัฐพงศ< ทับสุลิ (2559, หน,า 42) ได,กล3าวถึงการประเมินผลการนิเทศ 
ไว,ว3า การประเมินผลการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา เป8นการตรวจสอบผล 
การดําเนินการว3าเป8นไปตามเปNาหมายที่วางกําหนดไว,หรือไม3อย3างไร หากมีป9ญหาอุปสรรค
ในการดําเนินการก็จะได,นํามาปรับปรุงแก,ไขให,ดีขึ้นต3อไป 
   พิสัน โพนทัน (2559, หน,า 29) ได,กล3าวถึงการประเมินผลการนิเทศไว,ว3า 
การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินงานกับ
วัตถุประสงค< เปNาหมายที่กําหนดการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
แสดงให,เห็นว3ากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเป8นกระบวนการทํางานร3วมกัน
ระหว3างบุคคลในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค<และเปNาหมายที่จะพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให,มีคุณลักษณะที่พึงประสงค<ตามจุดมุ3งหมายของหลักสูตร ซึ่งการพัฒนาดังกล3าวจะ
ประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค<หรือไม3นั้นผู,บริหารจะต,องเป8นผู,ที่มีความรู, ความเข,าใจ
และความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษาให,เป8นไปตาม
ขั้นตอนของกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อแก,ไขปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนในสถานศึกษาให,เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
  สรุปได,ว3า การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จ
ของการดําเนินงานโดยกําหนดวิธีการและเกณฑ<การประเมินผลให,สอดคล,องกับ
วัตถุประสงค<และเปNาหมายในการนิเทศเปQดโอกาสให,ครูและบุคลากรมีส3วนร3วม 
ในการประเมินผลการนิเทศโดยรวบรวมข,อมูลเพื่อสรุปป9ญหาและอุปสรรค ประชุมร3วมกัน
หลังปฏิบัติการนิเทศ ร3วมกันวิพากษ<และวิเคราะห<การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ประเมินผลการดําเนินการนิเทศให,เป8นไปตามแผนงานที่กําหนด นําผลการประเมินมา
วิเคราะห<เปรียบเทียบกับเกณฑ<วัตถุประสงค<ที่กําหนดไว, ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนา
ของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน นําข,อมูลที่ได,จากการประเมินผลไปใช, 
ในการพัฒนา ปรับปรุงการนิเทศให,เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต3อไป 
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 2.9 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
  2.9.1 ความหมายของประสิทธิผล 
  นักวิชาการหลายท3านได,ให,ความหมายของประสิทธิผล ไว,ดังนี้ 
   ชูศรี ถนิมกิจ (2549, หน,า 19) ให,ความหมายของประสิทธิผลของ
โรงเรียนว3า หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ความสามารถ คุณลักษณะและ
ทักษะในด,านต3าง ๆ ของนักเรียน ความพึงพอใจในการทํางานของครูและบุคลากร 
ในโรงเรียน 
   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549, หน,า 47) ได,สรุปความหมายของประสิทธิผลของ
โรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนสามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
สามารถพัฒนานักเรียนให,มีเจตคติทางบวก โรงเรียนสามารถปรับตัวให,เข,ากับ
สภาพแวดล,อม สามารถแก,ป9ญหาภายในโรงเรียน และบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน 
   ฤทัยทรัพย< ดอกคํา (2553, หน,า 47) ได,ให,ความหมายของประสิทธิผล
ว3า หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค<หรือเปNาหมายที่กําหนดไว,ล3วงหน,าทั้งในด,าน 
การผลิต และผลลัพธ<การดําเนินงานของหน3วยงานหรือองค<กร 
   อนุสิทธิ์ นามโยธา (2555, หน,า 68) ได,สรุปความหมายของประสิทธิผล 
ไว,ว3า หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงค<หรือเปNาหมายที่กําหนดไว,ล3วงหน,าในด,าน 
การบริหารจัดการด,านการจัดการเรียนการสอน ด,านครูและบุคลากร ด,านผู,เรียน  
ด,านการมีส3วนร3วมของชุมชน และด,านการมีส3วนร3วมของชุมชน และด,านบรรยากาศและ
สิ่งแวดล,อม และได,ให,ความหมายของ โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ไว,ว3า หมายถึง โรงเรียนที่มี
การบริหารจัดการศึกษาที่ทําให,ผู,เรียนให,เป8นมนุษย<ที่สมบูรณ<ทั้งร3างกายและจิตใจ จิตใจ 
สติป9ญญา ความรู,และคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยู3ในสังคมได,อย3าง 
สงบสุข 
   เพิ่มพูล ร3มศรี (2558, หน,า 77) ได,สรุปความหมายของประสิทธิผล 
หมายถึง การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามรูปแบบการนิเทศภายในที่ผู,วิจัยสร,างขึ้น
ให,บรรลุวัตถุประสงค<และเปNาหมายที่กําหนดไว, เป8นที่พึงพอใจของบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน 
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   วิทยา แสนแปN (2560, หน,า 7) ได,สรุปความหมายของประสิทธิผล 
หมายถึง ความสําเร็จขององค<กรที่เกิดจากการใช,ความรู,ความสามารถของผู,บริหารและ
ความร3วมแรงร3วมใจของทีมงานในการนําทรัพยากรที่มีอยู3มาดําเนินกิจกรรมให,องค<กรมี
ผลงานตามวัตถุประสงค<หรือเปNาหมายที่กําหนด 
  สําหรับความหมายของประสิทธิผลในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง  
การดําเนินการให,บรรลุวัตถุปรงสงค<หรือเปNาหมายที่กําหนดไว,ในด,านคุณภาพครู  
ด,านคุณภาพผู,เรียนด,านคุณภาพผู,บริหารและด,านคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.9.2 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
   ประภาส ไชยมี (2546, หน,า 18) ได,สรุป ผลการนิเทศภายในโรงเรียนที่มี
ระบบการนิเทศที่ดีจะทําให,ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ตนเองให,ดียิ่งขึ้นอยู3เสมอ และตรงตามความต,องการพัฒนาของนักเรียน ครูมีความศรัทธา
ในวิชาชีพครูมีคุณลักษณะของความเป8นครู มีความรู,ความเข,าใจในการใช,หลักสูตรเพื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย3างถูกต,องเหมาะสม สามารถสร,างบรรยากาศการเรียน 
การสอนอย3างถูกต,องเหมาะสม มีการประเมินผลและปรับปรุงแก,ไขการปฏิบัติงานให,
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบัติงานได,เต็มศักยภาพ ซึ่งส3งผลให,ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
   เดชพล จันทนันท< (2549, หน,า 30) ได,กล3าวว3า แผนการนิเทศจะส3งผลให,
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีขึ้นและมีพฤติกรรมการเรียนที่ดี ในส3วนของครูผู,สอน  
จะมีทักษะการสอนที่เน,นผู,เรียนเป8นสําคัญ สามารถจัดบทเรียนและนวัตกรรมการเรียนที่
เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู,เรียน ครูจะมีความร3วมมือในการปฏิบัติการเรียน
การสอนเป8นการสร,างเสริมวัฒนธรรมการทํางานของครูในโรงเรียนซึ่งจะส3งผลต3อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 
   จันทรานี สงวนนาม (2553, หน,า 161) ได,กล3าวว3า ประโยชน<และผลของ
การนิเทศภายในสถานศึกษา มีดังต3อไปนี้ 
    1) ทําให,ครูสอนได,ตรงตามเปNาหมาย เพราะผู,บริหารซึ่งเป8นผู,นิเทศจะ
ช3วยเหลือครู ในการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางในการแก,ป9ญหา มใิห,การแก,ป9ญหา
และอุปสรรคเกิดความล3าช,าโดยไม3จําเป8น 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



107 

    2) ผู,บริหารที่เป8นผู,นําทางวิชาการและทําหน,าที่นิเทศภายใน จะทําให,
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการของสถานศึกษาเป8นไปอย3างมีระบบและต3อเนื่องตลอดเวลา 
    3) ทําให,บุคลากรในสถานศึกษามองเห็นความสําคัญของงานวิชาการ
และปฏิบัติงาน โดยเน,นคุณภาพของผู,เรียนเป8นเปNาหมายสําคัญในการบริหารสถานศึกษา 
    4) การนิเทศภายในจะช3วยให,สถานศึกษาสามารถแก,ไขป9ญหาที่
เกิดขึ้น อันมีผลกระทบต3อคุณภาพของการเรียนการสอนได,อย3างมีประสิทธิภาพ 
   อนุสิทธิ์ นามโยธา (2553, หน,า 181) ได,สรุปองค<ประกอบด,าน
ประสิทธิผลของโรงเรียน ไว,ว3า ประกอบด,วย ตัวแปรสังเกตได, 6 ตัว คือ 1) ด,านการบริหาร
จัดการ 2) ด,านการจัดการเรียนการสอน 3) ด,านครูและบุคลากร 4) ด,านผู,เรียน  
5) ด,านการมีส3วนร3วมของชุมชน และ 6) ด,านบรรยากาศและสิ่งแวดล,อม 
   สุรศักดิ์ ปาเฮ (2554, หน,า 2) ได,กล3าวว3า เมื่อมีการนิเทศภายในโรงเรียน
แล,วจะต,องบรรลุผล ดังต3อไปนี้ 
    1) พัฒนาคน เป8นการให,คําแนะนําช3วยเหลือเมื่อนิเทศแล,วบุคลากร
ภายในโรงเรียนได,รับความรู,และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    2) พัฒนางาน เป8นการสร,างสรรค<วิธีการทํางานของบุคลากรใน
โรงเรียนทุกคนทุกกลุ3มให,มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    3) ประสานสัมพันธ< เป8นการร3วมมือสร,างความเข,าใจในการทํางาน
ร3วมกัน 
    4) สร,างขวัญและกําลังใจ เป8นการสร,างความม่ันใจ ความสบายใจ 
    5) การจัดให,มีการนิเทศภายในโรงเรียนก็เพื่อหาแนวทางปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทั้งการเรียนการสอน การทํางานเป8นทีม การสร,าง
เจตคติที่ดใีนการทํางาน ความร3วมมือในการแก,ไขป9ญหาทั้งนี้เพื่อมุ3งสู3การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยรวมซึ่งส3งผลต3อคุณภาพผู,เรียนในที่สุด 
   วัชรา เล3าเรียนดี (2556, หน,า 229) ได,กล3าวถึงการประเมินผลของ 
การนิเทศว3า จะต,องมีการประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งตัวโครงการ วิธีนิเทศ
ของผู,นิเทศ และผลลัพธ<หรือผลผลิตของนิเทศด,วย ซึ่งเทคนิควิธีการประเมินผลนั้น 
ผลสําเร็จของกระบวนการนิเทศแต3ละโครงการอาจจะประเมิน โดยวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียน วัดผลการเรียนรู,หลายด,านวัดและประเมินสมรรถภาพการจัด 
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การเรียนการสอนของครูด,วยวิธีต3าง ๆ และแบบประเมินผลโครงการแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู,ที่เกี่ยวข,อง 
   เพิ่มพูล ร3มศรี (2558, หน,า 79) ได,กล3าวถึง ประสิทธิผลของ 
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนให,บรรลุวัตถุประสงค<และเปNาหมายที่กําหนดไว, เป8นที่
พึงพอใจของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนตามรูปแบบการนิเทศภายใน 7 องค<ประกอบ ได,แก3 
1) บุคลากร 2) การวางแผนกลยุทธ<เพื่อการนิเทศ 3) ระบบข,อมูลสารสนเทศ 4) เทคนิค
การนิเทศ 5) สื่อ แหล3งเรียนรู,และเครื่องมือที่ใช,ในการนิเทศ 6) การประเมินผลการนิเทศ 
และ 7) การสร,างเครือข3ายการเผยแพร3และขยายผลการนิเทศ  
   วรรณี ภิรมย<คํา (2558, หน,า 61) ได,กล3าวถึง การนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผล ว3า การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข,องกับ 5 งาน คือ งานให, 
การช3วยเหลือครูโดยตรงการพัฒนาวิชาชีพ งานการพัฒนาหลักสูตร งานการพัฒนากลุ3ม 
และงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
   ไพลิน สุมังคละ (2559, หน,า 7) ได,กล3าวถึงผลการพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศภายในด,านการจัดการเรียนการสอนสําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด,วย 1) ด,านครู 1.1) ครูมีความตระหนัก
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ3งเน,นยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู,เรียนให,สูงขึ้น 
ในทุก ๆ ด,าน 1.2) ครูให,ความร3วมมือให,คําปรึกษาช3วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให,มี
สัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้น 1.3) ครูมีการแสวงหาความรู,ใหม3 ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอน 2) ด,านนักเรียน 2.1) นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  
2.2) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 2.3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนสูงขึ้น 
   วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 113-114) ได,กล3าวถึงผลของการนิเทศภายใน
โรงเรียนว3า หมายถึง ความสําเร็จในการดําเนินงานร3วมกันระหว3างผู,บริหารโรงเรียน หรือ
ครูที่มีความรู,ความสามารถ ซึ่งเป8นผู,นิเทศกับครูผู,สอนซึ่งเป8นผู,รับการนิเทศ ในการทําให,
ครูมีความเข,มแข็งทางวิชาการ ทั้งการจัดทําหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียน การทํางานเป8น
ทีม การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล การให,ความช3วยเหลือแก3ครูโดยตรง 
และการเสริมสร,างประสบการณ<ทางวิชาชีพ ซึ่งส3งผลให,เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ใน 4ด,าน คือ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู ความพึงพอใจและทัศนคติที่ดี 
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ของครูต3อการนิเทศและคุณภาพผู,เรียน และผลการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด,วย  
1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู,เรียน 3) คุณภาพผู,บริหาร4) คุณภาพของสถานศึกษา 
  สําหรับความหมายของประสิทธิผลของการนิเทศภายในในการวิจัยครั้งนี้ 
หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงค<หรือเปNาหมายของการนิเทศภายในที่ปรารถนาหรือ
เป8นไปตามความคาดหวังไว, ช3วยให,ครูได,แลกเปลี่ยนเรียนรู, กระตุ,นให,เกิดการพัฒนา
กระบวนการการจัดการเรียนรู, ร3วมกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
การวิจัยในช้ันเรียนและแก,ป9ญหาการจัดการเรียนรู,ได,อย3างมีคุณภาพประกอบด,วย 
1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู,เรียน 3) คุณภาพผู,บริหาร 4) คุณภาพของสถานศึกษาจาก
ทัศนะของนักวิชาการและผลการวิจัยที่กล3าวมาข,างต,น สามารถสังเคราะห<ประสิทธิผลของ
การนิเทศภายใน สรุปได,ดังตาราง 4 ดังนี้ 
 
ตาราง 4 สรุปการสังเคราะห<ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
 

       นักวิชาการ/     
            นักวิจัย 
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1. คุณภาพครู � � � � � � � � � � 10 100 � 
2.คุณภาพผู,เรียน � � � � � �   � � 8 80 � 
3.คุณภาพผู,บริหาร �  � � � �    � 6 60 � 
4.คุณภาพสถานศึกษา �  � � �   �  � 6 60 � 

 
 จากตาราง 4 สรุปการสังเคราะห<ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน  
จากนักวิชาการหลายท3าน ได,แก3 ประภาส ไชยมี (2546, หน,า 18); เดชพล จันทนันท< 
(2549, หน,า 30); จันทรานี สงวนนาม (2553, หน,า 161); อนุสิทธิ์ นามโยธา (2553,  
หน,า 181); สุรศักดิ์ ปานเฮ (2554, หน,า 2); วัชรา เล3าเรียนดี (2556, หน,า 229;  
เพิ่มพูล ร3มศรี (2558, หน,า 79); วรรณี ภิรมย<คํา (2558, หน,า 61); ไพลิน สุมังคละ 
(2559, หน,า 7); วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 113-114) ผู,วิจัยสรุปว3า ประสิทธิผลของ 
การนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การบรรลุตามวัตถุประสงค<หรือเปNาหมายของ 
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การนิเทศภายในที่ปรารถนาหรือเป8นไปตามความคาดหวังไว, ช3วยให,ครูได,แลกเปลี่ยน
เรียนรู, กระตุ,นให,เกิดการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู, ร3วมกันพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียนและแก,ป9ญหาการจัดการเรียนรู,ได,อย3างมี
คุณภาพประกอบด,วย 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู,เรียน 3) คุณภาพผู,บริหาร 4) คุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน มีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.9.2.1 ประสิทธิผลคุณภาพครู 
   นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึง คุณภาพครู ไว,ดังนี้  
    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห3งชาติ (2541, หน,า 70) 
ได,กล3าวถึง คุณภาพครู ประกอบด,วย 1) ครูตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป8นของ
การนิเทศภายใน 2) มีค3านิยมในการพัฒนาตนเอง และค3านิยมในการทํางานอย3างมีระบบ 
3) มีความรู,ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิควิธีที่เกี่ยวข,องกับการทํางานให,เป8นระบบ
การนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน4) มีความเป8นผู,นําทางวิชาการ  
    ยรรยง ศิริภูมิ (2552, หน,า 52) ได,กล3าวถึง สภาพความสําเร็จของ
การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ดังนี้ 1) ครูตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป8น
ในการพัฒนานักเรียนให,ตรงตามความต,องการพัฒนา 2) ครูสามารถปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให,ดียิ่งขึ้นอยู3เสมอและตรงตามความต,องการพัฒนา
ของนักเรียนด,วยเทคนิควิธีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3) ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    สุชาดา อังศุจินดา (2553, หน,า 152) ได,กล3าวถึง ความสําเร็จด,าน
คุณภาพครู ไว,ว3า เป8นการที่ครูและเจ,าหน,าที่สามารถพัฒนาความรู,ความสามารถ 
ในการทํางานให,มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน<แก3ผู,เรียนเป8นสําคัญ มีบทบาทเป8นผู,อํานวย
ความสะดวก สามารถจัดการเรียนรู,ให,ผู,เรียนมีส3วนร3วมในกิจกรรม ใช,สื่อเป8นแหล3งเรียนรู,ที่
หลากหลาย สามารถนําวิธีการสอนแนวใหม3ที่ทันสมัย หรือแนวทางการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมาปรับใช,ในการปฏิบัติหน,าที่ 
    สมบัติ ธํารงธัญวงศ< (2557) ได,กล3าวกึง คุณภาพครูหรือคุณภาพ
ผู,สอน ไว,ว3า ปกติคนที่จะมีอาชีพสอนหนังสือจะต,องเป8นผู,ที่มีผลการเรียนดี หรือเป8นคน
เรียนเก3ง โรงเรียนที่มีช่ือเสียงทั่วโลกทุกระดับจะพยามคัดเลือกคนเก3งให,เป8นผู,สอน ในอดีต
ประเทศไทยเราใครจะเรียนครูต,องเป8นคนเก3งจึงจะเข,าเรียนได, แต3ในระยะหลังนี้เราไม3
สามารถดึงดูดให,คนเก3งมาเรียนครูได, โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานหาคนเก3งมา 
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เป8นครูยาก ทําให,ส3งผลต3อคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต,
ประสบความสําเร็จมากในการดึงดูดคนเก3งมาสอนหนังสือ 
    ไพลิน สุมังคละ (2559, หน,า 7) ได,กล3าวถึง คุณภาพด,านครู
ประกอบด,วย 1) ครูมีความตระหนักในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ3งเน,นยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู,เรียนให,สูงขึ้นในทุก ๆ ด,าน 2) ครูให,ความร3วมมือให,คําปรึกษาช3วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน ทําให,มีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้น 3) ครูมีการแสวงหาความรู,ใหม3 ๆ เพื่อนํามา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  
    อุดม ชูลีวรรณ (2559, หน,า 110) ได,กล3าวถึง คุณภาพครู 
ประกอบด,วย 1) ครูผู,สอนมีความรู, ความสามารถ และความเช่ียวชาญ เฉพาะทาง 
ด,านวิชาการ ผ3านการประเมินในระดับชาติ 2) ครูผู,สอนมีความรู, ความสามารถ และ  
ความเช่ียวชาญด,านอาชีพ ผ3านการประเมินในระดับชาติ 3) ครูสามารถใช,ภาษา 
ต3างประเทศในการสื่อสาร 4) ครูใช,หนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เป8นภาษาต3างประเทศ 
ในการจัดการเรียนการสอน 5) ครูใช,สื่ออิเล็กทรอนิกส< (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล การเผยแพร3ผลงาน ทั้งระบบออนไลน< (online) และออฟไลน< 
(Offline) 6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู,ประสบการณ<ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาติ 7) ครูใช,การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู,เรียนอย3างต3อเนื่อง   
    วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 114) ได,กล3าวถึง ประสิทธิภาพการจัด 
การเรียนการสอนของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนได,
ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกําหนด มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนใหม3 ๆ อยู3เสมอ  
มีการทําวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู,ที่เน,นผู,เรียนเป8นสําคัญ  
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป8นครู ทุ3มเทเสียสละทํางานอย3างเต็ม
ศักยภาพ และได,กล3าวถึง ความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีของครู หมายถึง ความรู,สึกชอบ 
พอใจหรือความคิดที่ดีของครูที่มีต3อพฤติกรรมและวิธีการนิเทศของผู,นิเทศ ทําให,พร,อมที่
จะให,ความร3วมมือ ร3วมใจและปฏิบัติหน,าที่อย3างเต็มศักยภาพตามที่ได,รับการนิเทศ 
   สรุปได,ว3า คุณภาพครู หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได,ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกําหนด มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 
ใหม3 ๆ อยู3เสมอ มีการทําวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู,ที่เน,นผู,เรียน
เป8นสําคัญ มีจิตวิญญาณความเป8นครู และมีความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีต3อการนิเทศ  
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ประสิทธิผลการนิเทศภายในด,านคุณภาพครู ประกอบด,วย 1) ครูสามารถจัดการเรียน 
การสอนได,อย3างมีประสิทธิภาพ 2) ความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีของครูต3อการนิเทศ
ภายใน 3) ครูมีขวัญและกําใจในการปฏิบัติงาน 
   2.9.2.2 ประสิทธิผลคุณภาพผู,เรียน 
   นักวิชาการหลายท3านได,กล3าวถึง คุณภาพผู,เรียน ไว,ดังนี้  
    จารุณี แสงสุวรรณ< (2550, หน,า 110) ได,กล3าวถึง คุณภาพผู,เรียน 
ประกอบด,วย 7 ตัวช้ีวัด 1) ผู,เรียนมีความเข,าใจในกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2) ผู,เรียนเข,าใจบทบาทหน,าที่ความรับผิดชอบของตนเองในหน3วยงาน 3) ผู,เรียนสามารถ
ถ3ายทอดความรู,และทักษะที่เป8นประโยชน<ต3อการดําเนินงานให,กับผู,ร3วมงานในหน3วยงาน  
4) ผู,เรียนมีความซื่อสัตย<สุจริตต3อหน,าที่การงาน 5) ผู,เรียนเป8นผู,ที่มีความตรงต3อเวลา  
6) ผู,เรียนปฏิบัติงานตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได,รับมอบหมาย 7) ผู,เรียนปฏิบัติตาม
กระบวนการขั้นตอน เพื่อให,ได,คุณภาพของงานตามมาตรฐานที่กําหนด  
    สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
(สมศ.) (2554, หน,า 23) ได,กําหนดเกณฑ<การประเมินคุณภาพนักเรียน 5 ด,าน ได,แก3  
1) ผู,เรียนมีคุณภาพและสุขภาพจิตที่ดี 2) ผู,เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค3านิยมที่ 
พึงประสงค< 3) ผู,เรียนมีความใฝHรู,และเรียนรู,อย3างต3อเนื่อง 4) ผู,เรียนคิดเป8น ทําเป8น และ  
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู,เรียน 
    ภัคพร บุญเคล,า (2555, หน,า 87) อธิบายความหมายของ คุณภาพ
ผู,เรียน หมายถึง ผู,เรียนเกิดลักษณะต3าง ๆ ครบถ,วนตามความคาดหวังของหลักสูตรและ
บรรลุตามวัตถุประสงค< หรือเปNาหมายของโรงเรียนที่กําหนดทั้งด,านผลผลิต (output) และ
ผลลัพธ< (Outcomes) เนื่องมาจากหน3วยงานและบุคลากรทุกระดับ ทั้งจากส3วนกลางและ
ส3วนท,องถิ่นร3วมกับชุมชนจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน,า 4) ได,กําหนดสมรรถนะสําคัญของผู,เรียน และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค< 5 ประการ ดังนี้      
     1) ความสามารถในการสื่อสาร เป8นความสามารถในการรับและ
ส3งสาร มีวัฒนธรรมในการใช,ภาษถ3ายทอดความคิด ความรู,ความเข,าใจ ความรู,สึก และ
ทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข,อมูลข3าวสารและประสบการณ<อันเป8นประโยชน<ต3อการ
พัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต3อรองเพื่อขจัดและลดป9ญหาความขัดแย,งต3าง ๆ 
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การเลือกรับหรือไม3รับข,อมูลข3าวสารด,วยหลักเหตุผลและความถูกต,อง ตลอดจนการ
เลือกใช,วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต3อตนเองและสังคม 
     2) ความสามารถในการคิด เป8นความสามารถในการคิดวิเคราะห<
และการคิดสังเคราะห< การคิดอย3างสร,างสรรค< การคิดอย3างมีวิจารณญาณ และการคิด
เป8นระบบเพื่อนําไปสู3การสร,างองค<ความรู,หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเอง
และสังคมได,อย3างเหมาะสม 
     3) ความสามารถในการแก,ป9ญหา เป8นความสามารถในการ
แก,ป9ญหาและอุปสรรคต3าง ๆ ที่เผชิญได,อย3างถูกต,องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล
คุณธรรมและข,อมูลสารสนเทศ เข,าใจความสัมพันธ<และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ<
ต3าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู, ประยุกต<ความรู,มาใช,ในการปNองกันและแก,ไขป9ญหา  
และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต3อตนเอง สังคมและ
สิ่งแวดล,อม 
     4) ความสามารถในการใช,ทักษะชีวิต เป8นความสามารถในการนํา
กระบวนการต3าง ๆ ไปใช,ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู,ด,วยตนเอง การเรียนรู,
อย3างต3อเนื่อง การทํางาน และการอยู3ร3วมกันในสังคมด,วยการสร,างเสริมความสัมพันธ<อัน
ดีระหว3างบุคคล การจัดการป9ญญาและความขัดแย,งต3าง ๆ อย3างเหมาะสม การปรับตัวให,
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล,อม และการรู,จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม3
พึงประสงค<ที่ส3งผลกระทบต3อตนเองและผู,อื่น  
     5) ความสามารถในการใช,เทคโนโลยี เป8นความสามารถในการ
เลือก และใช,เทคโนโลยีด,านต3าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
ตนเองและสังคมในด,านการเรียนรู, การสื่อสาร การทํางาน การแก,ป9ญหาอย3างสร,างสรรค< 
ถูกต,องเหมาะสม และมีคุณธรรม  
    อนุสิทธิ์ นามโยธา (2555, หน,า 69) ได,กล3าวถึง คุณภาพผู,เรียน 
ได,แก3 ผู,เรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีพัฒนาการทุกด,าน เป8นคนดี คนเก3ง มีความสุข สามารถ
เรียนต3อและประกอบอาชีพได, 
    อมรรัตน< เชิงหอม (2557, หน,า 133-134) ได,กล3าวถึงคุณภาพ
นักเรียนไว, 6 ด,าน ดังนี้ 
     1) ด,านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผู,วิจัยได,รวมด,านมีสุขภาพ 
อนามัยสุขภาพ บุคลิกภาพ มีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ 
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     2) ด,านคุณธรรมจริยธรรมและค3านิยมที่พึงประสงค< ผู,วิจัยได,รวม
รวมด,านความประพฤติ คุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ<ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล,อม มีความรักชาติ ศาสน< กษัตริย< มีชีวิตที่เป8นประโยชน<ต3อตนเองและสังคม มีชีวิต
ร3มเย็นเป8นสุข พออยู3พอกิน มีความดี 
     3) ด,านความใฝHรู,ใฝHเรียน ผู,วิจัยได,รวมด,านการมีทักษะ 
ในการแสวงหาความรู,ด,วยตนเอง รักการเรียนรู, มีความใฝHรู,ใฝHเรียน 
     4) ด,านทักษะการคิด ผู,วิจัยได,รวมด,านมีความสามารถในการคิด
อย3างเป8นระบบ ผู,เรียนคิดเป8น ทําเป8น แก,ป9ญหาได,อย3างมีสติ มีทักษะการสื่อสาร 
     5) ด,านทักษะการทํางาน ผู,วิจัยได,รวมด,านการมีทักษะ 
ในการจัดการและการทํางาน รักการทํางาน ทํางานร3วมกับผู,อื่นได, 
     6) ด,านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู,วิจัยได,รวมพฤติกรรม ทักษะ
ความสามารถ การศึกษาเล3าเรียน มีความรู,และทักษะที่จําเป8นตามหลักสูตร ทักษะ 
การอ3าน เขียน คิดเลข มีประสบการณ<จากการเรียนรู, 
   สรุปได,ว3า คุณภาพผู,เรียน หมายถึง มาตรฐานและตัวช้ีวัดของนักเรียนที่
เกิดจากผลของการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู,และ
ทักษะในการใช,ชีวิตประจําวัน ทักษะในการอ3านคิดวิเคราะห< สังเคราะห<และแก,ป9ญหา 
ทักษะในการทํางาน ได,เหมาะสมตามระดับช้ัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค<ตรงตาม
หลักสูตรที่กําหนด มีเหตุผล ใฝHรู,ใฝHเรียน คิดเป8นและทําเป8น สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ประสิทธิผลการนิเทศภายในด,านคุณภาพผู,เรียน ประกอบด,วย 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น 2) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 3) นักเรียนมีความ
สนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 
   2.9.2.3 ประสิทธิผลคุณภาพผู,บริหาร 
    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห3งชาติ (2541, หน,า 70) 
ได,กล3าวถึงคุณภาพของผู,บริหาร ดังนี้ 1) ตระหนักในความสําคัญและความจําเป8นของ 
การนิเทศภายในโรงเรียน 2) มีค3านิยมในการพัฒนาตนเอง และค3านิยมในการทํางานอย3าง
มีระบบ 3) มีความรู, ความสามารถและทักษะเชิงเทคนิควิธีเกี่ยวข,องกับการทํางานให,เป8น
ระบบ การนิเทศการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 4) มีความเป8นผู,นําทางวิชาการ 
 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



115 

    สุชาดา อังศุจินดา (2553, หน,า 152) ได,กล3าวถึง ความสําเร็จ 
ด,านกระบวนการบริหารโรงเรียนของผู,บริหาร ไว,ว3า เป8นการที่โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกระดับ ผู,บริหารมีภาวะผู,นํา คือมีการตื่นตัว ตั้งใจจริง  
ให,กําลังใจและช3วยสนับสนุนนโยบาย มีแผนงานและโครงการรองรับ มีการจัดโครงสร,าง
และการบริหารงานอย3างเป8นระบบ ยึดหลักการกระจายอํานาจ การมีส3วนร3วม 
ในการตัดสินใจไปยังผู,มีส3วนเกี่ยวข,องในกระบวนการทางการศึกษาและการจัด
ประสบการณ<เรียนรู,ที่สอดคล,องกับเปNาหมายการศึกษามีการจัดสภาพแวดล,อมและ 
การบริการที่ส3งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติแก3ผู,เรียนพร,อมทั้งกิจกรรมที่ส3งเสริม
ความสัมพันธ<และความร3วมมือกับชุมชน 
    อุดม ชูลีวรรณ (2559, หน,า 111) ได,กล3าวถึงคุณภาพผู,บริหาร ดังนี้ 
1) ผู,บริหารมีวิสัยทัศน<และสามารถนําโรงเรียนสู3มาตรฐานสากล 2) ผู,บริหารบริหารจัดการ
ด,วยระบบคุณภาพ 3) ผู,บริหารมีความเป8นผู,นําทางวิชาการที่มีผลงานปรากฏเป8นที่ยอมรับ 
4) ผู,บริหารมีความสามารถในการใช,สื่อเทคโนโลยใีนการสื่อสารและการบริหารจัดการ  
5) ผู,บริหารสามารถใช,ภาษาต3างประเทศในการสื่อสาร 6) ผู,บริหารมีประสบการณ<อบรม 
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู, 
   สรุปได,ว3า ประสิทธิผลการนิเทศภายในด,านคุณภาพผู,บริหาร คุณภาพ
ผู,บริหาร หมายถึง คุณลักษณะของผู,บริหารที่แสดงออกถึงการมีภาวะผู,นําทางวิชาการ  
มีความเป8นมืออาชีพเป8นนักคิดวิเคราะห< มีทักษะในการตัดสินใจและการจัดการที่ดี  
มีความสามารถในการขับเคลื่อนและวางแผนงานงานด,านวิชาการให,บรรลุเปNาหมาย 
สามารถแก,ไขป9ญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได, ประกอบด,วย 1) ผู,บริหารมีวิสัยทัศน<และ
ความคิดริเริ่มที่เน,นการพัฒนาผู,เรียน 2) ผู,บริหารส3งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
3) ผู,เรียน ผู,ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
   2.9.2.4 ประสิทธิผลคุณภาพของสถานศึกษา 
    อัญชลี กําพลรัตน< (2534, หน,า 78) ได,กล3าวถึงคุณภาพของ
สถานศึกษาถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ คือ 1) เป8นการพัฒนา แก,ไข หรือ
ปรับปรุงงานของสถานศึกษา 2) มีการดําเนินการอย3างเป8นระบบ 3) ปฏิบัตไิด,ทั้ง 
ลักษณะเป8นคณะบุคคลและเป8นรายบุคคล 4) ควรมีคณะกรรมการนิเทศภายใน  
ทําหน,าที่สร,างระบบในการนิเทศ และให,การนิเทศแก3บุคคลในสถานศึกษานั้น  
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5) บุคลากรที่ได,รับมอบหมายให,ทําหน,าที่นิเทศภายใน ต,องเป8นที่ยอมรับของเพื่อนร3วมงาน 
6) ต,องอาศัยความร3วมมือจากบุคคลทั้ง 3 ฝHาย คือ ผู,บริหารสถานศึกษาผู,นิเทศและผู,รับ
การนิเทศ 7) การทํางานของทุกฝHายต,องยึดหลักประชาธิปไตย 8) ต,องตั้งอยู3บนพื้นฐานของ
หลักวิชาการและใช,วิธีการทางวิทยาศาสตร<  
    สมนึก โกเสนตอ (2551, หน,า 173) ได,กล3าวถึง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของสถานศึกษาต3อการนิเทศภายใน คือ มีระบบการจัดการงานบริหารทั่วไปครบถ,วน 
สถานศึกษาผ3านการประเมินจากการประเมินคุณภาพภายนอกอย3างสมบูรณ< มีแผน 
การปฏิบัติงานประจําป�ที่เป8นระบบ ได,วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
นิเทศภายใน 
    ธนากร อาทะเดช (2552, หน,า 9) ได,กล3าวถึงคุณภาพของ
สถานศึกษาและคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ ไว,ว3า เป8นสิ่งที่ปรากฏ
ขึ้นในสถานศึกษา ณ เวลาป9จจุบัน เป8นลักษณะดี เป8นคุณประโยชน<ต3อสถานศึกษาในการ
พัฒนาสถานศึกษาต3อไป ตามแนวคิด “โรงเรียนสมบูรณ<แบบ” มีองค<ประกอบความสําเร็จ 
4 ด,าน ดังนี้ 
     1) ด,านผลผลิต/ผลลัพธ< ซึ่งประกอบด,วย ผู,เรียนมีระดับคุณภาพ  
มีการพัฒนาทุกด,านเรียนต3อและประกอบอาชีพได, โรงเรียนเป8นที่ชื่นชมของชุมชนเป8น
แบบอย3างและให,ความช3วยเหลือแก3ชุมชนโรงเรียนอื่น  
     2) ด,านกระบวนการ ประกอบด,วย การจัดกระบวนการเรียนรู,เน,น
ผู,เรียนเป8นสําคัญที่สุด บรรยากาศการเรียนรู,ที่เอื้อต3อการพัฒนาคุณภาพผู,เรียน  
การบริหารจัดการดใีช,โรงเรียนเป8นฐานและเน,นการมีส3วนร3วม การประกันคุณภาพ
การศึกษามีประสิทธิภาพ เป8นส3วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน 
     3) ด,านป9จจัย ประกอบด,วย บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและ
จํานวนเพียงพอ ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได,มาตรฐาน หลักสูตรเหมาะสมกับ
ผู,เรียนและท,องถิ่น สื่อ อุปกรณ<เทคโนโลยีทันสมัย แหล3งการเรียนรู,ในโรงเรียนหลากหลาย 
งบประมาณมุ3งเน,นผลงาน 
     4) ด,านบริบท เป8นสภาพแวดล,อมภายนอกโรงเรียนดี มีสังคม 
บรรยากาศ สิ่งแวดล,อมเอื้อต3อกระบวนการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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    วราภรณ< พรมนิล (2555, หน,า 51) ได,สรุปถึงคุณภาพของโรงเรียน
และความสําเร็จของโรงเรียน ไว,ว3า ความสําเร็จของโรงเรียนในโครงการขึ้นอยู3กับศักยภาพ
ผู,เรียนซึ่ง ประกอบด,วย ผู,เรียนมีความเป8นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหน,าทาง
ความคิด ผลิตผลงานอย3างสร,างสรรค< ร3วมกันรับผิดชอบต3อสังคม  
    อนุสิทธิ์ นามโยธา (2555, หน,า 70) ได,กล3าวถึง ประสิทธิผลของ
โรงเรียน หมายถึง ระดับความสําเร็จหรือการบรรลุผลตามเปNาหมายของโรงเรียนที่กําหนด
ไว,ทั้งด,านการบริหารจัดการ ด,านการจัดการเรียนการสอน ด,านครูและบุคลากร ด,าน
ผู,เรียน ด,านการมีส3วนร3วมของชุมชน ด,านการบรรยากาศและสิ่งแวดล,อมโดยมีความหมาย
ครอบคลุมถึงผลผลิตที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเป8นสําคัญ โดยผลนั้นมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกําหนด  
    สุชาติ เอกป9ชชา, สุทธนู ศรไีสย< และจินต< วิภาตะกลัศ (2557,  
หน,า 52) ได,กล3าวถึง ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียน ประกอบด,วย มิติด,าน
นักเรียน มิติด,านครูและบุคลากร มิติด,านโรงเรียน และ มิติด,านการใช,ทรัพยากร 
การบริหาร 
   สรุปได,ว3า คุณภาพของสถานศึกษา หมายถึง ระดับความสําเร็จหรือ 
การบรรลุผลตามเปNาหมายของสถานศึกษามีผู,บริหารครูและบุคลากรที่ร3วมมือกัน 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและทีมงานเครือข3ายภายในเข,มแข็ง 
ในการพัฒนางานด,านวิชาการผลงานด,านวิชาการและเป8นที่รู,จักแก3สาธารณชน  
มีการจัดการนิเทศภายในที่เป8นระบบมีการติดตามตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนางานอย3าง
ต3อเนื่อง ประสิทธิผลการนิเทศภายในด,านคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด,วย  
1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การแก,ป9ญหาของสถานศึกษาด,านการจัดการเรียน
การสอน 3) สร,างและพัฒนาแหล3งการเรียนรู,ภายในสถานศึกษา 

 2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�องกับการนิเทศภายใน   
  สุภาภรณ< กิตติรัชดานนท< และคณะ (2551, หน,า 73) ได,ทําการวิจัย เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พบว3า รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อ
นําไปทดลองใช,สถานการณ<จริง พบว3า ผู,บริหารสถานศึกษาและครูผู,สอนสามารถปฏิบัติ
ตามรูปแบบที่กําหนดไว,ในรูปแบบได,อย3างเป8นรูปธรรม ผู,บริหารสถานศึกษาและครูผู,สอนมี
ความพึงพอใจ และรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับ
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การศึกษาขั้นพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสม ความเป8นไปได, ความเป8นประโยชน<และ
ความถูกต,อง อยู3ในระดับมาก 
  ประกิต สิงห<ทอง (2552, หน,า 101-102) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ผลการวิจัย พบว3า 
1) สภาพการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 
โดยภาพรวมอยู3ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด,าน พบว3า มีการดําเนินการในระดับ
มากทุกด,าน โดยเรียงจากค3าเฉลี่ยจากสูงไปตํ่า ดังนี้ ด,านการพัฒนาหลักสูตร ด,านการ
พัฒนาครูผู,สอน ด,านการพัฒนาการสอน ตามลําดับ 2) ป9ญหาการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวมอยู3ในระดับน,อย 
และเมื่อพิจารณารายด,าน พบว3า มีป9ญหาในระดับปานกลางและน,อย โดยเรียงลําดับ 
จากด,านที่มีค3าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า ดังนี้ ด,านการพัฒนาหลักสูตร ด,านการพัฒนาการสอน
และด,านพัฒนาครูผู,สอน ตามลําดับ 3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของข,าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับสภาพการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามตําแหน3งหน,าที่ พบว3า โดยภาพรวม ไม3แตกต3าง
กันที่ระดับนัยสําคัญ .05 เมื่อพิจารณารายด,าน พบว3า ด,านการพัฒนาหลักสูตรเท3านั้นที่มี
ความแตกต3างอย3างมีนัยสําคัญที่สถิติที่ระดับ .05 4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ข,าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 จําแนกตามระดับการศึกษา พบว3า  
โดยรวมและรายด,านไม3แตกต3างกัน 
  อัมพวรรณ สิริรักษ< (2554, หน,า 110-114 ) ได,ทําการวิจัย เรื่อง  
การวิเคราะห<ป9จจัยที่ส3งผลต3อประสิทธิภาพของการจัดการนิเทศภายในตามความคิดเห็น
ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกในระดับดีมาก พบว3าผลการวิเคราะห<ภาพรวมเกี่ยวกับป9จจัยที่ส3งผลต3อ
ประสิทธิภาพของการจัดการนิเทศภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกในระดับดีมาก ผลการเปรียบเทียบป9จจัยที่ส3งผลต3อประสิทธิภาพของ 
การจัดการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีมาก จําแนกตาม 
ขนาดของโรงเรียน 
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  กรวีร< เกษบรรจง และสุเทพ ลิ่มอรุณ (2557, หน,า 73) ได,ทําการวิจัย เรื่อง 
ป9จจัยการบริหารที่ส3งผลต3อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู,บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ< เขต 1 พบว3า 1) ป9จจัย 
การบริหารของผู,บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู3ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณา 
เป8นรายด,าน ด,านภาวะผู,นํา อยู3ในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ ด,านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และการฝlกอบรม และด,านการตัดสินใจเป8นอันดับตํ่าสุด 2) การนิเทศภายในโรงเรียนของ
ผู,บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู3ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป8นรายด,าน  
ด,านการฝlกอบรมครูประจําการ อยู3ในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ การพัฒนาหลักสูตร และ
การพัฒนากลุ3มเป8นอันดับตํ่าสุด 3) ป9จจัยการบริหารของผู,บริหารสถานศึกษาที่ส3งผลต3อ
การนิเทศภายในโรงเรียน คือ ด,านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด,านการสื่อสาร  
ด,านมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝlกอบรม ด,านภาวะผู,นํา ด,านการปฏิสัมพันธ<และ
อิทธิพล และด,านแรงจูงใจ โดยมีประสิทธิภาพในการทํานายร,อยละ 59.20 อย3างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ปนัดดา ศิริพัฒนกุล (2558, หน,า 64-65) ได,ทําการศึกษาบทบาท 
การนิเทศภายในของผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 
โดยมีวัตถุประสงค< พบว3า ด,านการให,ความช3วยเหลือแก3ครูโดยตรง ด,านการสร,าง
ประสบการณ<วิชาชีพ ด,านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ3ม การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน และด,านการพัฒนาหลักสูตรอยู3ในระดับมาก เรียงตามค3าเฉลี่ย 
จากมากไปหาน,อย คือ ด,านให,ความช3วยเหลือแก3ครูโดยตรง ด,านการสร,างประสบการณ<
ทางวิชาชีพและด,านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ3ม ด,านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
ในช้ันเรียน และด,านการพัฒนาหลักสูตร 3) การเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายใน 
ของผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนกตาม
ประสบการณ<ในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษา มีดังนี้ 3.1) บทบาทการนิเทศ
ภายในของผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด จําแนก
ตามประสบการณ<ในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกต3างกันอย3างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 3. 2) บทบาทการนิเทศภายในของผู,บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมและรายด,านแตกต3างกัน
อย3างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  ชญากาญจธ< ศรีเนตร, บังอร แถวโนนง้ิว และสุธรรม ธรรมทัศนานนท< 
(2558, หน,า ข) ได,ทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความมุ3งมุ3งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพป9จจุบันและ
ป9ญหา การนิเทศภายในสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1) สภาพป9จจุบันการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยู3ในระดับ
ปานกลาง และป9ญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
เขต 25 โดยรวมอยู3ในระดับมาก 2) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประกอบด,วย 5 ด,าน ประกอบไปด,วย  
ด,านการสํารวจความต,องการและความจําเป8น ด,านการวางแผนการนิเทศ  
ด,านการดําเนินการนิเทศด,านการประเมินและรายงานผลการนิเทศ และด,านการขยายผล 
ยกย3อง และเชิดชูเกียรติ และค3าดัชนีความสอดคล,องของรูปแบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เท3ากับ 1.00 สามารถ
นําไปใช,ได,ทุกข,อ 
  จริยา แดงอ3อน (2559, หน,า ข) ได,ทําการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ<ระหว3าง
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค<เพื่อศึกษาความสัมพันธ<ระหว3าง
รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนของครูในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครของกลุ3มตัวอย3าง ได,แก3 ครู จํานวน 264 คน 
ผลการวิจัย พบว3า 1) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร มีค3าเฉลี่ยรวมอยู3ในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพการสอนของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีความสัมพันธ<กัน
ในระดับมากที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 
  นิรุทธ< นันทมาศวังนรา, สุวพร เซ็มเฮง และอิศรัฎฐ< รินไธสง (2560,  
หน,า 127) ได,ทําการวิจัย เรื่อง รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 พบว3า  
1) สภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยภาพรวมและรายด,านมีการปฏิบัติอยู3ในระดับมาก  
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ด,านการปฏิบัติงานและด,านการประเมินผลการดําเนินงานตามลําดับ 2) รูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประกอบด,วย กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด,าน และ
หลักการส3งเสริมประสิทธิภาพ 4 หลักการ ขับเคลื่อน กระบวนการนิเทศภายใน ได,แก3  
การวางแผนภายใน การให,ความรู,การสร,างขวัญและกําลังใจ ด,านการวางแผนการนิเทศ
ภายในด,านการให,ความรู, ด,านการปฏิบัติงาน และด,านการประเมินผลการดําเนินงาน  
ส3วนหลักการส3งเสริมประสิทธิภาพ ได,แก3 การใช,ภาวะผู,นํา การส3งเสริมความคิด
สร,างสรรค< การตระหนักในความมีมนุษยสัมพันธ< และการมีส3วนร3วม 3) ผลการประเมิน
ความเหมาะสมและความเป8นไปได,ในการนํารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ไปใช, พบว3า มีความเหมาะสมและเป8นไปได,ระดับมาก  
 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
 
 การวิจัยการพัฒนารูปแบบเป8นการวิจัยที่ได,รับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ
การวิจัยที่ใช,รูปแบบจะช3วยให,ได,ความรู,ที่ชัดเจนและสมบูรณ<มากยิ่งขึ้น เพื่อให,แนวคิด
เกี่ยวกับรูปแบบที่จะนํามาใช,ในการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนและเหมาะสมที่จะใช,ใน
สถานศึกษา จึงขอนําเสนอประเด็นต3าง ๆ ดังต3อไปนี้ 
  3.1 ความหมายของรูปแบบ 
  นักวิชาการได,ให,ความหมายของคําว3ารูปแบบ (Model) ไว,เหมือนกันและ
แตกต3างกัน ดังนี้ 
   ทิศนา แขมมณี (2551, หน,า 1) ได,ให,ความหมายของรูปแบบ หมายถึง 
ตัวแทนที่สร,างขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมของลักษณะบางประการของสิ่งที่เป8นจริงอย3างหนึ่ง
หรือเป8นเครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใช,ในการหาความรู,ความเข,าใจปรากฏการณ< 
   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553, หน,า 3) ได,ให,ความหมายของรูปแบบ หมายถึง 
กรอบความคิดทางด,านหลักการ วิธีการดําเนินงาน และเกณฑ<ต3าง ๆ ของระบบที่สามารถ
ยึดถือเป8นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให,บรรลุตามวัตถุประสงค<ได, 
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   วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 17) ได,ให,ความหมายว3ารูปแบบ หมายถึง 
รูปแบบเป8นเครื่องมือที่เราพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายคุณลักษณะของปรากฏการณ<ที่เกิดขึ้น 
เพื่อให,ง3ายต3อการทําความเข,าใจ ช3วยให,มองเห็นเหตุการณ<และแสดงความสัมพันธ< หรือ
แปลความหมายได, 
   พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ< (2557, หน,า 68) ได,ให,ความหมายว3ารูปแบบ 
หมายถึง แบบจําลองเชิงข,อความที่มีโครงสร,างแสดงองค<ประกอบหลักที่ต,องการศึกษา 
โดยเลือกเฉพาะองค<ประกอบที่มีความสําคัญต3อการศึกษาเรื่องนั้น ๆ 
   กิติยา ผ3านเมือง (2558, หน,า 59) ได,ให,ความหมายว3ารูปแบบ หมายถึง 
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานเพื่อสร,างความสัมพันธ<ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 
ครอบคลุมภาระงาน ทั้ง 3 ด,าน คือ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การประชาสัมพันธ<
งานการศึกษาและการส3งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา บุคคล ชุมชน 
องค<กร หน3วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
   พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 34) ได,ให,ความหมายของรูปแบบ 
หมายถึง โครงสร,าง โปรแกรม แบบจําลองสภาพความจริงที่สร,างขึ้นจากการลดทอนเวลา 
พิจารณาว3ามีสิ่งใดบ,างที่จะต,องนํามาศึกษาเพื่อใช,แทนแนวคิดหรือปรากฏการณ<ใด
ปรากฏการณ<หนึ่งโดยอธิบายความสัมพันธ<ขององค<ประกอบต3าง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ 
   เพิ่มพูล ร3มศรี (2558, หน,า 65) ได,ให,ความหมายของรูปแบบ หมายถึง 
รูปแบบมีความหมายได, 2 อย3าง คือ 1) รูปแบบ หมายถึง แบบอย3างหรือตัวอย3างของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเพื่อเป8นแนวทางในการสร,างหรือสําหรับลอกเลียนแบบ และ 2) รูปแบบ หมายถึง 
สิ่งที่สร,างและพัฒนาขึ้น เพื่อแสดงให,เห็นถึงโครงสร,างทางความคิด องค<ประกอบและ
ความสัมพันธ<ขององค<ประกอบต3าง ๆ ที่สําคัญของเรื่องใดเรื่องหนึ่งให,เข,าใจได,ง3ายขึ้น  
เพื่อใช,ในเป8นแบบหรือแนวทางในการดําเนินงานอย3างใดอย3างหนึ่งต3อไป  
   บุญชม ศรีสะอาด (2559, หน,า 19) ได,ให,ความหมายของรูปแบบ 
หมายถึง โครงสร,างที่แสดงถึงความสัมพันธ<ระหว3างองค<ประกอบต3าง ๆ หรือตัวแปรต3าง ๆ 
ผู,วิจัยสามารถใช,รูปแบบอธิบายความสัมพันธ<ระหว3างองค<ประกอบต3าง ๆ หรือตัวแปร 
ต3าง ๆ ที่ปรากฏตามธรรมชาติหรือในระบบต3าง ๆ อธิบายลําดับขั้นตอนขององค<ประกอบ
หรือกิจกรรมในระบบ 
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   Joyce and Well (1992) อธิบายว3ารูปแบบ แผน (plan) หรือ แบบ 
(Pattern) ซึ่งสามารถใช,เพื่อการเรียนการสอนในห,องเรียนหรือการสอนพิเศษเป8นกลุ3มย3อย
หรือเพื่อจัดสื่อการสอน ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร<และเทปบันทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอร< และหลักสูตร แต3ละรูปแบบจะให,แนวทางในการออกแบบการสอนที่จะช3วย
ให,นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค<ต3าง ๆ 
  สรุปได,ว3า รูปแบบ หมายถึง โครงสร,างทางความคิดที่แสดงถึงตัวแปรหรือ
องค<ประกอบที่มีความสัมพันธ<เช่ือมโยงกันอย3างเป8นเหตุเป8นผล เพื่อใช,เป8นแบบหรือ
แนวทางในการดําเนินงานให,บรรลุตามวัตถุประสงค<ที่ตั้งไว, 
  3.2 ประเภทของรูปแบบ 
  นักวิชาการได,แบ3งประเภทของรูปแบบ ไว,เหมือนกันและแตกต3างกัน ดังนี้ 
   สมิธ และคณะ (Smith and others, 1980, p. 61) ได,แบ3งประเภทของ
รูปแบบเป8น 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบเชิงกายภาพ จําแนกเป8น รูปแบบรูปป9�น ที่มีลักษณะ
คล,ายของจริง เช3น เครื่องบินจําลอง และรูปแบบเชิงอุปมา ที่มีลักษณะคล,ายปรากฏการณ<
จริง เช3น การทดลองทางเคมใีนห,องปฏิบัติการณ<ก3อนการทดลองจริง 2) รูปแบบเชิง
สัญลักษณ< จําแนกเป8นรูปแบบเชิงข,อความเพื่อใช,ในการอธิบาย เช3น คําพรรณนา 
ลักษณะงาน และรูปแบบทางคณิตศาสตร< 
   คัมภีร< สุดแท, (2553, หน,า 11) สรุปประเภทของรูปแบบไว,ว3า  
การแบ3งประเภทรูปแบบหรือแบบจําลองนั้นขึ้นอยู3กับวัตถุประสงค<ในการสร,าง 
   นันทวัน แจ,งสุข (2557, หน,า 152-153) ได,สรุปประเภทของรูปแบบเป8น 
2 ประเภท คือ   
    1) รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) แบ3งออกเป8น รูปแบบของ
สิ่งของใดสิ่งของหนึ่ง (Model-of) รูปแบบเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model-for) เช3น รูปแบบจําลอง
ที่ออกแบบไว,เพื่อเป8นตัวแบบในการผลิตเครื่องบิน ต,องสร,างรูปแบบ  
    2) รูปแบบเชิงแนวคิด (Concept Model-of) บ3งออกเป8น 2 ประเภท 
คือ รูปแบบเชิงแนวคิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual Model-of) เป8นแบบจําลองที่สร,างขึ้น
โดยจําลองจากทฤษฎีที่มีอยู3แล,ว และรูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Conceptual 
Model-for) คือ รูปแบบหรือแบบจําลองที่สร,างขึ้นเพื่ออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ< เช3น 
รูปแบบที่สร,างมาจากทฤษฏีการคัดสรรธรรมชาติ เพื่อนํามาอธิบายทฤษฎีการคงอยู3ของ
นักเรียนในโรงเรียน 
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   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2557, หน,า 187) ได,สรุปประเภทของรูปแบบไว,ว3า  
การแบ3งประเภทของรูปแบบจะขึ้นอยู3กับวัตถุประสงค<ในการอธิบายรูปแบบนั้น ๆ 
   เพิ่มพูล ร3มศรี (2558, หน,า 67) ได,สรุปประเภทของรูปแบบไว,ว3าการแบ3ง
ประเภทของรูปแบบหรือแบบจําลองนั้นขึ้นอยู3กับวัตถุประสงค<ในการสร,างและสร,างขึ้นจาก
แนวความคิดของทฤษฎี รูปแบบบ3างเป8น 2 ประเภท คือ 1) รูปแบบที่เป8นรูปธรรม  
เป8นสิ่งของที่สามารถจับต,องได, มีรูปร3าง มีขนาด เช3น รูปแบบของเครื่องบิน รูปแบบของ
ต,นแบบผลิตภัณฑ<สินค,า เป8นต,น 2) รูปแบบที่เป8นนามธรรมโครงสร,างทางความคิด หรือ
องค<ประกอบของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเป8นแนวทางในการดําเนินงานต3อไป 
   วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 124) ได,สรุปประเภทของรูปแบบออกเป8น  
2 ประเภท ตามลักษณะของการใช,ประโยชน< คือ รูปแบบที่จําลองทางกายภาพ ซึ่งเป8น
รูปแบบที่สร,างจําลองมาจากของจริงมีลักษณะรูปร3างคล,ายของจริงและรูปแบบที่จําลอง
มาจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป8นพื้นฐาน ซึ่งเป8นโครงสร,างความสัมพันธ<ของ
องค<ประกอบต3าง ๆ เพื่อนําไปสู3การสร,างองค<ความรู,ใหม3ให,เกิดขึ้น 
  3.3 องค<ประกอบของรูปแบบ 
  นักวิชาการได,กําหนดองค<ประกอบของรูปแบบไว,เหมือนกันและแตกต3างกัน 
ดังนี้ 
   สมาน อัศวภูมิ (2537, หน,า 55) ได,กล3าวสรุปถึงองค<ประกอบของ
รูปแบบที่ดีควรประกอบด,วย 7 องค<ประกอบ ดังนี้ 
    1) วัตถุประสงค<ของรูปแบบ ในการพัฒนารูปแบบใด ๆ ก็ตาม 
ผู,ออกแบบรูปแบบต,องรู,ว3าจะออกแบบรูปแบบดําเนินงานนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค<ใด  
ซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะพัฒนารูปแบบขึ้นมาเพื่อแก,ไขป9ญหาอย3างใดอย3างหนึ่ง หรือเพื่อให, 
การดําเนินงานเกิดผลดีอย3างใดอย3างหนึ่ง เช3น การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนขึ้นมาก็เพื่อให,การดําเนินงานในโรงเรียนเป8นไปอย3างมีคุณภาพและเป8นที่ยอมรับ
ของผู,มีส3วนได,ส3วนเสีย เป8นต,น 
    2) ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ เพื่อให,การดําเนินงานของ
รูปแบบเป8นไปตามวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว, ผู,ออกแบบรูปแบบต,องกําหนดว3าจะออกแบบ
รูปแบบนั้น ๆ บนฐานความคิดของทฤษฏีและหลักการใดบ,าง เช3น หลักการประการหนึ่ง
ของระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คือ “หลักร3วมกันรับผิดชอบ” หมายความว3า 
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คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจะเกิดขึ้นได,ก็ต3อเมื่อผู,เกี่ยวข,องทุกฝHายต,องร3วมกัน
รับผิดชอบ เป8นต,น 
    3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ เพื่อให,การดําเนินงานเป8นไปตาม
หลักการและบรรลุวัตถุประสงค<ของรูปแบบ ผู,พัฒนารูปแบบต,องออกแบบระบบงานของ
รูปแบบเพื่อเป8นกลไกในการดําเนินงานของรูปแบบ เช3น การจัดโครงสร,างองค<การ การตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางานต3าง ๆ และที่จําเป8นอื่น ๆ พร,อมกับการกําหนดบทบาท
หน,าที่ ความสัมพันธ<และการทํางานร3วมกันของระบบเหล3านั้นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค<
ของรูปแบบที่กําหนดไว, 
    4) วิธีการดําเนินงานของรูปแบบโดยการกําหนดภารกิจ กระบวนการ 
วิธีการ กิจกรรม และอื่น ๆ ที่ต,องดําเนินการเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค<ของรูปแบบ 
    5) แนวการประเมินรูปแบบ คือ การกําหนดแนวทางและเครื่องมือใน
การประเมินผลรูปแบบ ตามวัตถุประสงค<ของรูปแบบ และการประเมินการดําเนินงานตาม
รูปแบบว3าเป8นไปตามที่กําหนดไว,หรือไม3เพียงใด เพื่อประโยชน<ในการตรวจสอบว3ารูปแบบ
ทําหน,าที่ตามที่ออกแบบไว,มากน,อยเพียงใด เป8นไปตามวัตถุประสงค<ที่กําหนดไว,หรือไม3
เพียงใด ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการพัฒนา  
    6) คําอธิบายประกอบรูปแบบ หมายถึง การอธิบายคําศัพท<เฉพาะที่
นํามาใช,ในการออกแบบรูปแบบเพื่อสื่อความให,ตรงกันในการนํารูปแบบไปใช, 
    7) ระบุเงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช, เนื่องจากรูปแบบมีข,อจํากัดของ
ตนเอง ดังนั้นผู,ออกแบบควรได,ระบุเงื่อนไขที่จะทําให,การนํารูปแบบไปใช,ประสบผลสําเร็จ 
และข,อระมัดระวังเพื่อปNองกันป9ญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เป8นต,น 
   หลังจากออกแบบรูปแบบเสร็จแล,วผู,ออกแบบควรจัดทําคู3มือการใช,
รูปแบบโดยนําสาระของรูปแบบทั้ง 7 องค<ประกอบ เครื่องมือและเอกสารประกอบการใช,
รูปแบบทั้งหมดมาบรรจุไว,ในคู3มือด,วย จึงจะทําให,การพัฒนารูปแบบดําเนินงานมีความ
สมบูรณ<ครบถ,วนและเมื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบแล,วรายงานการตรวจสอบรูปแบบ
ไว,ในภาคผนวกของคู3มือด,วยจะเป8นประโยชน<ต3อผู,สนใจศึกษาสามารถนํารูปแบบไปใช,ใน
การดําเนินงานต3อไปได, 
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    ทิศนา แขมมณี (2545, หน,า 1-6) ได,กล3าวถึง รูปแบบต,องมี
องค<ประกอบสําคัญ ดังนี้  
     1) มีปรัชญา ทฤษฏี หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือที่เป8นพื้นฐาน
หรือเป8นหลักของรูปแบบการสอนนั้น ๆ 
     2) มีการบรรยายและอธิบายสภาพหรือลักษณะของการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล,องกับหลักการที่ยึดถือ 
     3) มีการจัดระบบ คือ มีการจัดองค<ประกอบและความสัมพันธ<
ขององค<ประกอบของระบบให,สามารถนําผู,เรียนไปสู3เปNาหมายของระบบหรือกระบวนการ
นั้น ๆ  
     4) มีการอธิบายหรือให,ข,อมูลเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอน
ต3าง ๆ อันจะช3วยให,กระบวนการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    ธีระ รุญเจริญ (2550, หน,า 162-163) ได,เสนอองค<ประกอบของ
รูปแบบไว, 6 องค<ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค<ของรูปแบบ  
3) ระบบและกลไกของรูปแบบ 4) วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ 5) แนวทาง 
การประเมินผลรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขของรูปแบบ  
    ยุพิน ยืนยง (2553, หน,า 249-250) สรุปรูปแบบการนิเทศแบบ
หลากหลายวิธีการเพื่อส3งเสริมสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครุ มี 5 องค<ประกอบ 
คือ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค< 3) กระบวนการนิเทศ 4) การประเมินผลการนิเทศ และ 
5) เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช, 
    วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 21) ได,เสนอองค<ประกอบของรูปแบบ 
ไว,ว3า การกําหนดองค<ประกอบของรูปแบบขึ้นอยู3กับการศึกษาว3า ต,องการทํานาย
ปรากฏการณ<ด,านใดเรื่องใด แล,วเลือกใช,ให,สอดคล,องกับวัตถุประสงค<หรือเปNาหมายที่
ต,องการ 
    นันทวัน แจ,งสุข (2557, หน,า 155) ได,เสนอองค<ประกอบของรูปแบบ
การบริหารงานวิชาการหรืองานอื่น ๆ ว3าควรมีองค<ประกอบหลัก คือ 
     1) วัตถุประสงค<ของรูปแบบ 
     2) ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการของรูปแบบ 
     3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ 
     4) วิธีการดําเนินงานของรูปแบบ 
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     5) แนวการประเมินรูปแบบ 
    โดยมีคําอธิบายคําศัพท<เฉพาะประกอบรูปแบบ พร,อมมีการระบุ
เงื่อนไขการนํารูปแบบไปใช, การจัดทําคู3มือการใช,รูปแบบโดยนําสาระขององค<ประกอบ
บรรจุไว,อย3างสมบูรณ<เอื้อประโยชน<ต3อผู,สนใจศึกษา และนํารูปแบบไปใช,ได,เป8นอย3างดี 
  3.4 การพัฒนารูปแบบ 
  นักวิชาการหลายท3าน ได,กล3าวถึงการพัฒนารูปแบบ ไว,ดังนี้ 
   สมาน อัศวภูมิ (2549, หน,า 15) ได,กล3าวถึง การพัฒนารูปแบบ หมายถึง
การวิจัยที่ผู,วิจัยต,องดําเนินการทั้งสามส3วน คือ การศึกษารูปแบบ การออกแบบรูปแบบ
ใหม3 และการนํารูปแบบใหม3ไปทดลองใช,ในสภาพจริง ซึ่งจะเป8นการทดลองใช,ตามสภาพ
จริงโดยไม3ต,องควบคุมตัวแปรอย3างเข,มงวดมากนัก หรือทดลองตามแบบการวิจัยทดลองที่
แท,จริงก็ได, 
   เพชริน สงค<ประเสิรฐ (2550, หน,า 114-116) ได,กล3าวถึง การพัฒนา
รูปแบบ การบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางานเป8นทีมในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  
มีขั้นตอนในการสร,างและพัฒนารูปแบบ ดังนี้  
    1. ศึกษาองค<ประกอบการบริหารงานวิชาการ 
    2. สร,างรูปแบบโดยการจัดทําร3างรูปแบบ ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป8นไปได,ของรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ จัดทําคู3มือการดําเนินการตามรูปแบบ 
ประเมินความเหมาะสมของคู3มือ 
    3. ทดลองใช,รูปแบบ 
    4. ประเมินผลการใช,รูปแบบ 
   สุภาภรณ< กิตติรัชดานนท< (2550, หน,า 93) ได,ศึกษาและวิจัยเรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีขั้นตอนในการสร,างและพัฒนารูปแบบ ดังนี้ 
    1) ศึกษาความต,องการการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ผู,บริหารโรงเรียนและครูผู,สอนในโรงเรียน 
    2) สร,างรูปแบบการนิเทศโดยการจัดทําร3างรูปแบบ ตรวจสอบ 
ความสอดคล,องของรูปแบบ ปรับปรุงรูปแบบ 
    3) ทดลองใช,รูปแบบการนิเทศ 
    4) ประเมินผลการใช,รูปแบบการนิเทศ 
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   ทิศนา แขมมณี (2551, หน,า 20) ได,เสนอขั้นตอนในการสร,างและพัฒนา
รูปแบบไว, 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1) ขั้นตอนรวบรวมป9ญหา (Problem Formulation) เพื่อให,รู,ว3าอะไรคือ
ป9ญหาที่แท,จริง 
    2) ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model Construction) ดําเนินการภายหลังจากที่
ได,รวบรวมป9ญหาต3าง ๆ แล,ว ในการสร,างรูปแบบต,องพิจารณาวัตถุประสงค<เบื้องต,นของ
การสร,าง และต,องรู,ถึงลักษณะเฉพาะที่ต,องการของผลผลิตด,วย ต,องรู,ข,อมูลสารสนเทศที่
จําเป8นและควรคํานึงถึงค3าใช,จ3ายในการสร,างและความสนใจของผู,ใช, ข,อมูลที่รวบรวมอาจ
มโีอกาสบกพร3องได,ในระหว3างการดําเนินงานข,นต3าง ๆ จึงควรมรการให,คําจํากัด 
ความสภาพการณ<การสุ3มตัวอย3างและทําตามหลักวิชาอย3างเคร3งครัด 
    3) การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เมื่อสร,างรูปแบบ 
เสร็จแล,ว ควรทดสอบโดยพิจารณาถึงประเด็นสําคัญ ต3อไปนี้ 
     3.1) มีความตรงตามสถานการณ<จริง (Valid) รูปแบบทีส่ร,างขึ้น
หากมีความใกล,เคียงกับความจริงจะดีมาก เพราะจะช3วยให,ตัดสินใจได,ดีขึ้น ไม3ยุ3งยากต3อ
การนําไปใช,และควรพิจารณาถึงระดับความสําเร็จจากการแก,ป9ญหา 
     3.2) มีการนําไปทดลองใช,เพื่อเปรียบเทียบว3าผลการนําไปใช,ทําให,
มีการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานอย3างไร การทดลองใช,มีอยู3 2 ลักษณะ คือ ทดลอง
ย,อนหลัง (Retrospective Evaluation) โดยใช,กับข,อมูลในอดีตและการทดลองใช,ในป9จจุบัน 
(Pretest) 
    4) การทําให,เสร็จ (Implementation) เมื่อผ3านการทดสอบแล,วก็
สามารถที่จะนําไปใช,ให,เกิดความสําเร็จ เพราะไม3มีรูปแบบใดที่จะสมบูรณ<จนกว3าจะได,รับ
การยอมรับ ได,รับความสนใจและมีการนําไปใช, 
    5) การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให,ทันสมัย (Model Updating) แม,ว3าจะ
มีการนํารูปแบบไปใช,อย3างประสบความสําเร็จ แต3ก็ควรมีการพัฒนาให,เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค< และสถานการณ< 
   บุญชม ศรีสะอาด, สุวิมล โพธิ์กลิ่น และปรีชา สามัคคี (2552, หน,า 24) 
ได,สรุปการสร,างการพัฒนารูปแบบการประเมินว3า จําเป8นต,องศึกษาหลักการ แนวคิดและ
ทฤษฏีการประเมิน เพื่อเป8นความรู,พื้นฐานในการดําเนินงาน เช3นเดียวกัน โดยมีขั้นตอน คือ 
ออกแบบรูปแบบตามสมมติฐานของผู,ศึกษาอย3างเป8นรูปธรรม มีความสอดคล,องและ
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เหมาะสมกับสิ่งที่มุ3งประเมิน ส3วนการพัฒนารูปแบบการประเมินที่ได,ออกแบบขึ้นมีวิธีการ 
และขั้นตอนหลากหลายทั้งนี้ขึ้นอยู3กับกรอบแนวคิดและสมมตฐิานการวิจัย ซึ่งสรุปได,ว3ามี
วิธีการ คือ การตรวจสอบ และการหาประสิทธิภาพของรูปแบบโดยการวิจารณ< และ
เสนอแนะของผู,เช่ียวชาญ ทดลองใช, ปรับปรุง พัฒนาและนําเสนอแนะรูปแบบ เป8นต,น  
ซึ่งกระบวนการดังกล3าวจะทําให,รูปแบบที่สร,างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
   บุญเลี้ยง ทุมทอง (2556, หน,า 60-61) ได,สรุปขั้นตอนสําคัญ 
ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ดังนี้  
    1. การศึกษาข,อมูลพื้นฐาน เป8นการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและข,อ
ค,นพบจากงานวิจัยที่เกี่ยวข,อง ตลอดจนการศึกษาข,อมูลเกี่ยวกับสภาพป9จจุบันหรือป9ญหา
ต3าง ๆ จากเอกสาร ผลการวิจัยต3าง ๆ หรือการสังเกต การสอบถามผู,ที่เกี่ยวข,อง 
    2. การกําหนดหลักการ เปNาหมายและองค<ประกอบอื่น ๆ ของรูปแบบ
การสอนให,สอดคล,องกับข,อมูลพื้นฐานและสัมพันธ<กันอย3างเป8นระเบียบ เพื่อจะช3วยให,
ผู,สอนสามารถเลือกรูปแบบการสอนไปใช,ให,ตรงกับจุดมุ3งหมายของการสอนเพื่อให, 
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสูงสุด 
    3. การกําหนดแนวทางในการนํารูปแบบการสอนไปใช, ประกอบด,วย
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการและเงื่อนไขต3าง ๆ เช3น ใช,กับผู,เรียนกลุ3มใหญ3หรือกลุ3มย3อย 
ผู,สอนจะต,องเตรียมงานหรือจัดสภาพการเรียนการสอนอย3างไร เพื่อให,การใช,รูปแบบ 
การสอนเป8นไปอย3างมีประสิทธิภาพ 
    4. การประเมินผลรูปแบบการสอน เป8นการทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่สร,างขึ้น โดยทั่วไป จะใช,วิธีการ ดังนี้ 1) ประเมิน 
ความเป8นไปได,ในเชิงทฤษฎีโดยคณะผู,เช่ียวชาญซึ่งจะประเมินความสอดคล,องภายใน
ระหว3างองค<ประกอบต3าง ๆ และ 2) ประเมินความเป8นไปได,ในเชิงปฏิบัติการในการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช,ในสถานการณ<จริงในลักษณะของ 
การวิจัยเชิงทดลองหรือกึ่งทดลอง 
    5. การปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน มี 2 ระยะ คือ 1) ระยะ
ก3อนนํารูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช,โดยใช,ผลจากการประเมินความเป8นไปได,ใน
เชิงทฤษฏีเป8นข,อมูลในการปรับปรุงและ 2) ระยะหลังนํารูปแบบการเรียนการสอนไป
ทดลองใช,โดยอาศัยข,อมูลจากการทดลองใช,เป8นตัวช้ีนําในการปรับปรุงและอาจมีการนํา
รูปแบบการเรียนการสอนไปทดลองใช,ซ้ําจนกว3าจําได,ผลเป8นที่น3าพอใจ 
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   วิชัย มานะพิมพ< (2556, หน,า 23) ได,เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ
ไว,ว3า การพัฒนารูปแบบเป8นการสร,างหรือการปรับปรุงดําเนินงานขององค<การหน3วยงาน
หรือองค<ประกอบที่สําคัญในเรื่องที่ต,องการศึกษาที่แสดงถึงแนวคิด ทฤษฏีการสังเคราะห< 
การสร,างรูปแบบ การศึกษาความเหมาะสมและความเป8นไปได, หรือการตรวจสอบรูปแบบ
และการนําเสนอรูปแบบ 
   วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2557, หน,า 192) ได,เสนอขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ
ไว,ว3า การพัฒนารูปแบบแบ3งเป8น 2 ขั้นตอน ได,แก3 
    1) การพัฒนารูปแบบ 
    2) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
   พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 35) ได,ให,ความหมายของการพัฒนา
รูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการสร,างหรือพัฒนาแบบจําลอง นอกจากนี้การวิเคราะห<
แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนารูปแบบพบว3าไม3สามารถกําหนดแน3นอนตายตัวได,  
แต3ขึ้นกับรายละเอียดของปรากฏการณ<หรือสิ่งที่เราจะพัฒนารูปแบบนั้น ๆ  
  สรุปได,ว3าการพัฒนารูปแบบสามารถแบ3งออกเป8น 2 ขั้น ได,แก3 
   1) การสร,างรูปแบบหรือการพัฒนารูปแบบ การสร,างรูปแบบเริ่มจาก
การศึกษาแนวคิด ทฤษฏีหลักการ องค<ประกอบ ป9จจัยและกระบวนการของสิ่งที่ต,องการ
ศึกษานํามาสร,างเป8นรูปแบบ 
   2) การตรวจสอบรูปแบบ คือการนําอารูปแบบที่ได,มาตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและความเป8นไปได, ปรับปรุงแก,ไขและจัดทําคู3มือในการใช,รูปแบบ  
  3.5 รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ได,มีผู,สร,างรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนไว,หลายคน ดังนี้ 
   วรรณพร สุขอนันต< (2550, หน,า 12, 163-170) ได,ทําการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยกล3าวไว,ว3า รูปแบบ หมายถึง 
โครงสร,างการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด,วย ป9จจัยหรือวิธีการต3าง ๆ  
ที่สําคัญ ซึ่งเป8นประโยชน<ที่จะทําให,การนิเทศภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค<และเปNาหมายของการนิเทศ ผลการวิจัยพบว3า รูปแบบการนิเทศภายในที่
เหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดเล็ก ควรประกอบด,วยป9จจัยดําเนินการ 8 ป9จจัย ที่มี
ความสําคัญต3อการนิเทศภายใน ได,แก3 1) การวางแผนกลยุทธ< 2) เทคนิคการนิเทศ  
3) บทบาทหน,าที่ 4) การประเมินผล 5) การสร,างเครือข3าย 6) การพัฒนา  
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7) สื่อและเครื่องมือนิเทศและ 8) มนุษยสัมพันธ< และแบ3งขั้นตอนการดําเนินการออกเป8น  
4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาป9ญหาและความจําเป8นในการนิเทศการศึกษา  
โดยการสังเคราะห<เอกสารและการจัดกลุ3มสนทนาประเด็นเฉพาะ ระยะที่ 2 การสร,าง
รูปแบบ ระยะที่ 3 การทดลองรูปแบบในสถานศึกษาขนาดเล็ก และระยะที่ 4 การเสนอ
รูปแบบ 
   เก็จกนก เอื้อวงศ< (2555, หน,า 19-27) ได,กล3าวถึงรูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา จําแนกได,เป8น 2 ลักษณะ คือ  
    1) รูปแบบการนิเทศลักษณะทั่วไป  
    รูปแบบการนิเทศลักษณะทั่วไป หมายถึง วิธีการหรือปฏิบัติการนิเทศ 
โดยคํานึงถึงลักษณะของการสื่อสารหรือปฏิสัมพันธ<ระหว3างผู,นิเทศและผู,รับการนิเทศว3า
เป8นไปในลักษณะใด รวมทั้งคํานึงถึงจํานวนของผู,รับการนิเทศด,วย สําหรับรูปแบบการ
นิเทศลักษณะทั่วไปที่นักวิชาการหลายคนมักจําแนกไว,ในลักษณะคล,ายกัน โดยจําแนก
ออกเป8น 2 ประเภท คือ รูปแบบการนิเทศแบบกลุ3ม และรูปแบบการนิเทศรายบุคคล ดังนี้  
     1.1) การนิเทศเป8นรายบุคคล 
      1.1.1) การสังเกตการสอน 
       1.1.1.1) ควรสร,างเจตคติที่ดีต3อการสังเกตการสอน 
       1.1.1.2) ควรให,ครูเข,าใจจุดมุ3งหมายของการนิเทศ 
       1.1.1.3) ควรให,ผู,สอนมีส3วนร3วมวางแผนในการสังเกต 
การสอน 
       1.1.1.4) ควรสังเกตการณ<สอนเฉพาะประเด็นที่กําหนดไว,กับ
ครูผู,สอน 
       1.1.1.5) ควรทําให,บรรยากาศในห,องเรียนเป8นบรรยากาศที่
เป8นมิตร ไม3ตึงเครียดและพยายามหาจุดเด3นของผู,สอนให,มาก 
       1.1.1.6) การนิเทศควรจัดทําแผนการเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อ
สังเกตการสอนล3วงหน,า 
      1.1.2) การให,คําปรึกษาเป8นรายบุคคล 
       1.1.2.1) ควรเป8นการให,การปรึกษาแบบไม3เป8นทางการ ให,มี
บรรยากาศที่เป8นกันเอง  
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       1.1.2.2) ผู,นิเทศต,องเตรียมข,อมูลประกอบการนิเทศให, 
พร,อมทั้งข,อมูลเกี่ยวกับสภาพป9ญหาผลการสังเกตการณ<สอน รวมทั้งเตรียมข,อมูลเพื่อ
นําเสนอแนวทางการพัฒนาครู 
       1.1.2.3) ควรเป8นการนิเทศบนฐานของความต,องการ  
ซึ่งจะทําให,ครูผู,รับการนิเทศเกิดความเต็มใจยอมรับป9ญหา และเกิดความต,องการแสวงหา
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเองมากขึ้น 
       1.1.2.4) การกําหนดแนวทางแก,ป9ญหาหรือการพัฒนา
ตนเองของครู ควรเป8นสิ่งที่ครูกําหนดเอง หรือผู,นิเทศเอื้ออํานวยให,ครูได,แสวงหาแนวทางที่
เหมาะสมกับตนเอง 
       1.1.2.5) ผู,นิเทศควรติดตามผลการนิเทศ เพื่อสามารถ
สรุปผลการนิเทศได,อย3างชัดเจน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา 
      1.1.3) การสาธิตการสอน 
      1.1.5) การเดินผ3านช้ันเรียน 
     1.2) รูปแบบการนิเทศเป8นกลุ3มรูปแบบที่ผู,นิเทศให,ความช3วยเหลือ
แนะนําให,คําปรึกษาแก3บุคคลตั้งแต3 2 คนขึ้นไป เพื่อให,เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีแนวปฏิบัติในการนิเทศ ดังนี้ 
      1.2.1) มีการกําหนดวัตถุประสงค<ของการประชุมชัดเจน 
      1.2.2) มีการวางแผนการประชุมไว,อย3างรัดกุมโดยให,ครู 
มีส3วนร3วมในการวางแผน 
      1.2.3) ดําเนินการประชุมให,เป8นไปตามวัตถุประสงค<และ 
เป8นไปตามกําหนดที่วางไว, 
      1.2.4) ทําให,คนรู,สึกเป8นกันเอง ไม3มีพิธีรีตอง ส3งเสริมให,มี 
การแสดงความคิดเห็นเต็มที่ 
      1.2.5) ข,อสรุปจากการประชุมจะต,องเป8นความเห็นร3วมกันของ
ที่ประชุม 
      1.2.6) พยายามให,ที่ประชุมได,ลงมือดําเนินการหลังจากที่มี
ข,อตกลงกันโดยเร็วที่สุด 
      1.2.7) ติดตามดูว3าครูได,นําข,อตกลงไปใช,ในการเรียนการสอน
เพียงใด 
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      1.2.8) ช3วยให,ครูได,ศึกษาและปรับปรุงเทคนิคการทํางาน
ร3วมกัน 
    2) รูปแบบการนิเทศลักษณะเฉพาะ 
     2.1) รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก 
      2.1.1) เป8นเทคโนโลยใีนการปรับปรุงการเรียนการสอน 
      2.1.2) เป8นส3วนสําคัญที่แทรกอยู3ในกระบวนการเรียนการสอน 
      2.1.3) เป8นกระบวนการที่มีเปNาหมายและวัตถุประสงค<ชัดเจน 
โดยสามารถเช่ือมระหว3างความต,องการของสถานศึกษา และความต,องการความงอกงาม
ในวิชาชีพครู 
      2.1.4) เป8นกระบวนการที่สร,างความสัมพันธ<อันดีระหว3าง
วิชาชีพครูและผู,นิเทศ 
      2.1.5) เป8นกระบวนการที่ต,องมีความเช่ือถือซึ่งกันและกัน และ
สะท,อนให,เห็นถึงความเข,าใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน และความผูกพันในการพัฒนา
ตนเองให,ก,าวหน,า 
      2.1.6) เป8นกระบวนการที่เป8นระบบ แม,ว3าการดําเนินการอาจ
ต,องยืดหยุ3นปรับเปลี่ยนวิธีการอย3างต3อเนื่อง 
      2.1.7) เป8นกระบวนการที่สร,างสรรค< เช่ือมโยงระหว3างความ
จริงกับอุดมการณ< 
      2.1.8) เป8นกระบวนการที่อยู3บนพื้นฐานความเช่ือที่ว3า ผู,นิเทศ
คือ ผู,ที่มีความรู,อย3างแท,จริงเกี่ยวกับการวิเคราะห<การสอนและการเรียนรู, รวมทั้งมีทักษะ
ในการสร,างความสัมพันธ<ที่ดีต3อกันระหว3างเพื่อนมนุษย< 
      2.1.9) เป8นกระบวนการที่ต,องมีการให,การฝlกอบรม สําหรับผู,ที่
จะทําหน,าที่นิเทศแบบคลินิกที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     2.2) รูปแบบการนิเทศแบบร3วมพัฒนา 
     2.3) รูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน 
     2.4) การนิเทศแบบช้ีแนะทางป9ญญา 
      2.4.1) การประชุมวางแผน    
      2.4.2) การสังเกตการสอน 
      2.4.3) การประชุมเพื่อสะท,อนพฤติกรรมการสอน 
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     2.5) รูปแบบการนิเทศโดยครูพี่เลี้ยง 
      2.5.1) การให,ข,อเสนอแนะโดยช3วยให,ผู,รับการนิเทศได,เข,าใจ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาและเข,าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานภายใน
สถานศึกษา 
      2.5.2) การให,การสอนแนะแนวในการฝlกฝนเพื่อช3วยให,เกิด 
การพัฒนาวิชาชีพโดยใช,รูปแบบการช3วยเหลือ 
      2.5.3) ในบทบาทนี้ครูพี่เลี้ยงจะเป8นเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่จะให,
ความสนใจในการที่จะระบุ วิเคราะห<และแก,ป9ญหาการเรียนการสอนให,กับผู,รับการนิเทศ 
      2.5.4) ครูพี่เลี้ยงจะเป8นผู,ให,กําลังใจและพัฒนา โดยให, 
การยกย3องและร3วมฉลองความสําเร็จ 
   วรรณี ภิรมย<คํา (2558) ได,ทําการวิจัยรูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลต3อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว3ารูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลต3อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด,วย 4 องค<ประกอบ คือ การวางแผนก3อนการนิเทศ มี 6 ตัวบ3งช้ี การปฏิบัติการ
นิเทศ มี 7 ตัวบ3งช้ี การประเมินผลและพัฒนา มี 3 ตัวบ3งช้ี และการส3งเสริมการนิเทศ  
มี 3 ตัวบ3งช้ี ข,อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลต3อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดอื่น ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ และ
หารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนทุกขนาด  
   จริยา แตงอ3อน (2559, หน,า 58) ได,สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ รูปแบบ 
การนิเทศภายในสถานศึกษา คือ การร3วมมือกันระหว3างผู,นิเทศและผู,ถูกนิเทศเพื่อพัฒนา
งานในสถานศึกษาในด,านหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 
ให,เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส3งผลต3อประสิทธิภาพการสอนของครู  
โดยผู,วิจัยได,ศึกษารูปแบบการนิเทศภายใน 7 รูปแบบ คือ 
    1) การนิเทศแบบเพื่อนช3วยเพื่อน 
    2) การนิเทศแบบเพื่อนร3วมพัฒนาวิชาชีพ 
    3) การนิเทศแบบมีส3วนร3วม 
    4) การนิเทศโดยผู,บริหาร 
    5) การนิเทศแบบคลินิก 
    6) การนิเทศภายในแบบร3วมมือ 
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    7) การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 
  สรุปได,ว3า รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาสามารถดําเนินการได,
หลากหลาย โดยเลือกให,เหมาะสมกับสภาพป9ญหา และความต,องการของบุคลากรใน
สถานศึกษา และเปNาหมายในการดําเนินการนิเทศ การดําเนินการในลักษณะรายบุคคล 
เช3น การสังเกตการณ<สอน การให,คําปรึกษา การเยี่ยมช้ันเรียน หรือวิธีการนิเทศเป8นกลุ3ม 
เช3น การอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษานอกสถานที่ การสาธิตการสอน 
โดยคํานึงถึงสภาพป9ญหาและความเหมาะสมกับสถานศึกษา 
  3.6 องค<ประกอบของการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 
   ปรียาพร วงศ<อนุตรโรจน< (2546, หน,า 42-43) ได,เสนอรูปแบบการนิเทศ
เป8น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1) การประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เป8นกระบวนการศึกษา
ถึงสภาพต3าง ๆ เพื่อให,ได,ข,อมูลเพื่อเป8นตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีขั้นตอนย3อย ดังนี้ 
     1.1) การวิเคราะห<ข,อมูลเพื่อจะศึกษาถึงธรรมชาติและ
ความสัมพันธ<ของเรื่องต3าง ๆ 
     1.2) การสังเกตเป8นการมองสิ่งรอบตัวด,วยความละเอียดถี่ถ,วน 
     1.3) การทบทวนเป8นการตรวจสอบสิ่งรอบตัวอย3างตั้งใจ 
     1.4) การวัดพฤติกรรมการทํางาน 
     1.5) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 
    2) การจัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เป8นกระบวนการ
กําหนดความสําคัญของงานตามเปNาหมายวัตถุประสงค<และกิจกรรมตามลําดับ
ความสําคัญ ซึ่งประกอบด,วยงานต3อไปนี้  
     2.1) การกําหนดเปNาหมาย 
     2.2) การกําหนดวัตถุประสงค<เฉพาะ 
     2.3) การกําหนดทางเลือก 
     2.4) การจัดลําดับความสําคัญของงาน 
    3) การออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) เป8นกระบวนการวางแผน
หรือกําหนดโครงการต3าง ๆ เพื่อก3อให,เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบด,วยงานต3อไปนี้ 
     3.1) การจัดสายงานเป8นการจัดส3วนประกอบต3าง ๆ ของงานให,
สัมพันธ<กัน 
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     3.2) การหาวิธีการนําเอาทฤษฏี หรือหลักการไปสู3การปฏิบัติ 
     3.3) การเตรียมการต3าง ๆ ให,พร,อมที่จะทํางาน 
     3.4) การจัดระบบการทํางาน 
     3.5) การกําหนดแผนในการทํางาน 
    4) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating resources) เป8นกระบวนการ
กําหนดทรัพยากรต3าง ๆ ให,เกิดประโยชน<สูงสุดในการทํางานซึ่งประกอบด,วยงานต3อไปนี้ 
     4.1) การกําหนดทรัพยากร ที่ต,องใช,ความต,องการของหน3วยงาน
ต3าง ๆ 
     4.2) การจัดสรรทรัพยากรไปให,หน3วยงานต3าง ๆ 
     4.3) การกําหนดทรัพยากร ที่จําเป8นจะต,องใช,สําหรับความมุ3ง
หมายเฉพาะอย3าง 
     4.4) การมอบหมายบุคลากร ให,ทํางานในแต3ละโครงการหรือแต3
ละเปNาหมาย 
    5) การประสานงาน (Coordination) เป8นกระบวนการที่เกี่ยวข,องกับ
งาน เวลา วัสดุ อุปกรณ< และสิ่งอํานวยความสะดวกทุก ๆ อย3าง เพื่อให,การเปลี่ยนแปลง
บรรลุผล ซึ่งประกอบด,วยงานต3อไปนี้ 
     5.1) การประสานงานการปฏิบัติงานในฝHายต3าง ๆ ให,ดําเนินการไป
ด,วยความราบรื่น 
     5.2) การสร,างความกลมกลืนและความพร,อมเพรียงกัน 
     5.3) การปรับการทํางานในส3วนต3าง ๆ ให,มีประสิทธิภาพให, 
มากที่สุด 
     5.4) การกําหนดเวลาในการทํางานในแต3ละช3วง 
     5.5) การสร,างความสัมพันธ<ให,เกิดขึ้น 
    6) การอํานวยการ (Directing) เป8นกระบวนการที่มีอิทธิพลต3อ 
การปฏิบัติเพื่อให,เกิดสภาพที่เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแห3งการเปลี่ยนแปลงให, 
มากที่สุด ได,แก3 
     6.1) การแต3งตั้งบุคลากร 
     6.2) การกําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ<ในการทํางาน 
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     6.3) การกําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรือ
อัตราเร3งในการทํางาน 
     6.4) การแนะนําการปฏิบัติงาน 
   วรรณดี สุธาพานิชย< (2557, หน,า 171) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต, ผลการศึกษา
พบว3า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต,  
มีกระบวนการดําเนินการ 6 ขั้นตอน ได,แก3  
    ขั้นที่ 1 การเตรียมการ 
    ขั้นที่ 2 การกําหนดกลยุทธ< 
    ขั้นที่ 3 การสร,างความเข,าใจกับครู บุคลากรและสถานศึกษา 
    ขั้นที่ 4 การวางแผนนิเทศ 
    ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการนิเทศตามแผน 
    ขั้นที่ 6 การประเมินผลการนิเทศ 
   ชมพูนุช โยธี (2558, หน,า 114-120) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส3วนร3วมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ผลการศึกษาพบว3า รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส3วนร3วม
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ประกอบด,วย 
    1) ด,านให,ความช3วยเหลือแก3ครูโดยตรงมีการสํารวจป9ญหา 
ความต,องการของครูรวมทั้งร3วมกันวิเคราะห<ข,อมูล ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการให,
ความช3วยเหลือแก3ครู โดยทุกฝHายร3วมกันวางแผนการดําเนินงาน ในการจัดอบรม ประชุม
ช้ีแจง ให,คําแนะนําแก3ครูในด,านการวัดผลประเมินผล 
    2) ด,านการพัฒนาทางวิชาชีพมีการส3งเสริมให,คณะครูหาความรู,ด,วย
ตนเองด,วยการจัดการอบรมจากหน3วยงานต,นสังกัด 
    3) ด,านการพัฒนาทักษะการทํางานกลุ3ม มีการส3งเสริมให,ทํางานกัน
เป8นทีม มุ3งเน,นทีมงานคุณภาพ เพื่อแก,ป9ญหากระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน 
    4) ด,านการพัฒนาหลักสูตรมีการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูทุกคนต,องมีความรู,ความเข,าใจในหลักสูตร ร3วมประเมินผลในการใช,หลักสูตร
สถานศึกษาร3วมกันประเมินผลการจัดการร3วมกัน 
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    5) ด,านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียนมีการส3งเสริมให,เข,ารับ 
การอบรมการทําวิจัยในช้ันเรียน 
    6) ด,านการจัดระบบการเรียนการสอน มีการจัดทําแผนการสอนให,
สอดคล,องกับหลักสูตรสถานศึกษา 
    7) ด,านการบริหารงานบุคลากรมีการออกคําสั่งแต3งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบกิจกรรมต3าง ๆ ตลอดป�การศึกษารวมทั้งแบ3งหน,าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรตามความรู,ความสามารถให,เหมาะสมกับงาน 
    8) ด,านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกมีการร3วมกันวางแผนการใช,
งบประมาณในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให,แก3ครูทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ<ในการเรียน
การสอนให,เพียงพอทั่วถึงนักเรียน 
    9) ด,านการจัดหาวัสดุอุปกรณ<มีการจัดตั้งทีมงานจัดหาวัสดุอุปกรณ<
ให,เกิดประโยชน<สูงสุดโดยคัดเลือกวัสดุที่ตรงเนื้อหาวิชา  
    10) ด,านการศึกษาอบรมครูประจําการมีการจัดอบรมครูเพื่อให,เกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
    11) การจัดปฐมนิเทศครูใหม3มีการปฐมนิเทศก3อนเข,ารับตําแหน3ง
หน,าที่ โดยการช้ีแจงการปฏิบัติงาน 
    12) ด,านการจัดบริการพิเศษแก3ครูโดยการจัดบริการทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่อีกทั้งจัดลําดับงานในโรงเรียนให,เหมาะสม 
    13) ด,านการสร,างความสัมพันธ<กับชุมชนโดยการเข,าร3วมกิจกรรมของ
ชุมชน เช3น งานประจําป� 
    14) ด,านการประเมินการสอนมีการวางแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด,านการเรียนการสอนทั้งรวบรวมข,อมูลเพื่อใช,เป8นข,อมูลในการตัดสินเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนโดยใช,กระบวนการวิเคราะห<ข,อมูลที่ถูกต,องมาวิเคราะห<ข,อมูลตัดสินใจ
ทุกด,านเกี่ยวกับการเรียนการสอนซึ่งเป8นหน,าที่ของครูและผู,บริหารที่จะต,องร3วมกัน
วางแผนและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   พงษ<ศักดิ์ ทองไชย (2558, หน,า 89-91) ได,ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ผลการศึกษาพบว3า รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบด,วย  
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1) กระบวนการนิเทศภายใน มีการดําเนินการใน 4 ขั้นตอน แต3ละขั้นตอนมีองค<ประกอบ
ต3าง ๆ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ ประกอบด,วย 10 องค<ประกอบ ขั้นที่ 2 การให,
ความรู,ก3อนการนิเทศและการสร,างเสริมกําลังใจแก3ผู,ปฏิบัติการนิเทศ ประกอบด,วย  
6 องค<ประกอบ ขั้นที่ 3 การดําเนินการนิเทศ ประกอบด,วย 7 องค<ประกอบ ขั้นที่ 4  
การประเมินผลการนิเทศ ประกอบด,วย 5 องค<ประกอบ 2) ป9จจัยเชิงบวกสนับสนุนการ
นิเทศภายใน ประกอบด,วย 3 ประการ ได,แก3 ประการที่ 1 พฤติกรรมของผู,บริหาร ผู,นิเทศ
และผู,รับนิเทศ ประการที่ 2 ความรู, ทักษะและเจตคติของผู,นิเทศ ประการที่ 3 สื่อและ
เครื่องมือในการนิเทศ ซึ่งเป8นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมีประโยชน< และมีประสิทธิภาพต3อ
การดําเนินงานนิเทศภายใน 
   เพิ่มพูล ร3มศรี (2558) ได,ทาํการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผล สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร,อยเอ็ด เขต 1 ผลการศึกษาพบว3า 1. โรงเรียนมีสภาพป9ญหาและความต,องการทั้งโดยรวม
และรายได,อยู3ในระดับมาก 2. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลสําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดร,อยเอ็ด เขต 1 มี 7 องค<ประกอบ 
คือ 1) บุคลากร 2) การวางแผน 3) ระบบข,อมูลและสารสนเทศ 4) เทคนิคการนิเทศ  
5) สื่อ แหล3งเรียนรู,และเครื่องมือที่ใช,ในการนิเทศ 6) การประเมินผลการนิเทศ และ  
7) การสร,างเครือข3ายและขยายผลการนิเทศ 3. ผลการทดลองใช,รูปแบบการนิเทศภายใน 
พบว3า ในโรงเรียนได,ดําเนินการตามรูปแบบการนิเทศภายในทุกองค<ประกอบ ยกเว,น 
การสร,างเครือข3าย และการเผยแพร3การนิเทศ ทําให,โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่เข,มแข็ง ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค<และเปNาหมายของการนิเทศ 
   วรรณี ภิรมย<คํา (2558) ได,ทําการวิจัยรูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลต3อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัย พบว3า รูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลต3อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ประกอบด,วย 4 องค<ประกอบ คือ การวางแผนก3อนการนิเทศ มี 6 ตัวบ3งช้ี การปฏิบัติ 
การนิเทศ มี 7 ตัวบ3งช้ี การประเมินผลและพัฒนา มี 3 ตัวบ3งช้ี และการส3งเสริมการนิเทศ  
มี 3 ตัวบ3งช้ี ข,อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลต3อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดอื่น ๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ และ
หารูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนทุกขนาด 
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   นิรุทธ< นันทมาศวังนรา (2560, หน,า 68) ได,ทําการวิจัยเรื่องการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1 ผลการวิจัยพบว3า รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลประกอบด,วย กระบวนการนิเทศภายใน 4 ด,าน และหลักการส3งเสริม
ประสิทธิภาพ 4 หลักการ กระบวนการนิเทศภายใน ได,แก3การวางแผนการนิเทศภายใน 
การให,ความรู, การสร,างขวัญและกําลังใจ และการปฏิบัติงานและการประเมินผล  
ส3วนหลักการส3งเสริมประสิทธิภาพ ได,แก3 การใช,ภาวะผู,นํา การส3งเสริมการคิดสร,างสรรค< 
การตระหนักในความมีมนุษย<สัมพันธ< และการมีส3วนร3วม 
   อนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน< (2560, หน,า 89-94) ได,ทําการวิจัย เรื่อง  
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนที่ส3งผลต3อคุณภาพผู,เรียนในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว3า รูปแบบ 
การนิเทศภายใน มี 4 องค<ประกอบ ดังนี้ 1) ป9จจัยสนับสนุนการนิเทศ 1.1) ภาวะผู,นําของ
ผู,บริหารสถานศึกษา 1.2) ความรู, ทักษะและเจตคติของผู,นิเทศ 1.3) สื่อและเครื่องมือใน
การนิเทศ 1.4) บรรยากาศในการนิเทศ 1.5) แรงจูงใจและพฤติกรรมของผู,รับการนิเทศ  
2) กระบวนการนิเทศการสอนในขอบข3ายการนิเทศการสอน 2.1) การพัฒนาหลักสูตร  
2.2) การจัดการเรียนการสอน 2.3) การผลิตและการใช,สื่อการเรียนการสอน  
2.4) การวัดและประเมินผล สําหรับกระบวนการนิเทศการสอนในรูปแบบการนิเทศ 
การสอนที่ส3งผลต3อคุณภาพผู,เรียนในสถานศึกษา มี 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นการวางแผนการนิเทศ 
ขั้นดําเนินการนิเทศ ขั้นประเมินผลการนิเทศ 3) ผลของการนิเทศการสอน  
3.1) การปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 3.2) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
3.3) เจตคติที่ดีต3อการนิเทศ 4) คุณภาพผู,เรียน 4.1) คุณธรรม จริยธรรมและค3านิยม 
ที่พึงประสงค< 4.2) ทักษะการคิด 4.3) ทักษะการแสวงหาความรู, 4.4) ทักษะการทํางาน 
4.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4.6) สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
   วิชนีย< ทศศะ (2561, หน,า 503-504) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีองค<ประกอบที่สําคัญ 4 ด,าน คือ  
1) ป9จจัยที่เอื้อต3อการนิเทศภายในโรงเรียน 1.1) ความรู,และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 
1.2) พฤติกรรมและแรงจูงใจของผู,รับการนิเทศ 1.3) บรรยากาศในโรงเรียน 1.4) ภาวะผู,นํา
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ของผู,บริหาร 1.5) วัฒนธรรมโรงเรียน 1.6) การมีส3วนร3วมของชุมชน 2) ขอบข3ายการนิเทศ
ภายในโรงเรียน 2.1) การพัฒนาหลักสูตร 2.2) การพัฒนาทักษะการทํางานกลุ3ม  
2.3) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน 2.4) การจัดการเรียนการสอน 2.5) การวัดและ 
การประเมินผลการศึกษา 2.6) การให,ความช3วยเหลือแก3ครูโดยตรง 2.7) การเสริมสร,าง
ประสบการณ<ทางวิชาชีพ 3) การะบวนการนิเทศแบบ NPSFE ประกอบด,วย 3.1) ขั้นที่ 1 
การศึกษาสภาพและความต,องการในการนิเทศ 3.2) ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ  
3.3) ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ 3.4) ขั้นที่ 4 การประชุมให,ข,อมูลย,อนกลับ 3.5) ขั้นที่ 5 
การประเมินผลและสรุปผลการนิเทศ 4) ผลของการนิเทศภายในโรงเรียน 4.1) คุณภาพครู 
4.2) คุณภาพผู,เรียน 4.3) คุณภาพผู,บริหาร 4.4) คุณภาพของสถานศึกษา 
   จรัญ น3วมมะโน (2562, หน,า 317) ได,ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู,ภาษาอังกฤษ สําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว3า รูปแบบการนิเทศ
ภายใน มีองค<ประกอบหลัก 7 หลัก คือ  
    องค<ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ 
    องค<ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค<ของรูปแบบ  
    องค<ประกอบที่ 3 กลไกการดําเนินงาน ระดับกระทรวง  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน และระดับห,องเรียน 
    องค<ประกอบที่ 4 เนื้อหาการนิเทศภายใน ประกอบด,วย การจัดทํา
แผนการเรียนรู, การจัดการเรียนรู, การใช,สื่อเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล 
    องค<ประกอบที่ 5 กระบวนการนิเทศภายใน มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
การวิเคราะห<ข,อมูลพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ  
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ  
    องค<ประกอบที่ 6 การประเมินรูปแบบ โดยวัดความรู,ความเข,าใจ 
ความสามารถ พฤติกรรมการสอน ความพึงพอใจ และความคิดเห็น 
    องค<ประกอบที่ 7 เงื่อนไขความสําเร็จของการนํารูปแบบไปใช,  
   จากทัศนะของนักวิชาการที่กล3าวมา จากการศึกษาองค<ประกอบและ
ผลการวิจัยที่กล3าวมาข,างต,น สามารถสังเคราะห<องค<ประกอบของการพัฒนารูปแบบ 
การนิเทศภายในสรุปได,ดังตารางที่ 5  
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ตาราง 5 สรุปการสังเคราะห<องค<ประกอบของการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 
 

   นักวิชาการ/นักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
นักวิชาการ/องค<ประกอบ 
รูปแบบการนิเทศภายใน ปรี
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1. ด,านป9จจัยที่ส3งผลต3อ 
การนิเทศภายใน 

� � � � �  � � �  9 90 � 

2.ด,านขอบข3ายการนิเทศ
ภายใน 

  � � �   � � � 6 60 � 

3.ด,านกระบวนการนิเทศ
ภายใน 

� � � � � � � � � � 10 10
0 

� 

4.ด,านประสิทธิผลการนิเทศ
ภายใน 

  �  � � � � � � 7 70 � 

 
 จากตาราง 5 สรุปการสังเคราะห<องค<ประกอบของการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
ภายในจากนักวิชาการหลายท3าน ได,แก3 ปรียาพร วงศ<อนุตรโรจน< (2546, หน,า 42-43); 
วรรณดี สุธาพานิชย< (2557, หน,า 171); ชมพูนุช โยธี (2558, หน,า 114-120); พงษ<ศักดิ์ 
ทองไชย (2558, หน,า 89-91); เพิ่มพูน ร3มศรี (2558); วรรณี ภิรมย<คํา (2558); นิรุทธ< 
นันทมาศวังนรา (2560, หน,า 68); อนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน< (2560, หน,า 89-94); วิชนีย< 
ทศศะ (2561, หน,า 503-504); จรัญ น3วมมะโน (2562, หน,า 317) ผู,วิจัยใช,เกณฑ<ร,อยละ 
50 จะได, องค<ประกอบการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในได, 4 องค<ประกอบ คือ  
1) ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายใน 2) ขอบข3ายการนิเทศภายใน 3) กระบวนการนิเทศ
ภายใน 4) ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 
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 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยมี 4 องค<ประกอบ คือ  
1) ป9จจัยที่ส3งผลต3อการนิเทศภายใน 2) ขอบข3ายการนิเทศภายใน 3) กระบวนการ/ขั้นตอน
การนิเทศภายใน และ 4) ประสิทธิผลของการนิเทศภายในดังภาพประกอบ 2 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 

ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบ
การนิเทศภายใน 

1. คุณภาพด�านครู 
   1.1 ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ได,อย3างมีประสิทธิภาพ  
   1.2 ความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดี
ของครูต3อการนิเทศภายใน  
  1.3 ครูมีขวัญและกําใจ 
ในการปฏิบัติงาน 

2.คุณภาพด�านนักเรียน 
   2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนท่ีสูงข้ึน  
   2.2 นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด  
   2.3 นักเรียนมีความสนใจ 
ในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

3. คุณภาพผู�บริหาร 
   3.1 ผู,บริหารมีวิสัยทัศน<และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเน,นการพัฒนาผู,เรียน 
   3.2ผู,บริหารส3งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
   3.3ผู,เรียน ผู,ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

4. คุณภาพสถานศึกษา 
   4.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   4.2การแก,ป9ญหาของสถานศึกษา
ด,านการจัดการเรียนการสอน 
   4.3 สร,างและพัฒนาแหล3ง 

การเรียนรู,ภายในสถานศึกษา 

ป+จจัยที่ส$งผลต$อการนิเทศภายใน 
1. ความรู,และทักษะของบุคลากร 
การนิเทศ 
   1.1 ความรู,พื้นฐานของผู,นิเทศภายใน
โรงเรียน 
   1.2 ทักษะท่ีจําเป8นสําหรับการนิเทศ
ภายใน 
   1.3 การพัฒนาบุคลากร 
2. ภาวะผู,นําของผู,บริหาร 
   2.1 บทบาทของผู,บริหาร
สถานศึกษาในการนิเทศภายใน 
   2.2 การนําองค<กร 
   2.3 พฤติกรรมภาวะผู,นําทาง
วิชาการ 
3. สื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ 
   3.1 สื่อท่ีใช,ในการนิเทศ 
   3.2 เคร่ืองมือท่ีใช,ในการนิเทศ 
4. บรรยากาศในการนิเทศ 
   4.1 บรรยากาศโรงเรียน 
   4.2 บรรยากาศในช้ันเรียน        
5. แรงจูงใจ 
   5.1 การสร,างขวัญและกําลังใจ 
   5.2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
   5.3 การยอมรับซ่ึงกันและกัน 
 

 

กระบวนการ/ข้ันตอน 
การนิเทศภายใน 

1. การศึกษาสภาพป9จจุบัน ป9ญหา 
และความต,องการ 
2. การวางแผนการนิเทศ 
3. การปฏิบัติตามแผนและ 
การนิเทศ 
4. การประเมินผลการนิเทศ 

 

ขอบข$ายการนิเทศภายใน/เนื้อหา 
1. การพัฒนาหลักสูตร 
2. การจัดการเรียนการสอน 
3. การผลิตและการใช,สื่อการเรียน
การสอน 
4. การวัดและประเมินผล 

 

ผลย,อนกลับ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 22 มีจุดมุ.งหมายเพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22  
ซึ่งแบ.งการดําเนินการวิจัยออกเป5น 2 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22 ประกอบด6วย 
   1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห3องค3ประกอบและตัวช้ีวัด 
การนิเทศภายในจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข6อง 
   1.2 นําขอบเขตด6านเนื้อหาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข6องมาเป5นกรอบในการร.างรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22 
   1.3 นําร.างรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาให6
ผู6เช่ียวชาญพิจารณา 
  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 ประกอบด6วย 
   2.1 ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
   2.2 เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัย 
   2.3 การเก็บรวบรวมข6อมูล 
   2.4 การวิเคราะห3ข6อมูล 
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ระยะท่ี 1 การพัฒนารปูแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม  
เขต 22 
 ในระยะนี้ผู6วิจัยดําเนินการโดยการวิเคราะห3และสังเคราะห3 แนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข6องกับรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลในสถานศึกษา  
แล6วนําผลการศึกษามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห3เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข6องกับ
ป?จจัยสนับสนุนการนิเทศภายใน ขอบข.ายการนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศภายใน  
ผลของการนิเทศภายในและประสิทธิผลของการนิเทศภายใน เพื่อนําข6อมูลดังกล.าวมา
กําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  1.2 นําขอบเขตด6านเนื้อหาที่ได6จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข6องในข6อ 1.1 มาร.างรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล  
ซึ่งองค3ประกอบของการร.างรูปแบบ ประกอบด6วย 
   1.2.1 ป?จจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายในมีองค3ประกอบหลัก 5ด6าน คือ  
    1) ความรู6และทักษะของบุคลากรนิเทศได6แก. 
     - ความรู6พื้นฐานของผู6นิเทศภายในโรงเรียน 
     - ทักษะที่จําเป5นสําหรับการนิเทศภายใน 
     - การพัฒนาบุคลากร 
    2) ภาวะผู6นําของผู6บริหาร  
     - บทบาทของผู6บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน 

     - การนําองค3กร 
     - พฤติกรรมภาวะผู6นําทางวิชาการ 
    3) สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ  
     - สื่อที่ใช6ในการนิเทศ 
     - เครื่องมือที่ใช6ในการนิเทศ 
    4) ด6านบรรยากาศในการนิเทศ 
     - บรรยากาศโรงเรียน  
     - บรรยากาศในช้ันเรียน        
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    5) ด6านแรงจูงใจ    
     - การสร6างขวัญและกําลังใจ 
     - การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
     - การยอมรับซึ่งกันและกัน 
   1.2.2 ขอบข.ายการนิเทศการสอน มี 4 ด6าน ดังนี้  
    1) การพัฒนาหลักสูตร 
    2) การจัดการเรียนการสอน 
    3) การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
    4) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู6 
   1.2.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน ประกอบด6วย 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
    1) การวางแผนการนิเทศ 
    2) การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ 
    3) การตรวจสอบและการประเมินผล 
    4) การปรับปรุงการนิเทศ 
   1.2.4 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน ประกอบด6วย  
    1) คุณภาพครู 
    2) คุณภาพผู6เรียน 
    3) คุณภาพผู6บริหาร 
    4) คุณภาพสถานศึกษา  
  1.3 นําการออกแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาไปให6
ผู6เช่ียวชาญพิจารณา มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.3.1 ผู6เช่ียวชาญพิจารณารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา จํานวน 5 คน 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู6วิจัยกําหนดคุณสมบัติของผู6เช่ียวชาญ ดังนี้ 
    1) ผู6อํานวยการกลุ.มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มี
วุฒิการศึกษาไม.ตํ่ากว.าระดับปริญญาเอกทางด6านการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไปและมีประสบการณ3การนิเทศการศึกษาไม.น6อยกว.า 10 ปH จํานวน 1 คน 
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    2) ผู6บริหารสถานศึกษา มีวุฒิการศึกษาไม.ตํ่ากว.าระดับปริญญาเอก
ทางด6านการศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ3การปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาหรือการนิเทศการศึกษาไม.น6อยกว.า 10 ปH จํานวน 2 คน 
    3) ศึกษานิเทศก3 มีวุฒิการศึกษาไม.ตํ่ากว.าระดับปริญญาเอกทางด6าน
การศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ3การนิเทศการศึกษาไม.ตํ่า
กว.า 10 ปH จํานวน 1 คน 
    4) ครูผู6สอน มีวุฒิการศึกษาไม.ตํ่ากว.าระดับปริญญาโททางด6าน
การศึกษา วิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ้นไปและมีประสบการณ3การสอนไม.ตํ่ากว.า 10 ปH 
จํานวน 1 คน 

 เครื่องมือท่ีใช.ในการวิจัย 
  1. ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัย เป5นแบบสอบถามชนิดเห็นด6วยและไม.เห็นด6วย
เกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาพร6อมกับข6อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
ผู6เช่ียวชาญ ซึ่งแบบสอบถามแบ.งเป5น 2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพผู6ตอบแบบสอบถาม 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 ทั้ง 4 องค3ประกอบ ได6แก. 1) ป?จจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน 2) ขอบข.าย 
การนิเทศภายใน/เนื้อหา 3) กระบวนการนิเทศ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน 4) ประสิทธิผลของ 
การนิเทศภายใน ซึ่งเป5นแบบสอบถามชนิดเห็นด6วยและไม.เห็นด6วย 
  2. การสร6างเครื่องมือ 
  ผู6วิจัยนําข6อมูลที่ได6จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห3เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข6องมาเป5นกรอบในการสร6างแบบสอบถามซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง  
4 องค3ประกอบ ได6แก. 1) ป?จจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน 2) ขอบข.ายการนิเทศภายใน/
เนื้อหา 3) กระบวนการนิเทศ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน 4) ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
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  3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  การหาคุณภาพเครื่องมือผู6วิจัยได6กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
   3.1) ผู6วิจัยนําแบบสอบถามที่สร6างขึ้นเสนอต.อประธานกรรมการและ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ3 เพื่อตรวจสอบและให6คําแนะนําในเรื่องความเหมาะสมของ
การใช6ภาษาและความถูกต6องครอบคลุมประเด็นเนื้อหาเพื่อนํามาปรับปรุงแก6ไข 
   3.2) ผู6วิจัยนําข6อเสนอแนะของประธานกรรมการและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ3มาปรับปรุงแก6ไขแบบสอบถามแล6วเสนอแบบสอบถามต.อประธานกรรมการ
และกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ3อีกครั้ง เมื่อมีความเหมาะสมและถูกต6องแล6วจึงจัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ3 
  4. การเก็บรวบรวมข6อมูล 
  การเก็บรวบรวมข6อมูลในระยะนี้ ผู6วิจัยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
   1 ติดต.อผู6เช่ียวชาญโดยตรง เพื่อสอบถามความสมัครใจและความเต็มใจ
ที่จะให6ความร.วมมือในการวิจัย 
   2 ผู6วิจัยติดต.อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อขอ
หนังสือราชการขอความอนุเคราะห3เป5นผู6เช่ียวชาญพิจารณารูปแบบ 
   3 ส.งแบบสอบถามให6ผู6เช่ียวชาญด6วยตนเองและขอรับคืนด6วยตนเอง 
และรวบรวมผลการตอบแบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ6วนสมบูรณ3 
การวิเคราะห3ข6อมูล 
  ผู6วิจัยนําข6อมูลจากแบบสอบถามมาคํานวณ โดยกําหนดการให6คะแนน คือ  
ถ6าประเด็นคําถามนั้นเห็นด6วยให6 1 แต.ถ6าประเด็นคําถามนั้นไม.เห็นด6วยให6 0 และประเด็น
คําถามในแต.ละประเด็นที่ผู6เช่ียวชาญเห็นด6วย ตั้งแต.ร6อยละ 80 ขึ้นไป ถือว.าเป5นประเด็น
คําถามมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช6การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยใช6
ค.าร6อยละเป5นสถิติในการวิเคราะห3ข6อมูล 
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ระยะท่ี 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน1ของรูปแบบ 
การนเิทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22  
 
 1. ประชากรและกลุ.มตัวอย.าง 
 ประชากรที่ใช6ในการวิจัย ได6แก. ผู6บริหารสถานศึกษาและครูผู6สอนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประจําปHการศึกษา 
2562 จํานวน 2,829 คน ประกอบด6วย ผู6บริหารสถานศึกษา 81 คน และครูผู6สอน  
2,748 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22, 2562, หน6า 1) 
 กลุ.มตัวอย.างที่ใช6ในการวิจัย ได6แก. ผู6บริหารสถานศึกษาและครูผู6สอนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 350 คน 
กําหนดขนาดของกลุ.มตัวอย.างโดยการคํานวณตามวิธีการของทาโร. ยามาเน.  
(Taro Yamane, 1973) แต.ผู6วิจัยจะใช6กลุ.มตัวอย.าง จํานวน 355คน โดยจําแนก 
กลุ.มตัวอย.างตามสถานภาพ ได6ดังนี้ 
  1.1 กลุ.มตัวอย.างผู6บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 34 คน 
  1.2 กลุ.มตัวอย.างครูผู6สอน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 321 คน 
 การได6มาของกลุ.มตัวอย.างใช6การสุ.มแบบหลายขั้นตอนโดยใช6วิธีการจับสลาก 
(multi-stage random sampling) ซึ่งมีขั้นตอนการสุ.ม ดังนี้ 
  1) ใช6อําเภอเป5นหน.วยการสุ.ม สุ.มอย.างง.ายโดยใช6เกณฑ3ร6อยละ 50  
จากทั้งหมด18 อําเภอในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได6 9 อําเภอ 
ประกอบด6วย อําเภอปลาปาก อําเภอเรณูนคร อําเภอนาแก อําเภอท.าอุเทน  
อําเภอบ6านแพง อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหว6า อําเภอโพนสวรรค3 อําเภอนาทม 
  2) ใช6สถานศึกษาในแต.ละอําเภอที่จับสลากได6จากข6อ 1 โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจงจะได6สถานศึกษา จํานวน 9 อําเภอ ประกอบด6วย 
   2.1) อําเภอปลาปาก มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน  
   2.2) อําเภอเรณูนคร มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 2 โรงเรียน  
   2.3) อําเภอนาแก มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 4 โรงเรียน   
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   2.4) อําเภอท.าอุเทน มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 5 โรงเรียน 
   2.5) อําเภอบ6านแพง มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 3 โรงเรียน 
   2.6) อําเภอศรีสงคราม มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 6 โรงเรียน  
   2.7) อําเภอนาหว6า มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 4 โรงเรียน 
   2.8) อําเภอโพนสวรรค3 มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 2 โรงเรียน 
   2.9) อําเภอนาทม มีจํานวนโรงเรียนทั้งหมด 2 โรงเรียน  
  3) กลุ.มตัวอย.างผู6บริหารสถานศึกษา ใช6วิธีการเลือกแบบเจาะจงจาก
สถานศึกษาในข6อ 2 สถานศึกษาละ 1 คน รวม 34 คน 
  4) กลุ.มตัวอย.างครูผู6สอน ใช6วิธีการสุ.มอย.างง.าย จากสถานศึกษาในข6อ 2 
โดยใช6อัตราส.วนร6อยละ 27 ของจํานวนครูผู6สอนในแต.ละสถานศึกษาได6 จํานวน 321 คน 
 

ตาราง 6 แสดงประชากรและกลุ.มตัวอย.างผู6บริหารสถานศึกษาและครูผู6สอน  
            จําแนกตามอําเภอและสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            มัธยมศึกษา เขต 22 
 

ลําดับที่ สถานศึกษา 
จํานวนประชากร จํานวนกลุ3มตัวอย3าง 

ผู.บริหาร ครูผู.สอน รวม ผู.บริหาร ครูผู.สอน รวม 
อําเภอปลาปาก 

1 ปลาปากวิทยา 3 56 59 1 15 16 

2 กุตาไก6วิทยาคม 2 33 35 1 8 9 

3 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 2 45 47 1 12 13 

4 ธรรมโฆษิตวิทยา 1 16 17 1 4 5 

5 โคกสว.างประชาสรรค3 1 23 24 1 6 7 

6 มหาชัยวิทยาคม 2 19 21 1 5 6 

อําเภอเรณูนคร 

7 เรณูนครวิทยานุกูล 4 113 117 1 30 31 

8 ดงดาวแจ6งพัฒนศึกษา 2 22 24 1 5 6 

อําเภอนาแก 

9 นาแกพิทยาคม 3 55 38 1 14 15 

10 พระซองสามัคคีวิทยา 2 30 32 1 8 9 

11 หนองบ.อวิทยานุกูล 1 15 16 1 4 5 

12 นาแกสามัคคีวิทยา 4 102 106 1 27 28 

อําเภอท.าอุเทน 

13 อุเทนพัฒนา 2 94 92 1 25 26 

14 ไชยบุรีวิทยาคม 1 17 18 1 4 5 

15 พะทายพิทยาคม 1 16 17 1 4 5 

16 ท.าจําปาวิทยา 1 15 16 1 4 5 

17 เชียงยืนวิทยา 2 22 20 1 5 6 
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ตาราง 6 (ต.อ) 

ลําดับที่ สถานศึกษา 
จํานวนประชากร จํานวนกลุ3มตัวอย3าง 

ผู.บริหาร ครูผู.สอน รวม ผู.บริหาร ครูผู.สอน รวม 
อําเภอบ6านแพง 

18 บ6านแพงพิทยาคม 3 67 64 1 18 19 

19 ภูลังกาพิทยาคม 2 23 25 1 6 7 

20 หนองแวงวิทยานุกูล 1 14 15 1 3 4 

อําเภอศรีสงคราม 

21 สหราษฎร3รังสฤษดิ์ 4 80 84 1 21 22 

22 สามผงวิทยาคม 1 12 13 1 3 4 

23 สนธิราษฏร3วิทยา 4 59 63 1 15 16 

24 นาคําราษฎร3รังสรรค3 1 18 19 1 4 5 

25 นาเดื่อพิทยาคม 1 17 18 1 4 5 

26 บ6านข.าพิทยาคม 2 27 29 1 7 8 

อําเภอนาหว6า 

27 นาหว6าพิทยาคม (ธาตุประสิทธ์ิ
ประชานุเคราะห3) 

4 58 62 1 15 16 

28 นางัวราษฎร3รังสรรค3 1 20 21 1 5 6 

29 ดอนเสียวแดงพิทยาคม 2 25 27 1 6 7 

30 อุดมพัฒนศึกษา 1 16 17 1 4 5 

อําเภอโพนสวรรค3 

31 โพนสวรรค3ราษฎร3พัฒนา 3 55 58 1 14 15 

32 ค6อวิทยาคม 1 16 17 1 4 5 

อําเภอนาทม 

33 นาทมวิทยา 2 33 35 1 8 9 

34 หนองซนพิทยาคม 1 16 17 1 4 5 

รวม 68 1,249 1,283 34 321 355 

 

 2. เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัย 
  1) ลักษณะของเครื่องมือวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช6ในการวิจัยระยะตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ คือ
แบบสอบถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบ
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ซึ่งเป5นแบบสอบถามมาตราส.วนประมาณค.า 5 ระดับ แบ.งออกเป5น  
2 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู6ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป5นข6อคําถาม 
แบบตรวจสอบรายการ (Checkist) ประกอบด6วย เพศ การดํารงตําแหน.ง วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ3การทํางาน 
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   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและประโยชน3ของ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 มีลักษณะเป5นคําถามชนิดมาตราส.วนประมาณค.า (Ratting scale)  
โดยสร6างข6อคําถามแต.ละองค3ประกอบตามความเห็นของผู6เช่ียวชาญและผู6วิจัยได6
กําหนดค.าคะแนนความเหมาะสมออกเป5น 5 ระดับ ดังนี้ 
ความเหมาะสมมากที่สุดหรือประโยชน3มากที่สุด ให6ค.าคะแนน 5 คะแนน 
    ความเหมาะสมมาก หรือประโยชน3มาก ให6ค.าคะแนน 4 คะแนน 
    ความเหมาะสมปานกลาง หรือประโยชน3ปานกลาง ให6ค.าคะแนน  
3 คะแนน 
    ความเหมาะสมน6อย หรือประโยชน3น6อย ให6ค.าคะแนน 2 คะแนน 
    ความเหมาะสมน6อยที่สุด หรือประโยชน3น6อยที่สุด ให6ค.าคะแนน  
1 คะแนน 
  2) การสร6างเครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช6ในการเก็บรวบรวมข6อมูล คือ แบบสอบถาม มีขั้นตอนและ
วิธีการสร6าง ดังนี้ 
   2.1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข6องกับการนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นในระยะที่ 1 รูปแบบการนิเทศภายในมีประสิทธิผลของครูภายใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด6วย  
4 องค3ประกอบ ได6แก. 1) ป?จจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน2) ขอบข.ายการนิเทศภายใน/
เนื้อหา 3) กระบวนการนิเทศ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน 4) ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
   2.2) สร6างแบบสอบถามให6ครอบคลุมตามกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค3ของการวิจัยนําเสนออาจารย3ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ3 เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมทั้งในด6านเนื้อหา ภาษา ศัพท3ทางวิชาการ และความครอบคลุมตามวัตถุประสงค3
ของการวิจัย แล6วนํามาปรับปรุงแก6ไข 
   2.3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากการตรวจสอบของ
ผู6เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ทั้งด6านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) และสํานวนภาษาด6วยการหาค.าดัชนีความสอดคล6อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) ในการพิจารณาถ6าข6อคําถามใดมีค.า IOC มากกว.าหรือ
เท.ากับ 0.5 แสดงว.าข6อคําถามมีความเที่ยงตรง สามารถนําไปใช6ในการรวบรวมข6อมูลได6  
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   โดยใช6สูตรดังนี้ 

    N

R
IOC

Σ
=

 
    IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคล6อง 
    RΣ  หมายถึง  ผลรวมของการพิจารณาของผู6เช่ียวชาญ 
     N  หมายถึง  จํานวนผู6เช่ียวชาญ 
   กําหนดการให6คะแนนของผู6เช่ียวชาญ เป5น +1, 0 และ -1 ดังนี้ 
    +1 หมายถึง  แน.ใจว.าคําถามนั้นสอดคล6องกับวัตถุประสงค3 
    0 หมายถึง  ไม.แน.ใจว.าคําถามนั้นสอดคล6องกับวัตถุประสงค3 
    -1 หมายถึง  แน.ใจว.าคําถามนั้นไม.สอดคล6องกับวัตถุประสงค3 
   ในการวิเคราะห3ค.าดัชนีความสอดคล6องระหว.างเนื้อหากับวัตถุประสงค3 
โดยใช6สูตร IOC ในการพิจารณาข6อคําถามทุกข6อคําถามมีค.า IOC เท.ากับ 1.00  
(ภาคผนวก ค) 
   2.4) นําแบบสอบถามที่ผ.านการตรวจสอบจากผู6เช่ียวชาญมาปรับปรุง
แก6ไข จากนั้นนําแบบสอบถามที่ได6ไปทดลองใช6 (Try out) กับผู6บริหารสถานศึกษา จํานวน 
10 คน และครู จํานวน 40 คน รวมจํานวน 50 คน แล6วนํามาวิเคราะห3คุณภาพ
ประกอบด6วย โรงเรียนปrยะมหาราชาลัย จํานวน 5 คนโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จํานวน 
5 คน โรงเรียนบ6านผ้ึงวิทยาคม จํานวน 5 คน โรงเรียนธาตุพนม จํานวน 5 คน โรงเรียน
มุกดาวิทยานุกูล จํานวน 5 คน โรงเรียนคําสร6อยพิทยาสรรค3 จํานวน 5 คน  
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จํานวน 5 คน โรงเรียนอุดมวิทย3 จํานวน 5 คน  
โรงเรียนดงหลวงวิทยา จํานวน 5 คน โรงเรียนคําชะอีพิทยาคม จํานวน 5 คน ดังนี้ 
    2.4.1) หาค.าอํานาจจําแนก (Discrimination) โดยใช6วิธีสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ3อย.างง.ายระหว.างคะแนนรายข6อกับคะแนนรวม (บุญชม ศรีสะอาด, 2553,  
หน6า 21) โดยเลือกข6อที่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค.าอํานาจจําแนกอยู.ระหว.าง  
0.43 – 0.98 
    2.4.2) ค.าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน6า 21) ค.าความเช่ือม่ัน
แบบสอบถามทั้งฉบับเท.ากับ 0.99 
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   2.5) นําผลการวิเคราะห3มาประกอบการพิจารณา เพื่อจัดทํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ3 เพื่อใช6ในการเก็บรวบรวมข6อมูลกับกลุ.มตัวอย.างต.อไป 
  3) การเก็บรวบรวมข6อมูล 
  การเก็บรวบรวมข6อมูลในระยะนี้ ผู6วิจัยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้  
   1) ผู6วิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ไปยังกลุ.มตัวอย.าง ผู6บริหารสถานศึกษาและครูผู6สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เพื่อขอความอนุเคราะห3ในการตอบแบบสอบถาม 
   2) ผู6วิจัยส.งและเก็บข6อมูลในบางส.วนด6วยตนเอง และบางส.วนผู6วิจัยไปส.ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย3ลงทะเบียนพร6อมแนบซองเปล.าติดดวงตราไปรษณียากรเพื่อ
ส.งคืนผู6วิจัยและได6รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 355 ฉบับ คิดเป5นร6อยละ 100 
   3) เมื่อได6รับแบบสอบถามคืนแล6วทําการตรวจสอบความสมบูรณ3ของ
แบบสอบถามคัดเลือกฉบับที่มีความสมบูรณ3เพื่อวิเคราะห3หาค.าสถิติต.อไป 
   4) การกําหนดค.าคะแนนและเกณฑ3การแปลความหมายค.าเฉลี่ย 
    4.1) การกําหนดค.าคะแนน 
    ในการวิเคราะห3ค.าเฉลี่ยและค.าส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบ ผู6วิจัยกําหนดค.าคะแนนที่ได6จากการตอบ
แบบสอบถามแบบประมาณค.า 5 ระดับ ดังนี้ 
     ความเหมาะสมมากที่สุดหรือประโยชน3มากที่สุด ให6ค.าคะแนน 5 
คะแนน 
     ความเหมาะสมมาก หรือประโยชน3มาก ให6ค.าคะแนน 4 คะแนน 
     ความเหมาะสมปานกลาง หรือประโยชน3ปานกลาง ให6ค.าคะแนน 
3 คะแนน 
     ความเหมาะสมน6อย หรือประโยชน3น6อย ให6ค.าคะแนน 2 คะแนน 
     ความเหมาะสมน6อยที่สุด หรือประโยชน3น6อยที่สุด ให6ค.าคะแนน  
1 คะแนน 
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    4.2) นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได6จากกลุ.มตัวอย.างมาวิเคราะห3
หาค.าเฉลี่ยและส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและระดับประโยชน3
ของการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผู6วิจัยกําหนดเกณฑ3ในการแปลผลความหมายค.าเฉลี่ย 
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน6า 21)  
     4.51–5.00 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมากที่สุดหรือมี
ประโยชน3มากที่สุด 
     3.51–4.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมมาก หรือมี
ประโยชน3มาก 
     2.51–3.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมปานกลาง  
หรือมีประโยชน3ปานกลาง 
     1.51–2.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมน6อย หรือมี
ประโยชน3น6อย 
     1.00–1.50 หมายถึง รูปแบบมีความเหมาะสมน6อยที่สุด หรือมี
ประโยชน3น6อยที่สุด      
  4) การวิเคราะห3ข6อมูล 
  การวิเคราะห3ข6อมูลในขั้นตอนนี้ ผู6วิจัยมีวิธีดําเนินการ โดยนําข6อมูลที่ได6จาก
แบบสอบถามได6รับทั้งหมดมาวิเคราะห3 สถิติที่ใช6 คือ ร6อยละ ค.าความถี่ ค.าเฉลี่ย และ 
ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ตอนที่ 1 สถานภาพของผู6ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป5นข6อคําถาม
แบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห3โดยการแจกแจงความถี่ และหาค.าร6อยละแล6วนําเสนอ 
ในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง 
   ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและระดับประโยชน3ของ
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 วิเคราะห3โดยหาค.าเฉลี่ยและส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เกณฑ3พิจารณา ถ6าข6อความใดมีค.าเฉลี่ยตั้งแต. 3.51 ขึ้นไป แสดงว.าข6อคําถามนั้น 
มีความเหมาะสม แล6วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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ภาพประกอบ 3 ระยะการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 
                                  ที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่     
                                  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 

 

 

ระยะการดาํเนนิการ การดาํเนนิการ/กิจกรรม ผลทีไ่ด.รับ 

1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและการสังเคราะห3เอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวข6องกับป?จจัยสนับสนุนการนิเทศภายใน ขอบข.าย 
การนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศภายใน  
ผลการนิเทศภายใน 

 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2. กําหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีได6จากการศกึษา แนวคิด ทฤษฎี

และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข6อง 

ร.างรูปแบบการนิเทศ

ภายใน 

3. นําร.างรูปแบบการนิเทศภายในไปให6ผู6เชี่ยวชาญ จํานวน 5 

คน โดยใช6แบบสอบถามชนิดเห็นด6วยและไม.เห็นด6วย พิจารณา

ตามเกณฑ3ร6อยละ 80 ขึ้นไป 

1. สร6างแบบสอบถามมาตราส.วนประเมินค.า 5 ระดับ (rating 
scale) 
2. นําแบบสอบถามไปให6ผู6เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา 
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช6ท่ีไม.ใช.กลุ.มตัวอย.าง รวม
จํานวน 50 คน 
4. นําส.งและเก็บรวบรวมข6อมูลจากกลุ.มตัวอย.าง ซึ่งเป5นผู6มี
ส.วนได6ส.วนเสีย (Stakeholder) จํานวน 355 คน 

5. วิเคราะห3ข6อมูลหาค.าเฉล่ีย (�̅) ส.วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) ตามเกณฑ3ค.าเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป 

 
ระยะท่ี 1 

การพัฒนารูปแบบ 

 

ระยะท่ี 2 
ตรวจสอบความ
เหมาะสมและ

ประโยชน3ของการ
นิเทศภายในท่ีมี

ประสิทธิผล
ภายใน

สถานศึกษา 

รูปแบบการนิเทศ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล

ของสถานศึกษา 

 

 

 

 

รูปแบบการนิเทศภายใน
ท่ีมีประสิทธิผลของ

สถานศึกษา 
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ตาราง 7 แสดงระยะเวลาการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มี 
            ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
            เขต 22 
 
ระยะของ
การวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย ผู.ให.ข.อมูล 
การวิเคราะห1

ข.อมูล 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่ได.รับ 

ระยะท่ี 1  

การพัฒนา

รูปแบบ 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

สังเคราะห3 เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข6องกับการนิเทศภายในท่ีมี

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
2. กําหนดขอบเขตด6านเนื้อหาจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารท่ีเก่ียวข6อง 

3. นําร.างรูปแบบการนิเทศภายใน

ท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษาไป

ให6ผู6ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

1. แนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข6อง 

 

 
2. แนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข6อง 

 

3. ผู6ทรงคุณวุฒิ จํานวน  

5 คน 

1. การวิเคราะห3เชิง

เนื้อหา 

 

 
2. วิเคราะห3เชิง

เนื้อหา 

 

3. วิเคราะห3ข6อมูล

หาค.าร6อยละ 

มกราคม  

- มีนาคม 

2562 

 
เมษายน 

- มิถุนายน 

2562 

กรกฎาคม 

2562 

กรอบแนวคิด

การวิจัย 

 

 
ร.างรูปแบบ 

การนิเทศภายใน 

 

รูปแบบการ

นิเทศภายในท่ีมี

ประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 

ระยะท่ี 2  

การ

ตรวจสอบ

ความ

เหมาะสม

และ
ประโยชน3

ของรูปแบบ 

1. สร6างแบบสอบถามแบบ 

มาตราส.วนประมาณค.า 5 ระดับ  

(rating scale) 

2. นําแบบสอบถามไปให6

ผู6เช่ียวชาญตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
3. นําแบบสอบถามไปทดลองใช6ท่ี

ไม.ใช.กลุ.มตัวอย.าง 

4. นําส.งและเก็บรวบรวมข6อมูล

จากกลุ.มตัวอย.างซ่ึงเป5นผู6มี 

ส.วนได6ส.วนเสยี (Stakeholder) 

5. วิเคราะห3ข6อมูล 
6. เขียนรายงานการวิจัย 

 

1. ผู6เช่ียวชาญจํานวน 5 

คน 

 

2. ผู6บริหารและครูผู6สอน

จํานวน 40 คน 

3. ผู6บริหารจํานวน 34 คน 
และครูผู6สอน จํานวน  

321 คน รวม 355 คน 

1. การวิเคราะห3 

ค.าดัชนีความ

สอดคล6อง IOC 

2. ค.าความ

เท่ียงตรงและ 

ความเช่ือม่ัน  
3. วิเคราะห3ข6อมูล

ค.าเฉลี่ย และส.วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

(S.D) ตามเกณฑ3

ค.าเฉลี่ย 3.51  

ข้ึนไป 

สิงหาคม 

2562 

 

สิงหาคม 

2562 

 
กันยายน  

– ตุลาคม 

2562 

 

 

พฤศจิกายน 
2562 

มกราคม 

2563 

การพัฒนา 

การนิเทศภายใน

ท่ีมีประสิทธิผล
ของครูใน

โรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา  

เขต 22 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 22 มีจุดมุ.งหมายเพื่อพัฒนาและ
ตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22  
ซึ่งผลการวิเคราะห3ข5อมูล ผู5วิจัยนําเสนอเป6น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. สัญลักษณ3ที่ใช5ในการเสนอผลการวิเคราะห3ข5อมูล 
  2.ขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห3ข5อมูล 
  3. ผลการวิเคราะห3ข5อมูล 
 

สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 เพื่อให5ผลการวิเคราะห3ข5อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีความเข5าใจตรงกันในการสื่อ
ความหมายและมีความชัดเจนเป6นไปตามความมุ.งหมายที่กําหนดไว5 ผู5วิจัยได5กําหนด
สัญลักษณ3ที่ใช5ในการวิเคราะห3ข5อมูล ดังนี้ 
  n  แทน จํานวนคนในกลุ.มตัวอย.าง 

  x�  แทน ค.าเฉลี่ย 

  S.D. แทน ส.วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู5วิจัยได5กําหนดขั้นตอนการวิเคราะห3ข5อมูล ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 22 ประกอบด5วย 
   1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห3องค3ประกอบและตัวช้ีวัด 
การนิเทศภายในจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง 
   2) สร5างรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  
โดยนําขอบเขตด5านเนื้อหาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง  
   3) การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา
โดยผู5เช่ียวชาญพิจารณา จํานวน 5 คน 
  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาโดยผู5บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน 355 คน 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

 ผลการวิเคราะห3ข5อมูลการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผู5วิจัยได5เสนอ 
ผลการวิเคราะห3ข5อมูลตามขั้นตอนการวิเคราะห3ข5อมูลเป6น 2 ตอน คือ 1) ผลการวิเคราะห3
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 2) ผลการวิเคราะห3การตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
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ระยะท่ี 1 การพัฒนารปูแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และสังเคราะห�องค�ประกอบและตัวชี้วัด 
การนิเทศภายในจากเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง 
 ผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง งานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 กรอบเนื้อหาในการวิเคราะห3เอกสาร คือ  
   1.1.1 ปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน 
   1.1.2 ขอบข.ายการนิเทศภายใน 
   1.1.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน 
   1.1.4 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 
  1.2 การเก็บรวบรวมข5อมูล ผู5วิจัยวิเคราะห3เนื้อหา แจกแจงประเด็น สรุป
สังเคราะห3 และเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อนําไปสร5างรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา พบว.า มีองค3ประกอบของการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
  1.2.1 ปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน เป6นสิ่งที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน
และทําให5การนิเทศภายในบรรลุเปKาหมาย ประกอบด5วย ความรู5และทักษะของบุคลากร
การนิเทศ ภาวะผู5นําของผู5บริหาร สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ บรรยากาศในการนิเทศ 
แรงจูงใจ 
  1.2.2 ขอบข.ายการนิเทศภายในเป6น ภารกิจที่ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศต5อง
ดําเนินการในการทําให5การจัดการศึกษาบรรลุเปKาหมายหรือยกระดับคุณภาพของผู5เรียน 

ประกอบด5วย การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การผลิตและการใช5สื่อ 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  1.2.3 กระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศภายใน ลําดับขั้นในการทํางานร.วมกัน
อย.างมีแบบแผนระหว.างผู5นิเทศกับผู5รับการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด5วย การศึกษาสภาพปGจจุบัน ปGญหา และความต5องการ การวางแผนการนิเทศ 
การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ 
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  1.2.4 ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน เป6น การบรรลุตามวัตถุประสงค3หรือ
เปKาหมายของการนิเทศภายในที่เป6นไปตามความคาดหวังไว5 ช.วยให5ครูได5แลกเปลี่ยนเรียนรู5 
กระตุ5นให5เกิดการพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู5 ร.วมกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียนและแก5ปGญหาการจัดการเรียนรู5ได5อย.างมีคุณภาพ
ประกอบด5วย คุณภาพครู คุณภาพผู5เรียน คุณภาพผู5บริหารคุณภาพของสถานศึกษา 

 2. สร�างรูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยนํา
ขอบเขตด�านเน้ือหาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง  
 ผลการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข5อง พบว.า รูปแบบการนิเทศภายในที่
มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
ประกอบด5วย 4 องค3ประกอบ ได5แก. 
  1. องค3ประกอบด5านปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายในประกอบด5วย  
   1.1 ปGจจัยด5านความรู5และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 
    1.1.1 ความรู5พื้นฐานของผู5นิเทศภายในโรงเรียน 
    1.1.2 ทักษะที่จําเป6นสําหรับการนิเทศภายใน 
    1.1.3 การพัฒนาบุคลากร 
   1.2 ปGจจัยด5านภาวะผู5นําของผู5บริหาร 
    1.2.1 บทบาทของผู5บริหารสถานศึกษาในการนิเทศภายใน 
    1.2.2 การนําองค3กร 
    1.2.3 พฤติกรรมภาวะผู5นําทางวิชาการ 
   1.3 ปGจจัยด5านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 
    1.3.1 สื่อที่ใช5ในการนิเทศ 
    1.3.2 เครื่องมือที่ใช5ในการนิเทศ 
   1.4 ปGจจัยด5านบรรยากาศในการนิเทศ 
    1.4.1 บรรยากาศโรงเรียน 
    1.4.2 บรรยากาศในช้ันเรียน 
   1.5 ปGจจัยด5านแรงจูงใจ  
    1.5.1 การสร5างขวัญและกําลังใจ 
    1.5.2 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
    1.5.3 การยอมรับซึ่งกันและกัน 
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  2. องค3ประกอบด5านขอบข.ายการนิเทศภายใน ประกอบด5วย 
   2.1 การพัฒนาหลักสูตร 
   2.2 การจัดการเรียนการสอน 
   2.3 การผลิตสื่อและการใช5สื่อการเรียนการสอน 
   2.4 การวัดและประเมินผล 
  3. องค3ประกอบด5านกระบวนการ/ขั้นตอนการนิเทศภายในประกอบด5วย 
   3.1 การศึกษาสภาพปGจจุบัน ปGญหาและความต5องการ 
   3.2 การวางแผนการนิเทศ 
   3.3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ 
   3.4 การประเมินผลการนิเทศ 
  4. องค3ประกอบด5านประสิทธิผลของการนิเทศภายใน ประกอบด5วย 
   4.1 คุณภาพครู 
   4.2 คุณภาพผู5เรียน 
   4.3 คุณภาพผู5บริหาร 
   4.4 คุณภาพสถานศึกษา 
 ผู5วิจัยนําผลการวิเคราะห3ข5อมูลที่ได5จากการวิเคราะห3เอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข5องมาสังเคราะห3และสรุป พบว.า รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด5วย  
4 องค3ประกอบ ได5แก. 1) องค3ประกอบด5านปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน  
2) องค3ประกอบด5านขอบข.ายการนิเทศภายใน 3) องค3ประกอบด5านกระบวนการ/ขั้นตอน
การนิเทศภายใน 4) องค3ประกอบด5านประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 

 3. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 ผลการพัฒนารูปแบบโดยเก็บข5อมูลจากผู5เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน เกี่ยวกับ
รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เลือกประเด็นที่ผู5เช่ียวชาญเห็นด5วยร5อยละ 100 และ
ข5อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  องค3ประกอบด5านปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน และข5อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
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   ด�านความรู�และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 
    ข5อ 2 “ผู5นิเทศมีความรู5และความเข5าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอน
และสามารถสาธิตให5คําแนะนําแก.ครูได5” ควรปรับเป6น “ผู5นิเทศมีความรู5ความเข5าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู5แบบต.าง ๆ และสามารถให5คําแนะนําแก.ครูและ 
บุคลากรได5” 
    ข5อ 3 “ผู5นิเทศมีความรู5และความเข5าใจและสามารถเป6นตัวอย.าง 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได5เป6นอย.างดี” ควรปรับเป6น “ผู5นิเทศมีความรู5 
ความเข5าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู5แบบต.าง ๆ และสามารถให5คําแนะนําแก.ครู
และบุคลากรได5” 
    ข5อ 5 “ผู5นิเทศมีทักษะด5านมนุษย3สัมพันธ3ที่ดีต.อครูและผู5รับการนิเทศ”
ควรปรับเป6น “ผู5นิเทศมีทักษะด5านมนุษย3สัมพันธ3ที่ดีต.อครูและบุคลากร” 
    ข5อ 6 “ผู5นิเทศมีทักษะการบริหารจัดการและมีความสามารถ 
ในการตัดสินใจในกระบวนการนิเทศภายใน” ควรปรับเป6น “ผู5บริหารและผู5นิเทศมีทักษะ
การบริหารจัดการที่ดีและมีความสามารถในการตัดสินใจในกระบวนการนิเทศภายใน” 
    ข5อ 7 “ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมการอบรมและการฝQกอบรม 
เชิงปฏิบัติการแก.ครู” ควรปรับเป6น “ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุนการฝQกอบรมต.าง ๆ และ
การฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการแก.ครูและบุคลากร” 
    ข5อ 8 “ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมการสร5างประสบการณ3วิชาชีพ 
แก.ครู” ควรปรับเป6น “ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุนการสร5างประสบการณ3วิชาชีพแก.ครูและ
บุคลากร” 
    ข5อ 9 “ผู5นิเทศส.งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
ในช้ันเรียน” ควรปรับเป6น “ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู5และ
การวิจัยในช้ันเรียนแก.ครูและบุคลากร” 

   ด�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร 
    ข5อ 1 “ผู5บริหารร.วมพัฒนากระบวนการการนิเทศภายในอย.างจริงจัง
และต.อเนื่อง” ควรปรับเป6น “ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในอย.างจริงจังและต.อเนื่อง” 
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    ข5อ 2 “ผู5บริหารแสดงความเป6นผู5นําและเป6นที่ปรึกษาในการจัด
โครงการนิเทศภายใน” ควรปรับเป6น “ผู5บริหารสามารถเป6นผู5นําและเป6นที่ปรึกษาในการจัด
โครงการนิเทศภายในได5เป6นอย.างดี” 

    ข5อ 3 “ผู5บริหารประสานงานประสานความร.วมมือกับครูและ
บุคลากรในโรงเรียนทุกฝSายเพื่อให5การนิเทศภายในให5บรรลุวัตถุประสงค3” ควรปรับเป6น 
“ผู5บริหารมีความสามารถในการประสานงานและประสานความร.วมมือกับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษาทุกฝSายอย.างเป6นระบบ” 

    ข5อ 4 “ผู5บริหารมีทัศนคติที่ดีต.อครูและบุคลากรในการนิเทศภายใน” 
ควรปรับเป6น “ผู5บริหารมีทัศนคติที่ดีต.อครูและบุคลากรในสถานศึกษา” 
    ข5อ 6 “ผู5บริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกําหนดทิศทางและ
นโยบายที่ชัดเจน” ควรปรับเป6น “ผู5บริหารมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา 

โดยกําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน” 

   ด�านบรรยากาศในการนิเทศ 
    ข5อ 4 “ผู5บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนให5ความร.วมมือ 
ในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมที่การนิเทศภายในอย.างทุ.มเทด5วยความเต็มใจ 
เป6นอย.างดี” ควรปรับเป6น “ผู5บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให5ความร.วมมือ 
ในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการนิเทศภายในอย.างทุ.มเทด5วยความเต็มใจเป6นอย.างดี” 
    ข5อ 7 “ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5างบรรยากาศที่มีความอบอุ.นเป6น
บรรยากาศทางด5านจิตใจในช้ันเรียน” ควรปรับเป6น “ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5าง
บรรยากาศทางด5านจิตใจในช้ันเรียนด5วยบรรยากาศที่มีความอบอุ.นและเป6นกันเอง” 
    องค3ประกอบด5านขอบข.ายของการนิเทศภายใน ไม.พบข5อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  
    องค3ประกอบด5านกระบวนการนิเทศภายใน ไม.พบข5อเสนอแนะ
เพิ่มเติม  
    องค3ประกอบด5านประสิทธิผลของการนิเทศภายใน 

   ด�านคุณภาพครู 
    ข5อ 7 “ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได5อย.างมีประสิทธิภาพ”  
ควรปรับเป6น “ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได5อย.างมีประสิทธิภาพตรงตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัด” 
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   ด�านคุณภาพสถานศึกษา 
    ข5อ 7 “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ควรปรับเป6น “สถานศึกษามี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย.างเป6นระบบและต.อเนื่อง” 
 

ระยะท่ี 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและประโยชน�ของรูปแบบ 
การนเิทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 
 

 1. ผลการวิเคราะห�สถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห3สถานภาพผู5ตอบแบบสอบถาม สรุปได5ดังตาราง 8 
 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห3สถานภาพผู5ตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ 
ค9าสถิติ (n = 355) 

จํานวน ร�อยละ 
อาย ุ
น5อยกว.า 30 ปT 

31 – 40 ปT 
41 – 50 ปT  
51 ปTขึ้นไป 

 

12 
126 
135 
82 

 

3.38 
35.49 
38.02 
23.11 

รวม 355 100.00 

สถานภาพการดํารงตําแหน9ง 
ผู5บริหารสถานศึกษา 
ครูผู5สอน 

 
34 
321 

 
9.57 
90.43 

รวม 355 100.00 

ประสบการณ�ทํางาน 
ต่ํากว.า 5 ปT 

6 – 10 ปT 
มากกว.า 10 ปTขึ้นไป 

 

45 
87 
223 

 

12.67 
 24.50 
62.83 

รวม 355 100.00 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 
73 

277 
5 

 
20.56 

78.02 
1.42 

รวม 355 100.00 
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 จากตาราง 8 พบว.า ผู5ตอบแบบสอบถามมี จํานวน 355 คน อายุน5อยกว.า  
30 ปT จํานวน 12 คน คิดเป6นร5อยละ 3.38 อายุ 31 – 40 ปT จํานวน 126 คน คิดเป6นร5อยละ 
35.49 อายุ 41 – 50 ปT จํานวน135 คน คิดเป6นร5อยละ 38.02 อายุ 51 ปTขึ้นไป จํานวน  
82 คน คิดเป6นร5อยละ 23.11 สถานภาพการดํารงตําแหน.งเป6นผู5บริหาร จํานวน 34 คน  
คิดเป6นร5อยละ 9.57 และครูผู5สอน 321 คน คิดเป6นร5อยละ 90.43 ประสบการณ3ทํางาน 
ตํ่ากว.า 5 ปT จํานวน 45 คน คิดเป6นร5อยละ 12.67 ประสบการณ3ทํางานระหว.าง 6 – 10 ปT 
จํานวน 87 คน คิดเป6นร5อยละ 24.50 ประสบการณ3ทํางานมากกว.า 10 ปTขึ้นไป จํานวน 
223 คน คิดเป6นร5อยละ 62.83 วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 73 คน  
คิดเป6นร5อยละ 20.56 ระดับปริญญาโท จํานวน 277 คน คิดเป6นร5อยละ 78.02   
ระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเป6นร5อยละ 1.42  

 2. ผลการวิเคราะห�ความเหมาะสมและประโยชน�ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 
  2.1 ผลการวิเคราะห3ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 โดยความคิดเห็นของผู5บริหารสถานศึกษาและครูผู5สอน สรุปได5ดัง ตาราง 9 
 
ตาราง 9 ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล 
            ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
 

รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสทิธิผล
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับความ
เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับความ
เหมาะสม 

�� S.D. �� S.D. 
1 ปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน 4.85 0.25 มากที่สุด 4.86 0.25 มากที่สุด 

2 ขอบข.ายของการนิเทศภายใน 4.82 0.29 มากที่สุด 4.84 0.27 มากที่สุด 

3 กระบวนการนิเทศภายใน 4.89 0.19 มากที่สุด 4.91 0.18 มากที่สุด 

4 ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 4.92 0.19 มากที่สุด 4.93 0.18 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.87 0.19 มากท่ีสุด 4.88 0.18 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 9 พบว.า ความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  
ตามความคิดเห็นของผู5บริหารสถานศึกษาและครูผู5สอน โดยภาพรวมอยู.ในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.87, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5านเรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย 

เป6นดังนี้ ประสิทธิผลการนิเทศภายใน (x� = 4.92, S.D. = 0.19) ปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศ

ภายใน (x� = 4.85, S.D. = 0.25) กระบวนการนิเทศภายใน (x� = 4.89, S.D. = 0.19) และ

ขอบข.ายของการนิเทศภายใน (x� = 4.82, S.D. = 0.29) ตามลําดับและประโยชน3ของ
รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตามความคิดเห็นของผู5บริหารสถานศึกษาและครูผู5สอน 

โดยภาพรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.88, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5าน
เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย เป6นดังนี้ ประสิทธิผลการนิเทศภายใน  

(x� = 4.93, S.D. = 0.18) ปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน (x� = 4.86, S.D. = 0.25)  

กระบวนการนิเทศภายใน (x� = 4.91, S.D. = 0.18) และขอบข.ายของการนิเทศภายใน  

(x� = 4.84, S.D. = 0.27) ตามลําดับ 
  2.2 ผลการวิเคราะห3ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 
   2.2.1 ผลการวิเคราะห3ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ด5านปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู5บริหาร
สถานศึกษาและครูผู5สอนสรุปได5ดัง ตาราง 10 
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ตาราง 10 ความเหมาะสมและประโยชน3ของปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายในตาม 
             ความคิดเห็นของผู5ตอบแบบสอบถามเป6นรายข5อ  
 

ปFจจัยท่ีส9งผลต9อการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านความรู�และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 

1 ผู5นิเทศมีความรู5ความเข5าใจในหลกัสตูรและ
สามารถให5คําแนะนําแก.ครูและบคุลากรได5 

4.97 0.08 มากที่สุด 4.91 0.18 มากที่สุด 

2 ผู5นิเทศมีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกบัเทคนิค
การจัดการเรียนรู5แบบต.าง ๆ และสามารถให5

คําแนะนําแก.ครูและบคุลากรได5 

4.91 0.28 มากที่สุด 4.92 0.27 มากที่สุด 

3 ผู5นิเทศมีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรู5แบบต.าง ๆ และสามารถ
ให5คําแนะนําแก.ครูและบุคลากรได5 

4.98 0.08 มากที่สุด 4.94 0.23 มากที่สุด 

4 ผู5นิเทศมีทักษะด5านเทคนคิต.าง ๆ ที่จาํเป6น 
ในการนิเทศภายใน 

4.88 0.32 มากที่สุด 4.88 0.32 มากที่สุด 

5 ผู5นิเทศมีทักษะด5านมนุษย3สัมพันธ3ที่ดตี.อครู

และบุคลากร 
4.89 0.31 มากที่สุด 4.89 0.31 มากที่สุด 

6 ผู5บริหารและผู5นิเทศมีทักษะการบริหารจัดการ
ที่ดีและมคีวามสามารถในการตัดสนิใจใน
กระบวนการนิเทศภายใน 

4.88 0.32 มากที่สุด 4.88 0.32 มากที่สุด 

7 ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุนการฝQกอบรมต.าง ๆ
และการฝQกอบรมเชงิปฏิบัตกิารแก.ครูและ
บุคลากร 

4.93 0.25 มากที่สุด 4.94 0.24 มากที่สุด 

8 ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุนการสร5าง

ประสบการณ3วิชาชีพแก.ครูและบคุลากร 
4.89 0.31 มากที่สุด 4.89 0.31 มากที่สุด 

9 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนนุการ
จัดการเรียนรู5และการวิจัยในชั้นเรียนแก.ครู
และบุคลากร 

4.90 0.29 มากที่สุด 4.91 0.24 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.91 0.25 มากท่ีสุด 4.91 0.24 มากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ต.อ) 
 

ปFจจัยท่ีส9งผลต9อการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านภาวะผู�นําของผู�บริหาร 

1 ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการนิเทศภายในอย.างจริงจังและ
ต.อเนื่อง 

4.91 0.29 มากที่สุด 4.92 0.27 มากที่สุด 

2 ผู5บริหารสามารถเป6นผู5นําและเป6นที่ปรึกษาใน
การจัดโครงการนิเทศภายในได5เป6นอย.างดี 

4.87 0.33 มากที่สุด 4.88 0.32 มากที่สุด 

3 ผู5บริหารมีความสามารถในการประสานงาน
และประสานความร.วมมือกบัครูและบุคลากร

ในสถานศึกษาทกุฝSายอย.างเป6นระบบ 

4.85 0.35 มากที่สุด 4.86 0.34 มากที่สุด 

4 ผู5บริหารมีทัศนคติที่ดีต.อครูและบคุลากรใน
สถานศึกษา 

4.83 0.38 มากที่สุด 4.84 0.37 มากที่สุด 

5 ผู5บริหารส.งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

และการตัดสินใจในการปฏิบัติหน5าที ่
ในการนิเทศภายในอย.างจริงจัง 

4.88 0.32 มากที่สุด 4.89 0.31 มากที่สุด 

6 ผู5บริหารมีระบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยกําหนดทิศทางและนโยบายที่

ชัดเจน 

4.89 0.31 มากที่สุด 4.90 0.29 มากที่สุด 

7 ผู5บริหารส.งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
วิชาชีพครู 

4.84 0.35 มากที่สุด 4.85 0.36 มากที่สุด 

8 ผู5บริหารสร5างสภาพแวดล5อมที่เอื้อต.อ 
การเรียนรู5และส.งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนที่ส.งผลต.อคุณภาพนกัเรียน 

4.84 0.36 มากที่สุด 4.85 0.35 มากที่สุด 

9 ผู5บริหารประพฤติตนเป6นแบบอย.างทีด่ีแก.ครู

และบุคลากรที่เกี่ยวข5อง 
4.83 0.37 มากที่สุด 4.85 0.36 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.86 0.29 มากท่ีสุด 4.87 0.27 มากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ต.อ) 
 

ปFจจัยท่ีส9งผลต9อการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านสื่อและเครื่องมือในการนเิทศ 

1 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ3และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส3เพียงพอสําหรับ 
การนิเทศภายใน 

4.91 0.18 มากที่สุด 4.93 0.26 มากที่สุด 

2 สถานศึกษาจัดทําคู.มือ เอกสารที่เหมาะสม
สําหรับการนิเทศภายใน 

4.74 0.39 มากที่สุด 4.82 0.38 มากที่สุด 

3 สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใช5 
ในการนิเทศภายใน 

4.84 0.35 มากที่สุด 4.86 0.34 มากที่สุด 

4 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศม ี
การจัดเตรียมสื่อและเคร่ืองมือในการจัด 
การนิเทศภายใน 

4.90 0.27 มากที่สุด 4.93 0.25 มากที่สุด 

5 สถานศึกษาส.งเสริมการใช5สื่อและเคร่ืองมือ 

ในการนิเทศให5คุ5มค.าและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 

4.95 0.22 มากที่สุด 4.96 0.18 มากที่สุด 

6 สถานศึกษาสนับสนุนให5มีการผลิตสือ่และ
เคร่ืองมือเพื่อใช5ในการจัดการเรียนการสอน

และการนิเทศภายในอย.างต.อเนื่อง 

4.91 0.24 มากที่สุด 4.95 0.22 มากที่สุด 

7 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศมีสื่อและเคร่ืองมือ
ติดต.อสื่อสารระหว.างกนั 

4.84 0.36 มากที่สุด 4.85 0.35 มากที่สุด 

8 สถานศึกษามีการตรวจสอบปรับปรุงสื่อและ
เคร่ืองมือในการนิเทศให5มีความพร5อมใช5ใน
การนิเทศภายใน 

4.86 0.34 มากที่สุด 4.87 0.33 มากที่สุด 

9 สถานศึกษามีการแต.งตัง้คณะ 

จัดทําสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศ 
4.82 0.22 มากที่สุด 4.78 0.42 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.86 0.24 มากท่ีสุด 4.88 0.22 มากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ต.อ) 
 

ปFจจัยท่ีส9งผลต9อการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านบรรยากาศในการนิเทศภายใน 

1 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสร5าง
บรรยากาศที่ดใีนการทํางานร.วมกัน 

4.89 0.23 มากที่สุด 4.85 0.23 มากที่สุด 

2 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรทํางานร.วมกันอย.าง

เป6นกัลยาณมิตร 
4.87 0.33 มากที่สุด 4.88 0.33 มากที่สุด 

3 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู5ความคิดเห็นกันอย.างเปYดเผย 

4.86 0.34 มากที่สุด 4.87 0.33 มากที่สุด 

4 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรให5ความร.วมมือใน

การปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในอย.างทุ.มเทด5วยความเตม็ใจ 
เป6นอย.างด ี

4.96 0.18 มากที่สุด 4.96 0.18 มากที่สุด 

5 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5าง 

บรรยากาศที่เอื้ออํานวยต.อการจัดการเรียน
การสอน 

4.89 0.27 มากที่สุด 4.87 0.27 มากที่สุด 

6 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5าง 
บรรยากาศที่ช.วยส.งเสริมสุขภาพทีด่ ี

ให5แก.นกัเรียน 

4.78 0.31 มากที่สุด 4.84 0.31 มากที่สุด 

7 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5างบรรยากาศ
ทางด5านจิตใจในชั้นเรียนด5วยบรรยากาศที่มี
ความอบอุ.นและเป6นกันเอง 

4.84 0.22 มากที่สุด 4.82 0.22 มากที่สุด 

8 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5างบรรยากาศ 
ในการเย่ียมชั้นเรียนที่ดีด5วยความเป6น
กัลยาณมิตร 

4.82 0.34 มากที่สุด 4.87 0.33 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.86 0.23 มากท่ีสุด 4.87 0.22 มากท่ีสุด 
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ตาราง 10 (ต.อ) 
 

ปFจจัยท่ีส9งผลต9อการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

แรงจูงใจ 

1 ผู5บริหารสร5างขวัญและกําลงัใจแก.ผู5นเิทศและ
ผู5รับการนิเทศ 

4.83 0.37 มากที่สุด 4.83 0.37 มากที่สุด 

2 ผู5บริหารสร5างวัฒนธรรมองค3กรด5านบวกที่

สามารถสร5างแรงบันดาลใจให5แก.ครูและ
บุคลากร 

4.81 0.39 มากที่สุด 4.82 0.37 มากที่สุด 

3 ผู5บริหารโน5มน5าวให5ครูผู5สอนปฏิบัติงานจน
บรรลุวัตถุประสงค3หลักและประสิทธผิลของ

องค3กร 

4.75 0.45 มากที่สุด 4.76 0.45 มากที่สุด 

4 ผู5บริหารให5การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ 
การนิเทศภายใน 

4.75 0.45 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 

5 ผู5บริหารจัดหาสวัสดิการ รางวัล  

การพิจารณาความดีความชอบ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกให5แก.ครูผู5สอนอย.างเป6นธรรม 

4.77 0.45 มากที่สุด 4.78 0.45 มากที่สุด 

6 ผู5บริหารและผู5นิเทศจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และช.วยเหลือครูให5นําวัสดุอุปกรณ3การสอน

มาใช5เพื่อให5เกิดประสิทธิภาพในการจัด 
การเรียนการสอน  

4.82 0.38 มากที่สุด 4.85 0.34 มากที่สุด 

7 ผู5บริหารส.งเสริมให5บุคลากรทุกฝSายใน
สถานศึกษายอมรับความแตกต.างระหว.างกนั

และพร5อมที่จะเปลี่ยนแปลง 

4.75 0.45 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 

8 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีส.วนร.วมใน
การตัดสินใจเร่ืองสําคญัร.วมกัน 

4.76 0.45 มากที่สุด 4.76 0.45 มากที่สุด 

9 ผู5บริหารสร5างลักษณะความเป6นผู5นํา  
เปYดโอกาสให5ครูและบคุลากรร.วมกันแสดง 
ความคดิเห็น 

4.82 0.38 มากที่สุด 4.83 0.36 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.78 0.38 มากท่ีสุด 4.79 0.36 มากท่ีสุด 
เฉลี่ยรวม 4.85 0.25 มากท่ีสุด 4.86 0.25 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 10 พบว.า ผู5ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศ

ภายใน ดังนี้ โดยรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.85, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณาเป6น 
รายด5านสามารถเรียงลําดับตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านความรู5และทักษะ

ของบุคลากรนิเทศ (x� = 4.91, S.D. = 0.25) ด5านบรรยากาศในการนิเทศ (x� = 4.86,  

S.D. = 0.23) ด5านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ (x� = 4.86, S.D. = 0.24) ด5านภาวะผู5นํา

ของผู5บริหาร (x� = 4.86, S.D. = 0.29) ด5านแรงจูงใจ (x� = 4.78, S.D. = 0.38) 
  ด5านความรู5และทักษะของบุคลากรนิเทศ พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ใน

ระดับมากที่สุด (x� = 4.91) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ  
ผู5นิเทศมีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู5แบบต.าง ๆ และสามารถให5

คําแนะนําแก.ครูและบุคลากรได5 (x� = 4.98) ผู5นิเทศมีความรู5ความเข5าใจในหลักสูตรและ

สามารถให5คําแนะนําแก.ครูและบุคลากรได5 (x� = 4.97) ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุน 

การฝQกอบรมต.าง ๆ และการฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการแก.ครูและบุคลากร (x� = 4.93) 
  ด5านภาวะผู5นําของผู5บริหาร พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.86) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารส.งเสริม

สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอย.างจริงจังและต.อเนื่อง (x� = 4.91) 
ผู5บริหารมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน  

(x� = 4.89) ผู5บริหารสามารถเป6นผู5นําและเป6นที่ปรึกษาในการจัดโครงการนิเทศภายในได5

เป6นอย.างดี (x� = 4.87) 
  ด5านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมาก

ที่สุด (x� = 4.86) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ สถานศึกษา

ส.งเสริมการใช5สื่อและเครื่องมือในการนิเทศให5คุ5มค.าและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (x� = 4.95) 
สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ3และสื่ออิเล็กทรอนิกส3เพียงพอสําหรับการนิเทศภายใน  

(x� = 4.91) สถานศึกษาสนับสนุนให5มีการผลิตสื่อและเครื่องมือเพื่อใช5ในการจัดการเรียน

การสอนและการนิเทศภายในอย.างต.อเนื่อง (x� = 4.91) 
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  ด5านบรรยากาศในการนิเทศภายใน พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมาก

ที่สุด (x� = 4.86) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหาร ครู
และบุคลากรให5ความร.วมมือในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการนิเทศภายในอย.างทุ.มเท

ด5วยความเต็มใจเป6นอย.างดี (x� = 4.96) ผู5บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสร5างบรรยากาศที่

ดใีนการทํางานร.วมกัน (x� = 4.89) ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5างบรรยากาศที่เอื้ออํานวย

ต.อการจัดการเรียนการสอน (x� = 4.89) 

  ด5านแรงจูงใจ พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.78) 
เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารสร5างขวัญและกําลังใจ

แก.ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ (x� = 4.83) ผู5บริหารและผู5นิเทศจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และช.วยเหลือครูให5นําวัสดุอุปกรณ3การสอนมาใช5เพื่อให5เกิดประสิทธิภาพในการจัด 

การเรียนการสอน (x� = 4.82) ผู5บริหารสร5างลักษณะความเป6นผู5นํา เปYดโอกาสให5ครูและ

บุคลากรร.วมกันแสดงความคิดเห็น (x� = 4.82) 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน3ของปGจจัยที่ส.งผลต.อการนิเทศภายใน 

ดังนี้โดยรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.86, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5าน
สามารถเรียงลําดับตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านความรู5และทักษะของ

บุคลากรนิเทศ (x� = 4.91, S.D. = 0.24) ด5านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ (x� = 4.88,  

S.D. = 0.22) ด5านบรรยากาศในการนิเทศ (x� = 4.87, S.D. = 0.22) ด5านภาวะผู5นําของ

ผู5บริหาร (x� = 4.87, S.D. = 0.27) ด5านแรงจูงใจ (x� = 4.77, S.D. = 0.37) 
  ด5านความรู5และทักษะของบุคลากรนิเทศ พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ใน

ระดับมากที่สุด (x� = 4.91) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ  
ผู5นิเทศมีความรู5ความเข5าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู5แบบต.าง ๆ และสามารถให5

คําแนะนําแก.ครูและบุคลากรได5 (x� = 4.94) ผู5บริหารส.งเสริมสนับสนุนการฝQกอบรมต.าง ๆ

และการฝQกอบรมเชิงปฏิบัติการแก.ครูและบุคลากร (x� = 4.94) ผู5นิเทศมีความรู5 
ความเข5าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู5แบบต.าง ๆ และสามารถให5คําแนะนําแก.ครู

และบุคลากรได5 (x� = 4.92) 
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  ด5านภาวะผู5นําของผู5บริหาร พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.87) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารส.งเสริม

สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอย.างจริงจังและต.อเนื่อง (x� = 4.92) 
ผู5บริหารมีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน  

(x� = 4.90) ผู5บริหารส.งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการปฏิบัติ

หน5าที่ในการนิเทศภายในอย.างจริงจัง (x� = 4.89) 
  ด5านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมาก

ที่สุด (x� = 4.88) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ สถานศึกษา

ส.งเสริมการใช5สื่อและเครื่องมือในการนิเทศให5คุ5มค.าและเกิดประสิทธิผลสูงสุด (x� = 4.96) 
สถานศึกษาสนับสนุนให5มีการผลิตสื่อและเครื่องมือเพื่อใช5ในการจัดการเรียนการสอนและ

การนิเทศภายในอย.างต.อเนื่อง (x� = 4.95) สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ3และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส3เพียงพอสําหรับการนิเทศภายใน (x� = 4.93) 
  ด5านบรรยากาศในการนิเทศภายใน พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับ 

มากที่สุด (x� = 4.87) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหาร 
ครูและบุคลากรให5ความร.วมมือในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรมการนิเทศภายในอย.าง

ทุ.มเทด5วยความเต็มใจเป6นอย.างดี (x� = 4.96) ผู5บริหารครูและบุคลากรทํางานร.วมกันอย.าง

เป6นกัลยาณมิตร (x� = 4.88) ผู5บริหาร ครูและบุคลากรสร5างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต.อ 

การจัดการเรียนการสอน (x� = 4.87) 

  ด5านแรงจูงใจ พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.79) 
เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารและผู5นิเทศจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกและช.วยเหลือครูให5นําวัสดุอุปกรณ3การสอนมาใช5เพื่อให5เกิดประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน (x� = 4.85) ผู5บริหารสร5างขวัญและกําลังใจแก.ผู5นิเทศและ 

ผู5รับการนิเทศ (x� = 4.83) ผู5บริหารสร5างลักษณะความเป6นผู5นํา เปYดโอกาสให5ครูและ

บุคลากรร.วมกันแสดงความคิดเห็น (x� = 4.83) 
   2.2.2 ผลการวิเคราะห3ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ด5านขอบข.ายการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู5บริหาร
สถานศึกษาและครูผู5สอนสรุปได5ดัง ตาราง 11 
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ตาราง 11 ความเหมาะสมและประโยชน3ของขอบข.ายการนิเทศภายในตาม 
             ความคิดเห็นของผู5ตอบแบบสอบถามเป6นรายข5อ  
 

ขอบข9ายการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านการพัฒนาหลักสูตร 

1 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศศึกษาสภาพปGญหาและ
ความต5องการในการนิเทศด5านการพัฒนา
หลักสูตร 

4.78 0.35 มากท่ีสุด 4.80 0.29 มากท่ีสุด 

2 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนด 
เปKาหมายท่ีต5องการในการนิเทศด5านการพัฒนา
หลักสูตร 

4.82 0.29 มากท่ีสุด 4.83 0.24 มากท่ีสุด 

3 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนด 
แนวทางและวิธีการนิเทศด5านการพัฒนา 
หลักสูตร 

4.82 0.29 มากท่ีสุด 4.82 0.29 มากท่ีสุด 

4 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศดําเนินการนิเทศตาม
เน้ือหาและวัตถุประสงค3ท่ีกําหนดด5านการพัฒนา
หลักสูตร 

4.78 0.34 มากท่ีสุด 4.79 0.34 มากท่ีสุด 

5 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดวันและ
เวลาในการนิเทศการพัฒนาหลักสูตร 

4.74 0.36 มากท่ีสุด 4.76 0.34 มากท่ีสุด 

6 ผู5รับการนิเทศพัฒนาตนเองเรื่องการนําหลักสูตร
ไปใช5และการประเมินหลักสูตร 

4.78 0.32 มากท่ีสุด 4.80 0.30 มากท่ีสุด 

7 ผู5รับการนิเทศตรวจสอบความสําเร็จของการนิเทศ
ภายในด5านการพัฒนาหลักสูตร 

4.76 0.33 มากท่ีสุด 4.78 0.31 มากท่ีสุด 

8 ผู5รับการนิเทศประเมินความพึงพอใจของผู5นิเทศใน
การพัฒนาหลักสูตร 

4.72 0.37 มากท่ีสุด 4.73 0.35 มากท่ีสุด 

9 ผู5รับการนิเทศได5รับฟGงการนําเสนอการพัฒนา
หลักสูตร การสร5างหลักสูตร การใช5และ 
การประเมินหลักสูตรจากหัวหน5างานวิชาการ
โรงเรียน 

4.78 0.31 มากท่ีสุด 4.80 0.29 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.77 0.29 มากท่ีสุด 4.79 0.27 มากท่ีสุด 
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ตาราง 11 (ต.อ) 
 

ขอบข9ายการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านการจัดการเรียนการสอน 

1 ครูพัฒนาตนเองเรื่อง เทคนิควิธีการสอน และ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู5 

4.96 0.20 มากท่ีสุด 4.96 0.20 มากท่ีสุด 

2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช5
กระบวนการท่ีมุ.งเน5นผู5เรียนเป6นสําคัญ 

4.99 0.09 มากท่ีสุด 4.99 0.09 มากท่ีสุด 

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดให5มี 
การแลกเปล่ียนเรียนรู5 

4.94 0.23 มากท่ีสุด 4.95 0.21 มากท่ีสุด 

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝQกนักเรียนให5
สามารถปรับตัวให5เข5ากับสังคมและส่ิงแวดล5อม
เพื่อนําไปใช5ในชีวิตประจําวันได5 

4.96 0.20 มากท่ีสุด 4.96 0.20 มากท่ีสุด 

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผน 
การจัดการเรียนรู5และให5สอดคล5องกับ 
ผู5เรียน 

4.96 0.19 มากท่ีสุด 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

6 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ตามลักษณะของผู5เรียน 

4.97 0.18 มากท่ีสุด 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

7 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได5ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

4.94 0.24 มากท่ีสุด 4.96 0.21 มากท่ีสุด 

8 ผู5บริหารและผู5นิเทศเสริมสร5างความรู5และ
ประสบการณ3โดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียน
ของครูผู5รับการนิเทศ 

4.94 0.23 มากท่ีสุด 4.96 0.21 มากท่ีสุด 

9 ผู5บริหารและผู5นิเทศเสริมสร5างความรู5และ
ประสบการณ3โดยการสาธิตวิธีการสอนจาก
ผู5เชี่ยวชาญ 

4.96 0.18 มากท่ีสุด 4.97 0.17 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.95 0.20 มากท่ีสุด 4.96 0.18 มากท่ีสุด 
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ตาราง 11 (ต.อ) 
 

ขอบข9ายการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านการผลิตและการใช�ส่ือการเรียนการสอน 

1 ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครูนํานวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช5ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.78 0.34 มากท่ีสุด 4.79 0.31 มากท่ีสุด 

2 ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครูผลิตส่ือ 
การสอนและนํามาค5นคว5าทดลองใช5กับ 
การเรียนการสอน 

4.80 0.33 มากท่ีสุด 4.80 0.33 มากท่ีสุด 

3 ครูคัดเลือกส่ือท่ีเหมาะสมมาใช5ให5เกิด 
ประโยชน3และประสิทธิภาพในการจัด 
การเรียนการสอน 

4.82 0.31 มากท่ีสุด 4.84 0.29 มากท่ีสุด 

4 ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครูพัฒนา 
ความรู5 เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีด5าน
การศึกษา 

4.85 0.20 มากท่ีสุด 4.85 0.20 มากท่ีสุด 

5 ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครูพัฒนา 
ความรู5 เรื่อง การใช5ส่ือเทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร3 เครื่องโปรเจคเตอร3 เครื่องเล.นดีวีดี) 

4.78 0.33 มากท่ีสุด 4.78 0.32 มากท่ีสุด 

6 ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครูนําส่ือและ
นวัตกรรมท่ีค5นคว5ามาทดลองใช5กับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 

4.75 0.35 มากท่ีสุด 4.75 0.35 มากท่ีสุด 

7 ผู5บริหารและผู5นิเทศให5คําปรึกษา เรื่อง  
แหล.งเรียนรู5ภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.71 0.39 มากท่ีสุด 4.72 0.37 มากท่ีสุด 

8 ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครู 
ประเมินผลการใช5ส่ือการเรียนการสอน  

4.74 0.37 มากท่ีสุด 4.75 0.33 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.77 0.27 มากท่ีสุด 4.80 0.25 มากท่ีสุด 
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ตาราง 11 (ต.อ) 
 

ขอบข9ายการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ด�านการวัดและประเมินผล 

1 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนให5ครูมี
ความรู5เก่ียวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู5 

4.78 0.35 มากท่ีสุด 4.78 0.35 มากท่ีสุด 

2 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนให5คร ู
มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
สอดคล5องครอบคลุมกับเน้ือหาตามท่ี 
หลักสูตรกําหนด 

4.83 0.31 มากท่ีสุด 4.84 0.30 มากท่ีสุด 

3 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมให5คําแนะนําแก.ครูให5มี
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตาม
สภาพจริงอย.างสมํ่าเสมอ 

4.87 0.29 มากท่ีสุด 4.88 0.27 มากท่ีสุด 

4 ผู5บริหารจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําข5อสอบเพื่อ
วัดผลประเมินผลการเรียนท่ีเป6นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู5และตัวชี้วัดทุกรายวิชา 

4.81 0.32 มากท่ีสุด 4.81 0.31 มากท่ีสุด 

5 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมครูให5คําปรึกษา
แนะนํา เรื่องวิธีการวัดและประเมินผล  
(ก.อนการเรียน ระหว.างการเรียน และ 
ปลายภาคเรียน) 

4.77 0.34 มากท่ีสุด 4.77 0.34 มากท่ีสุด 

6 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมให5ครูมีความรู5 เรื่อง 
การสร5างเครื่องมอืและการจัดเก็บข5อมูล 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย.าง 
มีระบบ 

4.78 0.33 มากท่ีสุด 4.78 0.33 มากท่ีสุด 

7 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมให5ครูมีการประเมิน
วิเคราะห3 เครื่องมือท่ีใช5วัดและประเมินผลเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงให5มีประสิทธิภาพ 

4.80 0.33 มากท่ีสุด 4.82 0.31 มากท่ีสุด 

8 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมให5ครูมีการสรุป 
ผลการวัดผลและประเมินผล เพื่อนําไปวางแผน
พัฒนาการดําเนินงานด5านวิชาการในอนาคต 

4.81 0.29 มากท่ีสุด 4.82 0.27 มากท่ีสุด 

9 ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนให5ครูนําผล
การประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงแก5ไขการจัด 
การเรียนการสอนของครูอยู.เสมอ 

4.82 0.30 มากท่ีสุด 4.83 0.28 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.80 0.31 มากท่ีสุด 4.81 0.29 มากท่ีสุด 

เฉล่ียรวม 4.82 0.29 มากท่ีสุด 4.84 0.27 มากท่ีสุด 
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 จากตาราง 11 พบว.า ผู5ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอบข.ายการนิเทศภายใน ดังนี้

โดยรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.82, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5านสามารถ

เรียงลําดับตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านการจัดการเรียนการสอน (x� = 4.95, 

S.D. = 0.20) ด5านการวัดและประเมินผล (x� = 4.80, S.D. = 0.31) ด5านการผลิตและ 

การใช5สื่อการเรียนการสอน (x� = 4.77, S.D. = 0.27) ด5านการพัฒนาหลักสูตร  

(x� = 4.77, S.D. = 0.29) 
  ด5านการพัฒนาหลักสูตรพบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.77) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5นิเทศและผู5รับ 
การนิเทศร.วมกันกําหนดเปKาหมายที่ต5องการในการนิเทศด5านการพัฒนาหลักสูตร 

(x� = 4.82) ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดแนวทางและวิธีการนิเทศด5าน 

การพัฒนาหลักสูตร (x� = 4.82) ผู5รับการนิเทศได5รับฟGงการนําเสนอการพัฒนาหลักสูตร 
การสร5างหลักสูตร การใช5และการประเมินหลักสูตรจากหัวหน5างานวิชาการโรงเรียน 

(x� = 4.78) 
  ด5านการจัดการเรียนการสอน พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.95) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ครูจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนโดยใช5กระบวนการที่มุ.งเน5นผู5เรียนเป6นสําคัญ (x�= 4.99) ครูจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของผู5เรียน (x� = 4.97) ผู5บริหารและผู5นิเทศ

เสริมสร5างความรู5และประสบการณ3โดยการสาธิตวิธีการสอนจากผู5เช่ียวชาญ (x� = 4.96) 
  ด5านการผลิตและการใช5สื่อการเรียนการสอน พบว.า มีความเหมาะสม 

อยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.77) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ 
ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครูพัฒนาความรู5 เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ด5านการศึกษา (x� = 4.85) ครูคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใช5ให5เกิดประโยชน3และ

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (x� = 4.82) ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครู

ผลิตสื่อการสอนและนํามาค5นคว5าทดลองใช5กับการเรียนการสอน (x� = 4.80) 
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  ด5านการวัดและประเมินผล พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.80) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารและผู5นิเทศ
ส.งเสริมให5คําแนะนําแก.ครูให5มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง

อย.างสมํ่าเสมอ (x� = 4.87) ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนให5ครูมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล5องครอบคลุมกับเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด 

(x� = 4.83) ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนให5ครูนําผลการประเมินมาพัฒนา 

ปรับปรุงแก5ไขการจัดการเรียนการสอนของครูอยู.เสมอ (x� = 4.82) 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน3ของขอบข.ายการนิเทศภายใน ดังนี้

โดยรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.84, S.D. = 0.27) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5านสามารถ

เรียงลําดับตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านการจัดการเรียนการสอน (x� = 4.96 

S.D. = 0.18) ด5านการวัดและประเมินผล (x� = 4.81, S.D. = 0.29) ด5านการผลิตและ 

การใช5สื่อการเรียนการสอน (x� = 4.80, S.D. = 0.25) ด5านการพัฒนาหลักสูตร  

(x� = 4.79, S.D. = 0.27) 
  ด5านการพัฒนาหลักสูตรพบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.79) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5นิเทศและผู5รับ 
การนิเทศร.วมกันกําหนดเปKาหมายที่ต5องการในการนิเทศด5านการพัฒนาหลักสูตร  

(x� = 4.83) ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดแนวทางและวิธีการนิเทศด5าน 

การพัฒนาหลักสูตร (x� = 4.82) ผู5รับการนิเทศได5รับฟGงการนําเสนอการพัฒนาหลักสูตร 
การสร5างหลักสูตร การใช5และการประเมินหลักสูตรจากหัวหน5างานวิชาการโรงเรียน  

(x� = 4.80) 
  ด5านการจัดการเรียนการสอน พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.96) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ครูจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใช5กระบวนการที่มุ.งเน5นผู5เรียนเป6นสําคัญ (x� = 4.99) ครูจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของผู5เรียน (x� = 4.97) ผู5บริหารและผู5นิเทศ

เสริมสร5างความรู5และประสบการณ3โดยการสาธิตวิธีการสอนจากผู5เช่ียวชาญ (x� = 4.97) 
  ด5านการผลิตและการใช5สื่อการเรียนการสอน พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ใน

ระดับมากที่สุด (x� = 4.80) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ 
ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครูพัฒนาความรู5 เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
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ด5านการศึกษา (x� = 4.85) ครูคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใช5ให5เกิดประโยชน3และ

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน (x� = 4.84) ผู5บริหารและผู5นิเทศสนับสนุนให5ครู

ผลิตสื่อการสอนและนํามาค5นคว5าทดลองใช5กับการเรียนการสอน (x� = 4.80) 
  ด5านการวัดและประเมินผล พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด 

(x� = 4.81) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารและผู5นิเทศ 
ส.งเสริมให5คําแนะนําแก.ครูให5มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง

อย.างสมํ่าเสมอ (x� = 4.88) ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนให5ครูมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล5องครอบคลุมกับเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด 

(x� = 4.84) ผู5บริหารและผู5นิเทศส.งเสริมสนับสนุนให5ครูนําผลการประเมินมาพัฒนา 

ปรับปรุงแก5ไขการจัดการเรียนการสอนของครูอยู.เสมอ (x� = 4.83) 
   2.2.3 ผลการวิเคราะห3ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ด5านกระบวนการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู5บริหาร
สถานศึกษาและครูผู5สอนสรุปได5ดัง ตาราง 12 
 
ตาราง 12 ความเหมาะสมและประโยชน3ของกระบวนการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของ    
             ผู5ตอบแบบสอบถามเป6นรายข5อ 
 

กระบวนการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

ข้ันที่ 1 การศึกษาสภาพปFจจุบัน ปFญหาและความต�องการ 

1 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาสภาพปGจจุบัน 

ปGญหาและความต5องการของการนิเทศภายใน 
4.89 0.26 มากท่ีสุด 4.89 0.26 มากท่ีสุด 

2 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการสํารวจปGญหาและ

อุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

4.88 0.25 มากท่ีสุด 4.89 0.26 มากท่ีสุด 

3 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาข5อมูล ตัวบ.งช้ี

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เช.น ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 

4.94 0.19 มากท่ีสุด 4.95 0.19 มากท่ีสุด 

4 ผู5บริหารและผู5นิเทศมีการศึกษาความต5องการของ

ครูผู5สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให5

เกิดประโยชน3สูงสุดแก.ผู5เรียน 

 

4.90 

 

0.21 มากท่ีสุด 4.92 0.20 มากท่ีสุด 
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ตาราง 12 (ต.อ) 
 

กระบวนการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

5 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาความต5องการ

ของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4.93 0.20 มากท่ีสุด 4.94 0.19 มากท่ีสุด 

6 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาความต5องการ

ของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ

โรงเรียน 

4.80 0.28 มากท่ีสุด 4.83 0.25 มากท่ีสุด 

7 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการกําหนดทางเลือก 
ในการแก5ปGญหาโดยอาศัยข5อมูลจากการศึกษาสภาพ

ปGจจุบันและความต5องการ 

4.90 0.21 มากท่ีสุด 4.91 0.20 มากท่ีสุด 

8 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปGจจุบัน ปGญหา

และความต5องการของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ 

การนิเทศภายใน 

4.88 0.23 มากท่ีสุด 4.89 0.22 มากท่ีสุด 

9 ผู5บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปGจจุบัน ปGญหา

และความต5องการของโรงเรียนโดยดําเนินการทุกปT

การศึกษา 

4.88 0.24 มากท่ีสุด 4.89 0.22 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.88 0.19 มากที่สุด 4.90 0.20 มากที่สุด 

ข้ันท่ี 2 การวางแผนการนเิทศ 

1 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
การนิเทศเป6นลายลักษณ3อักษรไว5อย.างชดัเจน 

4.92 0.20 มากท่ีสุด 4.93 0.19 มากท่ีสุด 

2 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดเปKาหมาย
และวัตถุประสงค3ในการนิเทศภายใน 

4.95 0.18 มากท่ีสุด 4.96 0.18 มากท่ีสุด 

3 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติการนิเทศภายในให5ชัดเจน 

4.93 0.19 มากท่ีสุด 4.94 0.19 มากท่ีสุด 

4 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนด
รายละเอียดกิจกรรมและจัดขั้นตอนการ
ปฏิบัติการนิเทศภายในให5ชัดเจน 

4.90 0.19 มากท่ีสุด 4.92 0.20 มากท่ีสุด 

5 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันทบทวนขั้นตอน
และกระบวนการนิเทศภายในให5ชัดเจน 

4.89 0.20 มากท่ีสุด 4.90 0.21 มากท่ีสุด 

6 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศมีการประชุมเพื่อทบทวน
การปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแก5ปGญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานร.วมกัน 

4.87 0.21 มากท่ีสุด 4.89 0.22 มากท่ีสุด 

7 สถานศึกษามีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศ
ภายในตลอดปTการศึกษา 

4.85 0.22 มากท่ีสุด 4.87 0.22 มากท่ีสุด 
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ตาราง 12 (ต.อ) 
 

กระบวนการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x� S.D. x� S.D. 

8 สถานศึกษามีการกําหนดผู5รับผิดชอบดําเนินการ
โครงการนิเทศภายในสถานศึกษารวมถึงแต.งต้ัง
ครูทุกคนให5เป6นท้ังผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาด5วย 

4.80 0.24 มากท่ีสุด 4.84 0.23 มากท่ีสุด 

9 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดวิธีการ
ประเมินผลการนิเทศ 

4.88 0.21 มากท่ีสุด 4.88 0.21 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.88 0.18 มากท่ีสุด 4.90 0.18 มากท่ีสุด 

ข้ันท่ี 3 การปฏิบตัติามแผนและการนเิทศ 

1 ผู5นิเทศ ผู5รับการนิเทศและผู5เก่ียวข5องร.วมกัน
ประชุมเพื่อทําความเข5าใจรายละเอียดเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามแผนงานและโครงการนิเทศภายใน 

4.88 0.33 มากท่ีสุด 4.90 0.25 มากท่ีสุด 

2 ผู5นิเทศดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกิจกรรมท่ี
กําหนดไว5ในแผนการนิเทศภายใน 

4.95 0.18 มากท่ีสุด 4.96 0.18 มากท่ีสุด 

3 ผู5นิเทศดําเนินการนิเทศตามเน้ือหาและ
วัตถุประสงค3ท่ีต้ังไว5ในแผนการนิเทศภายใน 

4.94 0.22 มากท่ีสุด 4.95 0.18 มากท่ีสุด 

4 ผู5นิเทศจัดให5มีการรายงานความก5าวหน5าของ 
การปฏิบัติการนิเทศตามแผนงานและโครงการ
นิเทศภายใน ให5ผู5บริหารและผู5เก่ียวข5องทราบ 

4.90 0.23 มากท่ีสุด 4.92 0.19 มากท่ีสุด 

5 ผู5นิเทศมีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครู
อย.างมีระบบและต.อเน่ือง 

4.89 0.24 มากท่ีสุด 4.90 0.20 มากท่ีสุด 

6 ผู5นิเทศมีการเย่ียมชั้นเรียนเพื่อให5คําแนะนําและ
สังเกตการณ3สอนของครูเป6นรายบุคคล 

4.92 0.21 มากท่ีสุด 4.94 0.19 มากท่ีสุด 

7 ผู5นิเทศให5คําปรึกษาแนะนําเพื่อความเข5าใจ 
ในการดําเนินงานและปฏิบัติตามแผนงาน 
การนิเทศภายใน 

4.92 0.20 มากท่ีสุด 4.94 0.19 มากท่ีสุด 

8 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศนําผลการนิเทศไปใช5เป6น
ข5อมูลในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
ต.อไป 

4.93 0.19 มากท่ีสุด 4.95 0.18 มากท่ีสุด 

9 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันแก5ปGญหาและ
พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน 

4.92 0.19 มากท่ีสุด 4.93 0.19 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.91 0.18 มากท่ีสุด 4.93 0.17 มากท่ีสุด 
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ตาราง 12 (ต.อ) 
 

กระบวนการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

ข้ันท่ี 4 การประเมินผลการนเิทศ 

1 ผู5บริหาร ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนด
วิธีการและเกณฑ3การประเมินผลให5สอดคล5องกับ
วัตถุประสงค3และเปKาหมายในการนิเทศภายใน 

4.92 0.18 มากท่ีสุด 4.94 0.19 มากท่ีสุด 

2 ผู5บริหารและผู5นิเทศเปYดโอกาสให5ครูและบุคลากร
มีส.วนร.วมในการประเมินผลการนิเทศภายใน 

4.90 0.23 มากท่ีสุด 4.92 0.19 มากท่ีสุด 

3 ผู5บริหารและผู5นิเทศจัดให5มีการประชุมอภิปราย
เพื่อประมวลปGญหาอุปสรรคและข5อเสนอแนะใน
การแก5ไขปรับปรงุงาน 

4.89 0.23 มากท่ีสุด 4.90 0.20 มากท่ีสุด 

4 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศประชุมร.วมกันหลัง
ปฏิบัติการนิเทศเสร็จส้ิน 

4.88 0.31 มากท่ีสุด 4.90 0.20 มากท่ีสุด 

5 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศวิพากษ3ผลการ
ปฏิบัติการนิเทศ ร.วมกันวิเคราะห3การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

4.90 0.28 มากท่ีสุด 4.92 0.19 มากท่ีสุด 

6 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศมีการประเมินผลการ
ดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให5
เป6นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนด 

4.91 0.19 มากท่ีสุด 4.93 0.19 มากท่ีสุด 

7 ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศนําผลการประเมินมา
วิเคราะห3เปรียบเทียบกับเกณฑ3วัตถุประสงค3ท่ี
กําหนดไว5เพื่อสรุปผลการประเมิน 

4.92 0.19 มากท่ีสุด 4.94 0.18 มากท่ีสุด 

8 สถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
โดยพิจารณาจากการพัฒนาของครูและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

4.95 0.18 มากท่ีสุด 4.96 0.17 มากท่ีสุด 

9 สถานศึกษานําข5อมูลท่ีได5จากการประเมินผลไปใช5
ในการพัฒนา ปรับปรุงการนิเทศให5มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

4.90 0.23 มากท่ีสุด 4.92 0.23 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.90 0.20 มากท่ีสุด 4.92 0.19 มากท่ีสุด 
เฉล่ียรวม 4.89 0.19 มากท่ีสุด 4.91 0.18 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 12 พบว.า ผู5ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดังนี้ 
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  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการนิเทศภายใน ดังนี้

โดยรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.89, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5านสามารถ
เรียงลําดับตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านการปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ  

(x� = 4.91, S.D. = 0.18) ด5านการประเมินผลการนิเทศ (x� = 4.90, S.D. = 0.20)  

ด5านการวางแผนการนิเทศ (x� = 4.88, S.D. = 0.18) ด5านการศึกษาสภาพปGจจุบัน  

ปGญหาและความต5องการ (x� = 4.88, S.D. = 0.19) 
  ด5านการศึกษาสภาพปGจจุบัน ปGญหาและความต5องการ พบว.า มีความ

เหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.88) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย 
สามอันดับแรก คือ ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาข5อมูล ตัวบ.งช้ีตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา เช.น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (x� = 4.94) ผู5บริหาร ครูและบุคลากร 

มีการศึกษาความต5องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x� = 4.93) 
ผู5บริหารและผู5นิเทศมีการศึกษาความต5องการของครูผู5สอนในการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนเพื่อให5เกิดประโยชน3สูงสุดแก.ผู5เรียน (x� = 4.90) 
  ด5านการวางแผนการนิเทศ พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.88) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5นิเทศและผู5รับ 

การนิเทศร.วมกันกําหนดเปKาหมายและวัตถุประสงค3ในการนิเทศภายใน (x� = 4.95)  
ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติการนิเทศภายในให5ชัดเจน 

(x� = 4.93) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศเป6นลายลักษณ3อักษรไว5 

อย.างชัดเจน (x� = 4.92) 
  ด5านการปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับ

มากที่สุด (x� = 4.91) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5นิเทศ

ดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกิจกรรมที่กําหนดไว5ในแผนการนิเทศภายใน (x� = 4.95) 
ผู5นิเทศดําเนินการนิเทศตามเนื้อหาและวัตถุประสงค3ที่ตั้งไว5ในแผนการนิเทศภายใน 

(x� = 4.94) ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศนําผลการนิเทศไปใช5เป6นข5อมูลในการพัฒนากิจกรรม

การเรียนการสอนต.อไป (x� = 4.93) 
  ด5านการวัดและประเมินผล พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.90) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ สถานศึกษามี 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณาจากการพัฒนาของครูและผลสัมฤทธิ์ 
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ทางการเรียนของนักเรียน (x� = 4.95) ผู5บริหาร ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนด
วิธีการและเกณฑ3การประเมินผลให5สอดคล5องกับวัตถุประสงค3และเปKาหมายในการนิเทศ

ภายใน (x� = 4.92) ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศนําผลการประเมินมาวิเคราะห3เปรียบเทียบ

กับเกณฑ3วัตถุประสงค3ที่กําหนดไว5เพื่อสรุปผลการประเมิน (x� = 4.92) 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน3กระบวนการนิเทศภายใน ดังนี้โดยรวมอยู.

ในระดับมากที่สุด (x� = 4.91, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5านสามารถเรียงลําดับ

ตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านการปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ (x� = 4.93, 

S.D. = 0.17) ด5านการประเมินผลการนิเทศ (x� = 4.92, S.D. = 0.19) ด5านการวางแผน 

การนิเทศ (x� = 4.90, S.D. = 0.18) ด5านการศึกษาสภาพปGจจุบัน ปGญหาและความ

ต5องการ (x� = 4.90, S.D. = 0.20) 
  ด5านการศึกษาสภาพปGจจุบัน ปGญหาและความต5องการพบว.า มีระดับ

ประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.90) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสาม
อันดับแรก คือ ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาข5อมูล ตัวบ.งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา เช.น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (x� = 4.95) ผู5บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษา

ความต5องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (x� = 4.94) ผู5บริหารและ 
ผู5นิเทศมีการศึกษาความต5องการของครูผู5สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให5

เกิดประโยชน3สูงสุดแก.ผู5เรียน (x� = 4.92) 
  ด5านการวางแผนการนิเทศ พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.90) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5นิเทศและผู5รับ 

การนิเทศร.วมกันกําหนดเปKาหมายและวัตถุประสงค3ในการนิเทศภายใน (x� = 4.96)  
ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติการนิเทศภายในให5ชัดเจน 

(x� = 4.94) สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศเป6นลายลักษณ3อักษรไว5 

อย.างชัดเจน (x� = 4.93) 
  ด5านการปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับ

มากที่สุด (x� = 4.93) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5นิเทศ

ดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกิจกรรมที่กําหนดไว5ในแผนการนิเทศภายใน (x� = 4.96) 
ผู5นิเทศดําเนินการนิเทศตามเนื้อหาและวัตถุประสงค3ที่ตั้งไว5ในแผนการนิเทศภายใน 

(x� = 4.95) ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศนําผลการนิเทศไปใช5เป6นข5อมูลในการพัฒนากิจกรรม 
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การเรียนการสอนต.อไป (x� = 4.95) 
  ด5านการวัดและประเมินผล พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.92) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ สถานศึกษามี 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณาจากการพัฒนาของครูและผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียน (x� = 4.96) ผู5บริหาร ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศร.วมกันกําหนด
วิธีการและเกณฑ3การประเมินผลให5สอดคล5องกับวัตถุประสงค3และเปKาหมายในการนิเทศ

ภายใน (x� = 4.94) ผู5นิเทศและผู5รับการนิเทศนําผลการประเมินมาวิเคราะห3เปรียบเทียบ

กับเกณฑ3วัตถุประสงค3ที่กําหนดไว5เพื่อสรุปผลการประเมิน (x� = 4.94) 
   2.2.4 ผลการวิเคราะห3ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบ 
การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ด5านประสิทธิผลการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู5บริหาร
สถานศึกษาและครูผู5สอนสรุปได5ดัง ตาราง 13 
 
ตาราง 13 ความเหมาะสมและประโยชน3ของประสิทธิผลการนิเทศภายในตาม 
             ความคิดเห็นของผู5ตอบแบบสอบถามเป6นรายข5อ 
 

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

คุณภาพด�านครู 

1 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได5
ครอบคลุมตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 4.94 0.24 มากท่ีสุด 

2 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน5นผู5เรียนเป6นสําคัญ 

4.95 0.21 มากท่ีสุด 4.96 0.19 มากท่ีสุด 

3 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช5เทคนิคเพื่อให5นักเรียนเข5าใจง.าย
ส.งผลให5เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู5 

4.95 0.23 มากท่ีสุด 4.96 0.20 มากท่ีสุด 

4 ครูมีความสามารถในการพัฒนาส่ือการเรียน 
การสอนเพื่อส.งผลต.อประสิทธิภาพในการจัด 
การเรียนรู5 

4.93 0.25 มากท่ีสุด 4.94 0.24 มากท่ีสุด 

5 ครูมีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรยีนเพื่อ
แก5ปGญหาหรอืพัฒนาการจัดการเรียนรู5 

4.94 0.24 มากท่ีสุด 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
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ตาราง 13 (ต.อ) 
 

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

6 ครูมีจิตวิญญาณความเป6นครู ทุ.มเทเสียสละ 
การทํางานอย.างเต็มศักยภาพ 

4.94 0.21 มากท่ีสุด 4.95 0.20 มากท่ีสุด 

7 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได5อย.าง
มีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

4.96 0.18 มากท่ีสุด 4.97 0.18 มากท่ีสุด 

8 ครูมีความพึงพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต.อการนิเทศ
ภายใน 

4.92 0.20 มากท่ีสุด 4.92 0.19 มากท่ีสุด 

9 ครูมีขวัญและกําใจในการปฏิบัติงาน 4.92 0.19 มากท่ีสุด 4.92 0.19 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.93 0.19 มากท่ีสุด 4.94 0.18 มากท่ีสุด 

คุณภาพด�านนักเรียน 

1 นักเรียนมีความรู5และทักษะในการใช5
ชีวิตประจําวัน 

4.98 0.15 มากที่สุด 4.98 0.15 มากที่สุด 

2 นักเรียนมีทักษะในการอ.านคิดวิเคราะห3 
สังเคราะห3และแก5ปGญหาได5เหมาะสมตาม

ระดับชั้น 

4.99 0.09 มากที่สุด 4.99 0.09 มากที่สุด 

3 นักเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน 
สามารถทํางานร.วมกับผู5อื่น และมีเจตคติที่ดี
ต.ออาชีพสุจริต 

4.96 0.18 มากที่สุด 4.96 0.17 มากที่สุด 

4 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค3เป6นคนดี
คนเก.งและมีความสุข 

4.97 0.18 มากที่สุด 4.97 0.18 มากที่สุด 

5 นักเรียนมีเหตุผล ใฝSรู5ใฝSเรียน คิดเป6นและทํา
เป6น 

4.97 0.15 มากที่สุด 4.98 0.17 มากที่สุด 

6 นักเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 4.96 0.19 มากที่สุด 4.97 0.17 มากที่สุด 

7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 4.98 0.13 มากที่สุด 4.99 0.09 มากที่สุด 

8 นักเรียนมีคุณภาพตามทีม่าตรฐานการศึกษา
กําหนด 

4.96 0.20 มากที่สุด 4.97 0.18 มากที่สุด 

9 นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดความรู5 
ความเข5าใจในการจัดกระบวนการจัดการเรียน 

การสอน 

4.96 0.19 มากที่สุด 4.97 0.18 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.96 0.17 มากท่ีสุด 4.97 0.15 มากท่ีสุด 
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ตาราง 13 (ต.อ) 
 

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

คุณภาพผู�บริหาร 

1 ผู5บริหารมีภาวะผู5นําทางวิชาการสูง 4.88 0.32 มากที่สุด 4.90 0.24 มากที่สุด 

2 ผู5บริหารมีความเป6นมืออาชีพ 4.93 0.26 มากที่สุด 4.94 0.20 มากที่สุด 

3 ผู5บริหารมีความก5าวหน5าทางวิชาการ 4.94 0.23 มากที่สุด 4.95 0.19 มากที่สุด 

4 ผู5บริหารเป6นนักคิดวิเคราะห3 มทีักษะในการ
ตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ด ี

4.96 0.20 มากที่สุด 4.96 0.18 มากที่สุด 

5 ผู5บริหารขับเคลื่อนงานด5านวิชาการให5บรรลุ
เปKาหมายที่กาํหนดไว5ได5 

4.90 0.30 มากที่สุด 4.91 0.21 มากที่สุด 

6 ผู5บริหารสามารถวางแผนงานด5านวิชาการได5
อย.างดีเย่ียม 

4.94 0.24 มากที่สุด 4.94 0.19 มากที่สุด 

7 ผู5บริหารมีวิสัยทัศน3และความคิดริเร่ิมที่เน5น
การพัฒนาผู5เรียน 

4.90 0.24 มากที่สุด 4.91 0.20 มากที่สุด 

8 ผู5บริหารส.งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ผู5บริหารสามารถแก5ไขปGญหาด5านวิชาการที่
เกิดขึ้นในโรงเรียนได5 

4.94 0.20 มากที่สุด 4.95 0.19 มากที่สุด 

9 นักเรียน ผู5ปกครอง และชมุชนมคีวามพึง
พอใจผลการบริหารและการจัดการศกึษา 

4.87 0.33 มากที่สุด 4.89 0.24 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.91 0.24 มากท่ีสุด 4.92 0.20 มากท่ีสุด 

คุณภาพสถานศึกษา 

1 สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่ความรู5
ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

4.94 0.20 มากที่สุด 4.95 0.19 มากที่สุด 

2 สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนางาน
ด5านวิชาการ 

4.92 0.22 มากที่สุด 4.92 0.18 มากที่สุด 

3 สถานศึกษามีทีมงานเครือข.ายภายในด5าน
วิชาการที่เข5มแขง็ 

4.91 0.21 มากที่สุด 4.92 0.21 มากที่สุด 

4 สถานศึกษามีผลงานด5านวิชาการและเป6นที่
รู5จักแก.สาธารณชน 

4.90 0.24 มากที่สุด 4.92 0.24 มากที่สุด 

5 สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในที่เป6น
ระบบ 

4.90 0.22 มากที่สุด 4.90 0.23 มากที่สุด 
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ตาราง 13 (ต.อ) 
 

ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

ความเหมาะสม ประโยชน� 

ค9าสถิติ 
(n = 355) 

ระดับ
ความ

เหมาะสม 

ค9าสถิติ 
(n = 355) ระดับ

ประโยชน� 
x ̅ S.D. x ̅ S.D. 

6 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบปรับปรุง
และพัฒนางานอย.างต.อเนื่อง 

4.90 0.21 มากที่สุด 4.92 0.19 มากที่สุด 

7 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย.างเป6นระบบและต.อเนื่อง 

4.95 0.18 มากที่สุด 4.96 0.17 มากที่สุด 

8 สถานศึกษามีการแก5ปGญหาด5านการจัด 
การเรียนการสอน 

4.90 0.24 มากที่สุด 4.92 0.19 มากที่สุด 

9 สถานศึกษามีการสร5างและพัฒนาแหล.งเรียนรู5

ภายในสถานศึกษา 

4.89 0.26 มากที่สุด 4.91 0.20 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.91 0.21 มากท่ีสุด 4.92 0.19 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 4.92 0.19 มากท่ีสุด 4.93 0.18 มากท่ีสุด 

 
 จากตาราง 13 พบว.า ผู5ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ความเหมาะสมและประโยชน3ของรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ดังนี้ 
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

ดังนี้ โดยรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.92, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5าน

สามารถเรียงลําดับตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านคุณภาพนักเรียน (x� = 4.96, 

S.D. = 0.17) ด5านคุณภาพครู (x� = 4.93, S.D. = 0.19) ด5านคุณภาพสถานศึกษา (x� = 

4.91, S.D. = 0.21) ด5านคุณภาพผู5บริหาร (x� = 4.91, S.D. = 0.24) 

  ด5านคุณภาพครู พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.92) 
เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ครูสามารถจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนได5อย.างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด (x� = 4.97)  

ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป6นสําคัญ (x� = 4.96) 
ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช5เทคนิคเพื่อให5นักเรียนเข5าใจ

ง.ายส.งผลให5เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู5 (x� = 4.96) 
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  ด5านคุณภาพนักเรียน พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.97) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือนักเรียนมีทักษะ 

ในการอ.านคิดวิเคราะห3 สังเคราะห3และแก5ปGญหาได5เหมาะสมตามระดับช้ัน (x� = 4.99) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (x� = 4.99) นักเรียนมีความรู5และทักษะในการใช5

ชีวิตประจําวัน (x� = 4.98) 
  ด5านคุณภาพผู5บริหาร พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.91) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารเป6นนักคิด

วิเคราะห3 มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ดี (x� = 4.96) ผู5บริหารส.งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู5บริหารสามารถแก5ไขปGญหาด5านวิชาการที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได5 

(x� = 4.94) ผู5บริหารมีความก5าวหน5าทางวิชาการ (x� = 4.94) 
  ด5านคุณภาพสถานศึกษา พบว.า มีความเหมาะสมอยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.91) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ สถานศึกษา 

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย.างเป6นระบบและต.อเนื่อง (x� = 4.95) สถานศึกษามีครู

และบุคลากรที่ความรู5ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (x� = 4.94) 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด5านวิชาการ (x� = 4.92) 
  2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน3ประสิทธิผลการนิเทศภายใน ดังนี้ 

โดยรวมอยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.93, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาเป6นรายด5านสามารถ

เรียงลําดับตามค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อย ดังนี้ ด5านคุณภาพนักเรียน (x� = 4.97,  

S.D. = 0.15) ด5านคุณภาพครู (x� = 4.94, S.D. = 0.18) ด5านคุณภาพสถานศึกษา  

(x� = 4.91, S.D. = 0.21) ด5านคุณภาพผู5บริหาร (x� = 4.92, S.D. = 0.20) 

  ด5านคุณภาพครูพบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด (x� = 4.94) 
เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ครูสามารถจัดกิจกรรม 

การเรียน การสอนได5อย.างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด (x� = 4.97) ครูมี

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน5นผู5เรียนเป6นสําคัญ (x� = 4.95) ครู
มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช5เทคนิคเพื่อให5นักเรียนเข5าใจง.าย

ส.งผลให5เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู5 (x� = 4.95) 
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  ด5านคุณภาพนักเรียน พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.96) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ นักเรียนมีทักษะ 

ในการอ.านคิดวิเคราะห3 สังเคราะห3และแก5ปGญหาได5เหมาะสมตามระดับช้ัน (x� = 4.99) 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น (x� = 4.98) นักเรียนมีความรู5และทักษะในการใช5 

ชีวิตประจําวัน (x� = 4.98) 
  ด5านคุณภาพผู5บริหาร พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.92) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ ผู5บริหารเป6น 

นักคิดวิเคราะห3 มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ดี (x� = 4.96) ผู5บริหาร
ส.งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู5บริหารสามารถแก5ไขปGญหาด5านวิชาการที่เกิดขึ้น

ในโรงเรียนได5 (x� = 4.95) ผู5บริหารมีความก5าวหน5าทางวิชาการ (x� = 4.95) 
  ด5านคุณภาพสถานศึกษา พบว.า มีระดับประโยชน3อยู.ในระดับมากที่สุด  

(x� = 4.92) เรียงลําดับค.าเฉลี่ยจากมากไปหาน5อยสามอันดับแรก คือ สถานศึกษา 

มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย.างเป6นระบบและต.อเนื่อง (x� = 4.96) สถานศึกษามีครู

และบุคลากรที่ความรู5ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (x� = 4.95) 

สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด5านวิชาการ (x� = 4.92) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สามารถสรุปผล
ตามลําดับ ดังนี้ 
  1. สรุปผลการวิจัย 
  2. อภิปรายผลการวิจัย 
  3. ข0อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได0 ดังนี้ 
  1. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด0วย 4 องค4ประกอบ ได0แก5 ป6จจัยที่ส5งผล
ต5อการนิเทศภายใน ขอบข5ายการนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศภายในและประสิทธิผล
การนิเทศภายในซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1 ป6จจัยที่ส5งผลต5อการนิเทศภายใน ประกอบด0วย ความรู0และทักษะ
ของบุคลากรการนิเทศ ภาวะผู0นําของผู0บริหาร สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ บรรยากาศใน
การนิเทศและแรงจูงใจ 
   1.2 ขอบข5ายการนิเทศภายใน ประกอบด0วย การพัฒนาหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน การผลิตและการใช0สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

   1.3 กระบวนการนิเทศภายในประกอบด0วย การศึกษาสภาพป6จจุบัน 
ป6ญหา และความต0องการ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ  
การประเมินผลการนิเทศ 
   1.4 ประสิทธิผลการนิเทศภายในประกอบด0วย คุณภาพครู คุณภาพ
นักเรียน คุณภาพผู0บริหาร คุณภาพสถานศึกษา 
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  2. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ทั้งโดยรวมและรายด0านมีความเหมาะสมและ
ประโยชน4ในระดับมากที่สุด  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สามารถอภิปรายผล ได0ดังนี้ 
  1. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่ผู0วิจัยพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและสังเคราะห4งานวิจัยที่เกี่ยวข0องมาร5างรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผล
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ ประกอบด0วย 4 องค4ประกอบ คือ 1) ป6จจัยที่ส5งผลต5อการนิเทศ
ภายใน 2) ขอบข5ายการนิเทศภายใน 3) กระบวนการนิเทศภายใน 4) ประสิทธิผลการนิเทศ
ภายในสามารถอภิปรายได0 ดังต5อไปนี้ 
   1.1 ป6จจัยที่ส5งผลต5อการนิเทศภายใน ประกอบด0วย 1) ด0านความรู0และ
ทักษะของบุคลากรการนิเทศ 2) ด0านภาวะผู0นําของผู0บริหาร 3) ด0านสื่อและเครื่องมือใน
การนิเทศ 4) ด0านบรรยากาศในการนิเทศภายใน 5) แรงจูงใจ ทั้งนี้เนื่องจากความรู0และ
ทักษะของบุคลากรการนิเทศ ภาวะผู0นําของผู0บริหาร สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ และ
บรรยากาศในการนิเทศเปBนป6จจัยสําคัญที่สนับสนุนการนิเทศภายในให0ประสบความสําเร็จ 
เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให0กับครูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สอดคล0องกับ วรรณดี สุธาพาณิชย4 (2557, หน0า 11) ได0กล5าวถึงป6จจัยเชิงบวกสนับสนุน 

การนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพไว0ว5า ประกอบด0วย ภาวะผู0นําทางวิชาการของผู0บริหาร
โรงเรียน ความรู0 ทักษะ และทัศนคติของผู0นิเทศ พฤติกรรมของผู0รับการนิเทศ สื่อและ
เครื่องมือนิเทศ และบรรยากาศที่เอื้อต5อการนิเทศ สอดคล0องกับ อัมพวรรณ สิริรักษ4 
(2559, หน0า 28-60) สรุปป6จจัยที่ส5งผลต5อการจัดการนิเทศภายใน ป6จจัยด0านการบริหาร 

ป6จจัยด0านกระบวนการนิเทศภายใน ป6จจัยด0านบุคลากร ป6จจัยด0านแรงจูงใจ สอดคล0องกับ
วิชนีย4 ทศศะ (2561, หน0า 28-34) สรุปป6จจัยที่เอื้อต5อการจัดการนิเทศภายใน คือ ความรู0
และทักษะของบุคลากรการนิเทศ พฤติกรรมและแรงจูงใจของผู0รับการนิเทศ บรรยากาศใน
โรงเรียน ภาวะผู0นําของผู0บริหาร วัฒนธรรมโรงเรียน 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



197 

   1.2 ขอบข5ายการนิเทศภายใน การนิเทศภายในเปBนองค4ประกอบสําคัญ
ของการนิเทศภายในสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 ประกอบด0วย 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) ด0านการจัดการเรียนการสอน  
3) ด0านการผลิตและการใช0สื่อการเรียนการสอน 4) ด0านการวัดและประเมินผลขอบข5าย
ดังกล5าวเปBนภารกิจของครูในการจัดการเรียนรู0เพื่อพัฒนาผู0เรียน เพื่อให0การจัดการศึกษา
บรรลุวัตถุประสงค4 มีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับคุณภาพของผู0เรียนให0สูงขึ้น 
สอดคล0องกับ วัชราภรณ4 เมตุลา (2556, หน0า 19) ได0กล5าวถึงขอบข5ายการนิเทศการสอน 
ซึ่งประกอบด0วย 1) ด0านการพัฒนาหลักสูตร 2) ด0านการจัดการเรียนการสอน  
3) ด0านสื่อการเรียนการสอน 4) ด0านการวัดผลและประเมินผล และ 5) การพัฒนา
บุคลากรทางการเรียนการสอน สอดคล0องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (2558) ได0กําหนดขอบข5ายการนิเทศไว0 5 ด0าน ดังต5อไปนี้ 1) ด0านการพัฒนา
หลักสูตร 2) ด0านการจัดการเรียนการสอน 3) ด0านสื่อการเรียนการสอน 4) ด0านการวัดผล
ประเมินผล 5) ด0านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
   1.3 กระบวนการนิเทศภายในเปBนองค4ประกอบสําคัญของการนิเทศ
ภายในสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

ประกอบด0วย 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพป6จจุบันป6ญหาและความต0องการ  
ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ  
ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการนิเทศภายใน เปBนขั้นตอน 
ในการนิเทศที่ทํางานร5วมกันระหว5างผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศ ซึ่งสอดคล0องกับ  
วิภา อยู5คง (2555, หน0า 30) ได0กล5าวถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนว5าสอดคล0องกับ
หลักการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546, หน0า 51) กระบวน 
การนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ 1) ด0านการศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการ 
2) ด0านการวางแผนการนิเทศ 3) ด0านการปฏิบัติการนิเทศ 4) ด0านการประเมินผล 
การนิเทศสอดคล0องกับ พิสัน โพนทัน (2559, หน0า 26) ได0กล5าวถึงกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนไว0 4 ด0าน ดังนี้ 1) ด0านการศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการ 
2) ด0านการวางแผนการนิเทศ 3) ด0านการปฏิบัติการนิเทศ 4) ด0านการประเมินผล 
การนิเทศ    
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   1.4 ประสิทธิผลการนิเทศภายใน ประกอบด0วย 4 ด0าน ดังนี้ 1) คุณภาพ
ด0านครู 2) คุณภาพด0านนักเรียน 3) คุณภาพผู0บริหาร 4) คุณภาพสถานศึกษา ทั้งนี้ผลที่
เกิดจากความสําเร็จในการดําเนินงานในการนิเทศภายในสถานศึกษาทําให0ครูผู0สอนมี 
ความเข0มแข็งทางวิชาการทั้งการจัดทําหลักสูตร การทําวิจัยในช้ันเรียน การทํางานเปBนทีม 
การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การให0ความช5วยเหลือแก5ครูโดยตรง 
และการเสริมสร0างประสบการณ4วิชาชีพ ซึ่งส5งผลให0เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  
ทั้งคุณภาพด0านครู คุณภาพด0านนักเรียน คุณภาพผู0บริหารและคุณภาพสถานศึกษา 
สอดคล0องกับ วิชนีย4 ทศศะ (2561, หน0า 113-114) ได0กล5าวถึงผลของการนิเทศภายใน
โรงเรียนว5าผลการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด0วย 1) คุณภาพครู 2) คุณภาพผู0เรียน  
3) คุณภาพผู0บริหาร 4) คุณภาพของสถานศึกษาสอดคล0องไพลิน สุมังคละ (2559, หน0า 7) 
ได0กล5าวถึง คุณภาพด0านครูประกอบด0วย 1) ครูมีความตระหนักในกระบวนการจัด 
การเรียนการสอนที่มุ5งเน0นยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู0เรียนให0สูงขึ้นในทุก ๆ ด0าน 
2) ครูให0ความร5วมมือ ให0คําปรึกษาช5วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให0มีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้น  
3) ครูมีการแสวงหาความรู0ใหม5 ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สอดคล0องกับ
อมรรัตน4 เชิงหอม (2557, หน0า 133-134) ได0กล5าวถึงคุณภาพนักเรียน ไว0 6 ด0าน ดังนี้  
1) ด0านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 2) ด0านคุณธรรมจริยธรรมและค5านิยมที่พึงประสงค4  
3) ด0านความใฝNรู0ใฝNเรียน 4) ด0านทักษะการคิด 5) ด0านทักษะการทํางาน 6) ด0านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สอดคล0องกับ อุดม ชูลีวรรณ (2559, หน0า 111) ได0กล5าวถึงคุณภาพผู0บริหาร 
ดังนี้ 1) ผู0บริหารมีวิสัยทัศน4และสามารถนําโรงเรียนสู5มาตรฐานสากล 2) ผู0บริหารบริหาร
จัดการด0วยระบบคุณภาพ 3) ผู0บริหารมีความเปBนผู0นําทางวิชาการที่มีผลงานปรากฏเปBนที่
ยอมรับ 4) ผู0บริหารมีความสามารถในการใช0สื่อเทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหาร
จัดการ 5) ผู0บริหารสามารถใช0ภาษาต5างประเทศในการสื่อสาร 6) ผู0บริหารมีประสบการณ4
อบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู0สอดคล0องกับ ธนากร อาทะเดช (2552, หน0า 9)  
ได0กล5าวถึงคุณภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 1) ด0านผลผลิต/ผลลัพธ4 ผู0เรียนมีระดับคุณภาพ  
มีการพัฒนาทุกด0านเรียนต5อและประกอบอาชีพได0 โรงเรียนเปBนที่ชื่นชมของชุมชน  
เปBนแบบอย5างและให0ความช5วยเหลือแก5ชุมชนโรงเรียนอื่น 2) ด0านกระบวนการ การจัด
กระบวนการเรียนรู0เน0นผู0เรียนเปBนสําคัญที่สุด บรรยากาศการเรียนรู0ที่เอื้อต5อการพัฒนา
คุณภาพผู0เรียน การบริหารจัดการดใีช0โรงเรียนเปBนฐานและเน0นการมีส5วนร5วม การประกัน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ เปBนส5วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน  
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3) ด0านป6จจัย บุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและจํานวนเพียงพอ ลักษณะทางกายภาพ
ของโรงเรียนได0มาตรฐาน หลักสูตรเหมาะสมกับผู0เรียนและท0องถิ่น สื่อ อุปกรณ4เทคโนโลยี
ทันสมัย แหล5งการเรียนรู0ในโรงเรียนหลากหลาย งบประมาณมุ5งเน0นผลงาน 4) ด0านบริบท 
เปBนสภาพแวดล0อมภายนอกโรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล0อมเอื้อต5อ
กระบวนการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2. รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่ผู0วิจัยพัฒนาขึ้นมีทั้งความเหมาะสมและ
ประโยชน4ทั้งโดยรวมและรายด0านอยู5ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปBนเพราะรูปแบบการนิเทศ
ภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 22 ที่ผู0วิจัยพัฒนาขึ้นได0ผ5านกระบวนการพัฒนาศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข0อง 
สอบถามอาจารย4ที่ปรึกษา สอบถามผู0เช่ียวชาญและเก็บข0อมูลเพื่อตรวจสอบกับข0อมูล 
เชิงประจักษ4 ทําให0เปBนรูปแบบที่มีความเหมาะสมและเปBนประโยชน4สามารถนําไปใช0เปBน
แนวทางในการดําเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เมื่อพิจารณาเปBนรายด0าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 ป6จจัยที่ส5งผลต5อการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู5ในระดับมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเปBนรายด0านมีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1.1 ด0านความรู0และทักษะของบุคลากรการนิเทศ มีความเหมาะสม
และประโยชน4อยู5ในระดับมากที่สุด โดยผู0ที่ทําหน0าที่เปBนผู0นิเทศต0องมีความรู0ความเข0าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรและสามารถให0คําแนะนําแก5ครูและบุคลากรได0 มีความรู0ความเข0าใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู0แบบต5าง ๆ และสามารถให0คําแนะนําแก5ครูและบุคลากร
ได0มีความรู0ความเข0าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู0แบบต5าง ๆ และสามารถให0
คําแนะนําแก5ครูและบุคลากรได0 มีทักษะด0านเทคนิคต5าง ๆ ที่จําเปBนในการนิเทศภายใน  
มีทักษะด0านมนุษย4สัมพันธ4ที่ดีต5อครูและบุคลากร มีทักษะการบริหารจัดการที่ดีและมี
ความสามารถในการตัดสินใจในกระบวนการนิเทศภายใน รวมถึงการส5งเสริมสนับสนุน 
การฝPกอบรมต5าง ๆ และการฝPกอบรมเชิงปฏิบัติการแก5ครูและบุคลากร การสร0าง
ประสบการณ4วิชาชีพแก5ครูและบุคลากร การจัดการเรียนรู0และการวิจัยในช้ันเรียนแก5ครู
และบุคลากร สอดคล0องกับ พงษ4ศักดิ์ ทองไซย (2558, หน0า 83-84) ได0กล5าวถึง ความรู0 
ทักษะและเจตคติของผู0นิเทศ ดังนี้ 1) ผู0นิเทศมีความรู0และเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการสอน 
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เปBนอย5างดี 2) ผู0นิเทศมีความรู0เกี่ยวกับการพัฒนาและใช0สื่อเปBนอย5างดี 3) ผู0นิเทศมีความรู0
เกี่ยวกับหลักการสอน 4) ผู0นิเทศเห็นความสําคัญของการนิเทศ 5) ผู0นิเทศมีเจตคติที่ดีต5อ
การนิเทศ 
    2.1.2 ด0านภาวะผู0นําของผู0บริหาร มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5
ในระดับมากที่สุด โดยผู0บริหารจะต0องส5งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในอย5างจริงจังและต5อเนื่อง ผู0บริหารสามารถเปBนผู0นําและเปBนที่ปรึกษาในการจัด
โครงการนิเทศภายในได0เปBนอย5างดี มีความสามารถในการประสานงานและประสาน 
ความร5วมมือกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกฝNายอย5างเปBนระบบ มีทัศนคติที่ดีต5อครู
และบุคลากรในสถานศึกษา ส5งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติหน0าที่ในการนิเทศภายในอย5างจริงจัง มีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยกําหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน ส5งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู  
สร0างสภาพแวดล0อมที่เอื้อต5อการเรียนรู0และส5งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่ส5งผลต5อ
คุณภาพนักเรียน ผู0บริหารประพฤติตนเปBนแบบอย5างที่ดีแก5ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข0อง 
สอดคล0องกับ วรรณดี สุธาณิชย4 (2557, หน0า 84) ได0กล5าวถึงภาวะผู0นําของผู0บริหาร
สถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมที่ผู0บริหารสถานศึกษานํามาใช0เพื่อให0มีอิทธิพลเหนือ
บุคคลอื่น โดยการโน0มน0าว จูงใจ หรือช้ีนําให0บุคลากรในสถานศึกษาและผู0ที่เกี่ยวข0องให0มี
ความตระหนักและมีความเข0าใจในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ
ประสานสัมพันธ4เพื่อพัฒนาวิชาชีพและงานวิชาการให0บรรลุเปQาหมายที่กําหนดไว0 และได0
กล5าวถึง พฤติกรรมภาวะผู0นําทางวิชาการ มี 5 ด0าน ได0แก5 1) ด0านการกําหนดทิศทางและ
นโยบาย 2) ด0านการสร0างสภาพแวดล0อมที่เอื้อต5อการเรียนรู0 3) ด0านการพัฒนาวิชาชีพครู 

4) ด0านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู0 5) ด0านการส5งเสริมคุณภาพนักเรียน 
    2.1.3 ด0านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศมีความเหมาะสมและ
ประโยชน4อยู5ในระดับมากที่สุดโดยสถานศึกษาต0องมีวัสดุ อุปกรณ4และสื่ออิเล็กทรอนิกส4
เพียงพอสําหรับการนิเทศภายใน สถานศึกษาจัดทําคู5มือ เอกสารที่เหมาะสมสําหรับ 
การนิเทศภายใน สถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีมาใช0ในการนิเทศ สถานศึกษา 
มีการนําเทคโนโลยีมาใช0ในการนิเทศภายใน สถานศึกษาส5งเสริมการใช0สื่อและเครื่องมือ 
ในการนิเทศให0คุ0มค5าและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สถานศึกษาสนับสนุนให0มีการผลิตสื่อและ
เครื่องมือเพื่อใช0ในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศภายในอย5างต5อเนื่อง 
สถานศึกษามีการตรวจสอบปรับปรุงสื่อและเครื่องมือในการนิเทศให0มีความพร0อมใช0 
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ในการนิเทศภายใน สถานศึกษามีการแต5งตั้งคณะจัดทําสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ และ
ผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศมีการจัดเตรียมสื่อและเครื่องมือในการจัดการนิเทศภายใน 
ผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศมีสื่อและเครื่องมือติดต5อสื่อสารระหว5างกัน สอดคล0องกับ 
วันชัย อยู5ตรง (2557, หน0า 108) ได0กล5าวถึงสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ ไว0ว5า สื่อ 

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ4เปBนเครื่องอํานวยประโยชน4ต5อการนิเทศภายในกล5าวคือ  
ทําให0การนิเทศภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล0องกับ วรรณดี สุธาพาณิชย4 (2557, 
หน0า 84-86) ได0กล5าวถึงสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ หมายถึง สิ่งที่ใช0ในการแก0ป6ญหา
และความตรวจสอบการปฏิบัติงานด0านการจัดการเรียนการสอนของครู เพื่อให0ผู0นิเทศ
ทราบที่มาของป6ญหาความต0องการ และวางแผนแก0ป6ญหาได0ถูกต0อง เครื่องมือเหล5านี้ 
ได0แก5 แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสํารวจ แบบประเมินค5า และแบบสังเกตพฤติกรรม 

เปBนต0น สื่อและเครื่องมือในการนิเทศ แบ5งออกเปBน 2 ประเภท คือ 1) สื่อและเครื่องมือ
สําหรับการตรวจคุณภาพการศึกษา และ 2) สื่อและเครื่องมือสําหรับส5งเสริมคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งส5วนใหญ5จะใช0วิธีการสังเกตการณ4สอน เพื่อร5วมพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนระหว5างผู0นิเทศกับผู0รับการนิเทศ 
    2.1.4 ด0านบรรยากาศในการนิเทศ มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5
ในระดับมากที่สุด ด0านบรรยากาศในการนิเทศภายในผู0บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสร0าง
บรรยากาศที่ดีในการทํางานร5วมกันทํางานร5วมกันอย5างเปBนกัลยาณมิตรมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู0ความคิดเห็นกันอย5างเปRดเผยให0ความร5วมมือในการปฏิบัติงานและจัดกิจกรรม 
การนิเทศภายในอย5างทุ5มเทด0วยความเต็มใจเปBนอย5างดีสร0างบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต5อ
การจัดการเรียนการสอนสร0างบรรยากาศที่ช5วยส5งเสริมสุขภาพที่ดใีห0แก5นักเรียนสร0าง
บรรยากาศทางด0านจิตใจในช้ันเรียนด0วยบรรยากาศที่มีความอบอุ5นและเปBนกันเองสร0าง
บรรยากาศในการเยี่ยมช้ันเรียนที่ดีด0วยความเปBนกัลยาณมิตร สอดคล0องกับ 
วรรณดี สุธาณิชย4 (2557, หน0า 8) ได0กล5าวถึงบรรยากาศที่เอื้อต5อการนิเทศ หมายถึง 

บรรยากาศที่มีความเหมาะสม ส5งเสริมให0การนิเทศภายในประสบความสําเร็จ เช5น  
ความเปBนกัลยาณมิตร ช5วยเหลือเกื้อกูลกัน บุคลากรในโรงเรียนให0ความร5วมมือกันจัด
กิจกรรมต5าง ๆ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู0ภายในโรงเรียน สอดคล0องกับ วันชัย อยู5ตรง 

(2557, หน0า 9) ได0กล5าวถึง สภาพบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อต5อการนิเทศภายใน 

หมายถึง สภาพการทํางานของโรงเรียนมีการดําเนินการตามระเบียบ ข0อบังคับของโรงเรียน
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ด0วยยินดี ทํางานกันเปBนกลุ5ม มีความรักความสามัคคีกัน มีความเปBนมิตร และเอื้ออาทร 

ช5วยเหลือกันอย5างจริงใจ 
    2.1.5 ด0านแรงจูงใจ มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ในระดับมาก
ที่สุด ผู0บริหารต0องสร0างขวัญและกําลังใจแก5ผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศ ผู0บริหารสร0าง
วัฒนธรรมองค4กรด0านบวกที่สามารถสร0างแรงบันดาลใจให0แก5ครูและบุคลากร ผู0บริหาร
โน0มน0าวให0ครูผู0สอนปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค4หลักและประสิทธิผลขององค4กร 
ผู0บริหารให0การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนิเทศภายใน ผู0บริหารจัดหาสวัสดิการ รางวัล 
การพิจารณาความดีความชอบ และสิ่งอํานวยความสะดวกให0แก5ครูผู0สอนอย5างเปBนธรรม 
ผู0บริหารและผู0นิเทศจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและช5วยเหลือครูให0นําวัสดุอุปกรณ4การสอน
มาใช0เพื่อให0เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนผู0บริหารส5งเสริมให0บุคลากร 
ทุกฝNายในสถานศึกษายอมรับความแตกต5างระหว5างกันและพร0อมที่จะเปลี่ยนแปลง 
ผู0บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีส5วนร5วมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญร5วมกัน ผู0บริหาร
สร0างลักษณะความเปBนผู0นํา เปRดโอกาสให0ครูและบุคลากรร5วมกันแสดงความคิดเห็น 
สอดคล0องกับ วิชนีย4 ทศศะ (2561, หน0า 40) ได0เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู0รับ 
การนิเทศว5า แรงจูงใจของผู0รับการนิเทศ หมายถึง การกระทําและพลังที่มากระตุ0นผลักดัน
ให0ผู0รับการนิเทศมีความตั้งใจและมุ5งม่ันปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให0
ประสบความสําเร็จหรือบรรลุเปQาหมายที่ต0องการ พลังดังกล5าวอาจเกิดขึ้นเองจาก 
ความต0องการของผู0รับการนิเทศหรืออาจมาจากสิ่งเร0าบุคคลอื่นก็ได0 สอดคล0องกับ 
สิริกร คํามูล (2556, หน0า 53) ได0เสนอแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการนิเทศ ไว0ว5า แรงจูงใจ
ในการนิเทศการศึกษาหมายถึง ผู0นิเทศจะต0องสามารถจูงใจให0ผู0รับการนิเทศการศึกษาหรือ
ครูผู0สอนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน0าที่จัดการเรียนการสอน ได0อย5างมี
ประสิทธิภาพโดยการชมเชย ให0เกียรติ ส5งเสริมให0ครูผู0สอนได0รับความก0าวหน0าในงานและ
วิชาชีพ  
   2.2 ขอบข5ายการนิเทศภายใน โดยภาพรวมอยู5ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาเปBนรายด0านมีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.2.1 การพัฒนาหลักสูตร มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ในระดับ
มากที่สุดซึ่งผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศต0องร5วมกันปฏิบัติดังนี้ ผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศ
ศึกษาสภาพป6ญหาและความต0องการในการนิเทศด0านการพัฒนาหลักสูตร ร5วมกันกําหนด
เปQาหมายที่ต0องการในการนิเทศด0านการพัฒนาหลักสูตร ร5วมกันกําหนดแนวทางและ
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วิธีการนิเทศด0านการพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการนิเทศตามเนื้อหาและวัตถุประสงค4ที่
กําหนดด0านการพัฒนาหลักสูตร ร5วมกันกําหนดวันและเวลาในการนิเทศการพัฒนา
หลักสูตร ผู0รับการนิเทศพัฒนาตนเองเรื่องการนําหลักสูตรไปใช0และการประเมินหลักสูตร 
ผู0รับการนิเทศตรวจสอบความสําเร็จของการนิเทศภายในด0านการพัฒนาหลักสูตร 
ประเมินความพึงพอใจของผู0นิเทศในการพัฒนาหลักสูตร ได0รับฟ6งการนําเสนอการพัฒนา
หลักสูตร การสร0างหลักสูตร การใช0และการประเมินหลักสูตร สอดคล0องกับ 
ปนัดดา ศิริพัฒนกุล (2558, หน0า 37) ได0ให0ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง
การเตรียมความพร0อมของสถานศึกษาให0มีการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการประชุม
อบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ผู0บริหารมีความรู0ความเข0าใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตร ส5งเสริมสนับสนุนให0ครูมีความรู0ในการพัฒนาหลักสูตร มีการนําหลักสูตร
สู5การปฏิบัต ิมีการนิเทศติดตามการใช0หลักสูตร มีการประเมินผลการใช0หลักสูตร 

สอดคล0องกับ สายใจ ประยูรสุข (2551, หน0า 65-66) ได0กล5าวถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ดังนี้ 1) การเตรียมการ โดยการสํารวจป6ญหาความต0องการ วิเคราะห4 ข0อมูล
พื้นฐาน 2) การดําเนินการจัดทําสาระ โดยการกําหนดจุดมุ5งหมาย กําหนดเนื้อหาวิชา 

กําหนดแนว การจัดการเรียนรู0 กําหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผล  
3) การนําหลักสูตรไปใช0 โดยการวางแผนการใช0หลักสูตรให0เหมาะสม 4) การตรวจสอบ 

ติดตาม ประเมินผล โดยการประเมินผลการใช0หลักสูตร และแก0ไขปรับปรุงหลักสูตรและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด0วย 3 ระบบใหญ5 ๆ คือ ระบบร5างหรือสร0าง
หลักสูตร ระบบนําหลักสูตรไปใช0 และระบบการประเมินหลักสูตร สอดคล0องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, หน0า 5) ได0กล5าวถึงจุดมุ5งหมายของหลักสูตรไว0ว5าหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ5งพัฒนาผู0เรียนให0เปBนคนดีมีป6ญญามีความสุขมีศักยภาพ
ในการศึกษาต5อและประกอบอาชีพจึงกําหนดเปBนจุดมุ5งหมายเพื่อให0เกิดกับผู0เรียนเมื่อเรียน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1) มีคุณธรรมจริยธรรมและค5านิยมที่พึงประสงค4เห็นคุณค5า
ของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
หรือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู0ความสามารถในการสื่อสารการคิด
การแก0ป6ญหาการใช0เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีสุข
นิสัยและรักการออกกําลังกาย 4) มีความรักชาติมีจิตสํานึกในความเปBนพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4
ทรงเปBนประมุข 5) มีจิตสํานึกในการอนุรักษ4วัฒนธรรมและภูมิป6ญญาไทยการอนุรักษ4และ
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พัฒนาสิ่งแวดล0อมมีจิตสาธารณะที่มุ5งทําประโยชน4และสร0างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู5
ร5วมกันในสังคมอย5างมีความสุข 
    2.2.2 การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและประโยชน4 
อยู5ในระดับมากที่สุด ด0านการจัดการเรียนการสอน ครูต0องพัฒนาตนเองเรื่อง  
เทคนิควิธีการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู0 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใช0กระบวนการที่มุ5งเน0นผู0เรียนเปBนสําคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดให0 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู0 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝPกนักเรียนให0สามารถปรับตัวให0
เข0ากับสังคมและสิ่งแวดล0อมเพื่อนําไปใช0ในชีวิตประจําวันได0จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู0และให0สอดคล0องกับผู0เรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายตามลักษณะของผู0เรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได0ตรงตามมาตรฐาน
และตัวช้ีวัด ผู0บริหารและผู0นิเทศเสริมสร0างความรู0และประสบการณ4โดยการสังเกต 
การสอนในช้ันเรียนของครูผู0รับการนิเทศ เสริมสร0างความรู0และประสบการณ4โดยการ
สาธิตวิธีการสอนจากผู0เช่ียวชาญ สอดคล0องกับ กาญจนา จันทะพันธ4 (2554, หน0า 51-52) 
ให0ความหมายของการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมให0นักเรียน 
มีส5วนร5วมในกิจกรรมอย5างมีระบบและเปBนขั้นตอนโดยครูเปBนบุคคลสําคัญที่จะ 
แนะแนวทางและส5งเสริมให0นักเรียนได0ศึกษาและค0นคว0าหาความรู0การฝPกนักเรียนให0
สามารถปรับตัวให0เข0ากับสังคมและสิ่งแวดล0อมช5วยให0เกิดการเรียนรู0นําความรู0ไปใช0ใน
ชีวิตประจําวันส5งเสริมให0นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด0านร5างกาย สติป6ญญา อารมณ4 และ
สังคมได0อย5างสมบูรณ4 สอดคล0องกับภาวิดานิลเอสงค4 (2555, หน0า 23) ได0ให0ความหมาย 
ของการจัดการเรียนการสอน หมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนแบบต5าง ๆ
โดยเฉพาะวิธีการสอนแบบเน0นกระบวนการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัด
สภาพแวดล0อมให0เอื้อต5อการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพเพื่อหา
รายได0ระหว5างเรียนการจัดโปรแกรมการสอนซ5อมเสริมและการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจะเห็นได0ว5าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต5ละครั้งผู0บริหารจะต0อง
ศึกษาหลักสูตรให0ถ5องแท0การจัดสิ่งแวดล0อมให0เหมาะสมคํานึงถึงประสิทธิภาพของนักเรียน
เปBนสําคัญด0วยการควบคุมวิธีการสอนให0ดําเนินการไปตามกระบวนการที่วางไว0แล0ว
ประเมินผลงานนั้นจึงจําทําการเรียนการสอนบรรลุเปQาหมายที่ต0องการในการนี้ถ0าต0องการ
ให0การเรียนการสอนบรรลุผลอย5างรวดเร็วช5วยประหยัดในเรื่องเวลาจึงควรใช0สื่อเข0ามาช5วย
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสื่อที่ใช0มีหลายประเภท สอดคล0องกับ 
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สุภาภรณ4 กิตติรัชดานนท4 (2551, หน0า 62) ได0กล5าวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนไว0ว5าการจัดการเรียนการสอนของครูผู0สอนนั้นจะต0องมีความรู0และทักษะ
ในการจัดการเรียนการสอน ต0องมีความสามารถในการวางแผน ออกแบบการเรียนรู0  
การจัดการเรียนรู0ที่ต0องอาศัยทักษะกระบวนการใช0การวัดผลประเมินคุณภาพผู0เรียนตาม
สภาพจริง โดยคํานึงถึงคุณภาพผู0เรียนเปBนหมายสุดท0าย 
    2.2.3 การผลิตและการใช0สื่อการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและ
ประโยชน4อยู5ในระดับมากที่สุด ผู0บริหารและผู0นิเทศสนับสนุนให0ครูนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช0ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนให0ครูผลิตสื่อการสอนและ
นํามาค0นคว0าทดลองใช0กับการเรียนการสอน ครูคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใช0ให0เกิด
ประโยชน4และประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผู0บริหารและผู0นิเทศสนับสนุนให0ครู
พัฒนาความรู0 เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีด0านการศึกษา สนับสนุนให0ครูพัฒนาความรู0 
เรื่อง การใช0สื่อเทคโนโลยี สนับสนุนให0ครูนําสื่อและนวัตกรรมที่ค0นคว0ามาทดลองใช0กับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สนับสนุนให0ครูนําสื่อและนวัตกรรมที่ค0นคว0ามาทดลอง
ใช0กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให0คําปรึกษา เรื่องแหล5งเรียนรู0ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน และสนับสนุนให0ครูประเมินผลการใช0สื่อการเรียนการสอน สอดคล0อง
กับ ภาวิดา นิลเอสงค4 (2556, หน0า 25) ได0กล5าวถึงการผลิตและการใช0สื่อการเรียน 
การสอนว5า หมายถึง ตัวกลางที่ถ5ายทอดสาระสนเทศไปสู5ผู0เรียนไม5ว5าจะเปBนวัสดุเครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่ผู0สอนมาประกอบการเรียนการสอนเพื่อผู0เรียนเกิดการเรียนรู0ได0อย5างมี
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู0 หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย5างที่อยู5รอบตัวผู0เรียนที่ช5วยให0ผู0เรียนเกิด
การเรียนรู0โดยมุ5งเน0นส5งเสริมการค0นคว0าหรือแสวงหาความรู0ด0วยตนเอง สื่อการเรียน 
จึงเปรียบเสมือนมือไม0ของครูที่สําคัญจะขาดเสียไม5ได0ในการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล0องกับ วัชราภรณ4 เมตุลา (2556, หน0า 25) ได0กล5าวถึง การผลิตและการใช0สื่อ 
การเรียนการสอนว5า หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข0อมูลเพื่อให0ผู0ส5งและผู0รับสามารถ
สื่อสารกันได0ตรงตามวัตถุประสงค4ช5วยส5งเสริมสนับสนุนหรือเปBนตัวกลางให0การเรียน 
การสอนบรรลุถึงจุดมุ5งหมายอย5างมีประสิทธิภาพและให0ประสบการณ4ที่มีคุณค5าแก5ผู0เรียน 
สอดคล0องกับ พวงเพชร ติรคุณบูรณะ (2556, หน0า 23) ได0กล5าวถึง การผลิตและการใช0
สื่อการเรียนการสอนว5า หมายถึง วัสดุเครื่องมืออุปกรณ4ต5าง ๆ ที่ใช0เปBนสื่อกลางระหว5าง
ครูผู0สอนและผู0เรียนมีเปQาหมายทําให0ผู0เรียนเกิดการเรียนรู0ตามวัตถุประสงค4หรือ
จุดมุ5งหมายที่ผู0สอนวางไว0เปBนอย5างดีสรุปได0ว5าการผลิตและการใช0สื่อการเรียนการสอน
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หมายถึง สิ่งที่อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและเปBนตัวนําความต0องการ
ของครูผู0สอนไปสู5ผู0เรียนอย5างถูกต0องและรวดเร็วเปBนผลให0ผู0เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปสู5จุดมุ5งหมายการเรียนการสอนได0อย5างถูกต0องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
    2.3.4 การวัดและประเมินผล มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ใน
ระดับมากที่สุด ผู0บริหารและผู0นิเทศส5งเสริมสนับสนุนให0ครูมีความรู0เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู0ส5งเสริมสนับสนุนให0ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
สอดคล0องครอบคลุมกับเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนดส5งเสริมให0คําแนะนําแก5ครูให0มีการ
วัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงอย5างสมํ่าเสมอจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทําข0อสอบเพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนที่เปBนไปตามมาตรฐานการเรียนรู0และตัวช้ีวัด
ทุกรายวิชาส5งเสริมครูให0คําปรึกษาแนะนํา เรื่องวิธีการวัดและประเมินผล (ก5อนการเรียน 
ระหว5างการเรียน และปลายภาคเรียน) ส5งเสริมให0ครูมีความรู0 เรื่อง การสร0างเครื่องมือ
และการจัดเก็บข0อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย5างมีระบบส5งเสริมให0ครูมี
การประเมินวิเคราะห4 เครื่องมือที่ใช0วัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงให0มี
ประสิทธิภาพส5งเสริมให0ครูมีการสรุปผลการวัดผลและประเมินผล เพื่อนําไปวางแผน
พัฒนาการดําเนินงานด0านวิชาการในอนาคตส5งเสริมสนับสนุนให0ครูนําผลการประเมิน 
มาพัฒนา ปรับปรุงแก0ไขการจัดการเรียนการสอนของครูอยู5เสมอ สอดคล0องกับ 
กาญจนา จันทะพันธ4 (2554, หน0า 56) ได0กล5าวถึง การวัดและประเมินผล หมายถึง  
การดําเนินการเพื่อตรวจสอบว5าผู0เรียนสามารถทํากิจกรรมได0สําเร็จตามวัตถุประสงค4ของ
การเรียนรู0ที่กําหนดได0หรือไม5 ซึ่งจะต0องใช0เครื่องมือและวิธีการในการประเมินผลให0
เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนเพื่อตัดสินผลการเรียน สอดคล0องกับ  
ชวนพิศ คาดสนิท (2554, หน0า 49) ได0กล5าวถึง การวัดและประเมินผล หมายถึง  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู0ที่เน0นผู0เรียนเปBนสําคัญต0องวัดและประเมินคลอบคลุมทั้ง
ด0านความรู0 ความรู0สึก และทักษะการแสดงออก อีกทั้งยังต0องใช0รูปแบบการประเมินตาม
สภาพจริงในการประเมินระหว5างการเรียนการสอน สอดคล0องกับ สุรชัย คูณแก0ว (2555, 
หน0า 39) ได0กล5าวถึงการวัดและประเมินผลการศึกษาว5า หมายถึง กระบวนการที่ครูผู0สอน
ใช0ตรวจสอบคุณภาพของผู0เรียนโดยใช0วิธีการที่หลากหลายให0สอดคล0องและเหมาะสมกับ
สาระการเรียนรู0 พร0อมทั้งมีการดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู0อย5างต5อเนื่อง
และสมํ่าเสมอเพื่อใช0แก0ป6ญหาและพัฒนาคุณภาพของผู0เรียนด0านความรู0 ทักษะ 
กระบวนการ คุณธรรมและค5านิยมอันพึงประสงค4 
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   2.3 กระบวนการนิเทศภายใน  
    2.3.1 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการ  
มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ในระดับมากที่สุด โดยผู0บริหาร ครูและบุคลากรมี
การศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการของการนิเทศภายใน มีการสํารวจ
ป6ญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการศึกษาข0อมูล ตัวบ5งช้ีตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา เช5น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการศึกษาความต0องการของ
ครูผู0สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให0เกิดประโยชน4สูงสุดแก5ผู0เรียน  
มีการศึกษาความต0องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการศึกษา
ความต0องการของชุมชน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการกําหนด
ทางเลือกในการแก0ป6ญหาโดยอาศัยข0อมูลจากการศึกษาสภาพป6จจุบันและความต0องการ 
ศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการของโรงเรียนโดยคณะกรรมการการนิเทศ
ภายในและศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการของโรงเรียนโดยดําเนินการทุกปU
การศึกษาสอดคล0องกับ อรรถพล ปRVนม่ัน (2550, หน0า 36) ได0กล5าวถึง การศึกษาสภาพ
และความต0องการจําเปBนในการนิเทศเปBนการนําข0อมูลที่มีอยู5ในขณะนั้นมาวิเคราะห4
เปรียบเทียบกับผลดําเนินงานตามที่คาดหวังหรือความต0องการของสถานศึกษาในอนาคต 
สอดคล0องกับ จักรกฤษ สมศิลา (2557, หน0า 46) ได0กล5าวถึง การศึกษาสภาพการนิเทศ
ภายในโรงเรียน เปBนการสํารวจสภาพที่เปBนจริงด0านต5าง ๆ ของงาน ได0แก5 เปQาหมาย 
นโยบายของโรงเรียน จัดลําดับความสําคัญของป6ญหา กําหนดกิจกรรมการนิเทศ และ 
การดําเนินการตามความต0องการ สอดคล0องกับ วันชัย อยู5ตรง (2557, หน0า 37) ได0
กล5าวถึง การศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการในการนิเทศว5าเปBนสภาพที่เปBน
จริงตามตัวบ5งช้ีด0านต5าง ๆ ของโรงเรียนขณะนั้นมีการศึกษาวิเคราะห4ข0อมูลตัวบ5งช้ีคุณภาพ
ต5าง ๆ ตามเกณฑ4มาตรฐานที่กําหนด มีการสํารวจและประเมินความต0องการของครู 
จัดลําดับความสําคัญของป6ญหาและความต0องการ ตลอดจนวิเคราะห4สาเหตุของป6ญหา
และจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ กําหนดทางเลือกในการแก0ป6ญหาและการดําเนินการ
ตามความต0องการ สอดคล0องกับ วิชนีย4 ทศศะ (2561, หน0า 67) ได0กล5าวถึง การศึกษา
สภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการในการนิเทศว5า การศึกษาสภาพและความจําเปBน
ในการนิเทศ หมายถึง การศึกษาสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการในการนิเทศซึ่งจะ
นําไปสู5การจัดลําดับความสําคัญของป6ญหา การวิเคราะห4สาเหตุของป6ญหา การกําหนด 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



208 

ทางเลือกในการแก0ป6ญหา โดยมีเปQาหมายที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
ซึ่งจะส5งผลต5อคุณภาพของนักเรียนในที่สุด 
    2.3.2 ขั้นที่ 2 การวางแผนการนิเทศ มีความเหมาะสมและประโยชน4
อยู5ในระดับมากที่สุด สถานศึกษาควรมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศเปBนลาย
ลักษณ4อักษรไว0อย5างชัดเจน ผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศร5วมกันกําหนดเปQาหมายและ
วัตถุประสงค4ในการนิเทศภายใน ร5วมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติการนิเทศภายในให0ชัดเจน 
ร5วมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรมและจัดขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในให0ชัดเจน  
มีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและแก0ป6ญหาอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานร5วมกัน สถานศึกษามีการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานการนิเทศภายในตลอดปU
การศึกษา สถานศึกษามีการกําหนดผู0รับผิดชอบดําเนินการโครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษารวมถึงแต5งตั้งครูทุกคนให0เปBนทั้งผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศภายในสถานศึกษา
ด0วย ผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศร5วมกันกําหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศ สอดคล0องกับ 
ฑัณฑิมา พงษ4พรม (2558, หน0า 27) ได0กล5าวถึงการวางแผนการนิเทศไว0ว5าการวางแผน
และการกําหนดทางเลือกเปBนการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสภาพ
ป6จจุบัน ป6ญหา และความต0องการการนิเทศภายในโรงเรียนให0เหมาะสมและสามารถ
ดําเนินการให0บรรลุวัตถุประสงค4ได0โดยง5าย โดยต0องอาศัยการกําหนดทางเลือกผ5าน 
การวางแผนหรือโครงการเพื่อพัฒนาและแก0ไขป6ญหา เพื่อให0ได0มาซึ่งแนวทางของ 
การดําเนินงานนิเทศภายในที่ดีที่สุด สอดคล0องกับ ณัฐพงศ4 ทับสุลิ (2559, หน0า 41) ได0
กล5าวถึงการวางแผนการนิเทศไว0ว5าการวางแผนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เปBนการสร0างความสัมพันธ4ระหว5างผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศ ช้ีแจงรายละเอียดการนิเทศ
การศึกษาในด0านต5าง ๆ เพื่อหาสิ่งที่ผู0ได0รับการนิเทศต0องการให0นิเทศและศึกษาสภาพ
ป6ญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของครูพร0อมทั้งมอบหมายงานต5าง ๆ ให0ผู0ที่
เกี่ยวข0องกับการนิเทศการศึกษา สอดคล0องกับ พิสัน โพนทัน (2559, หน0า 28) ได0กล5าวถึง
การวางแผนการนิเทศไว0ว5าการวางแผนการนิเทศเปBนการนําผลการวิเคราะห4สภาพป6จจุบัน 
ป6ญหา สาเหตุของป6ญหามากําหนดกิจกรรม กําหนดทางเลือกแนวทางการปฏิบัติงานให0
สอดคล0องกับสภาพป6จจุบันป6ญหาและความต0องการของสถานศึกษา โดยจัดทําปฏิทิน 
การนิเทศ การกําหนดเกณฑ4มาตรฐานในการนิเทศ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ 
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    2.3.3 ขั้นที่ 3 การปฏิบัติตามแผนและการนิเทศ มีความเหมาะสม
และประโยชน4อยู5ในระดับมากที่สุด ผู0นิเทศ ผู0รับการนิเทศและผู0เกี่ยวข0องร5วมกันประชุมเพื่อ
ทําความเข0าใจรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการนิเทศภายใน 
ดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกิจกรรมที่กําหนดไว0ในแผนการนิเทศภายใน จัดให0มี 
การรายงานความก0าวหน0าของการปฏิบัติการนิเทศตามแผนงานและโครงการนิเทศภายใน 
ให0ผู0บริหารและผู0เกี่ยวข0องทราบ มีการกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครูอย5างมีระบบ
และต5อเนื่อง มีการเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อให0คําแนะนําและสังเกตการณ4สอนของครูเปBน
รายบุคคล ให0คําปรึกษาแนะนําเพื่อความเข0าใจในการดําเนินงานและปฏิบัติตามแผนงาน
การนิเทศภายใน มีการนําผลการนิเทศไปใช0เปBนข0อมูลในการพัฒนากิจกรรมการเรียน 
การสอนต5อไป ร5วมกันแก0ป6ญหาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน สอดคล0องกับ 
ฑัณฑิมา พงษ4พรม (2558, หน0า 36) ได0กล5าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว0ว5าการปฏิบัติ 
การนิเทศเปBนขั้นตอนในการดําเนินการนิเทศและควบคุมการนิเทศให0มีคุณภาพตาม
แนวทางในการนิเทศที่วางไว0 เพื่อให0ได0ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสามารถเปลี่ยน
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนครูผู0สอนไปในทิศทางที่ดีขึ้น และการให0การส5งเสริม
การปฏิบัติงานของครูผู0สอนที่ดีอยู5แล0ว เพื่อเปBนแบบอย5างที่ดใีนการปฏิบัติงาน สอดคล0อง
กับณัฐพงศ4 ทับสุลิ (2559, หน0า 42) ได0กล5าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว0ว5า การลงมือ
ปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาเปBนการดําเนินการนิเทศครูผู0สอนในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนตามแผนกลยุทธ4 หรือแผนที่ได0กําหนดไว0 สอดคล0องกับ 
พิสัน โพนทัน (2559, หน0า 29) ได0กล5าวถึงการปฏิบัติการนิเทศไว0ว5า การปฏิบัติการนิเทศ
เปBนการดําเนินกิจกรรมการนิเทศร5วมกันของบุคลากรในสถานศึกษาอย5างเปBนระบบและมี
ลําดับขั้นตอน สอดคล0องกับสภาพป6จจุบัน ป6ญหาและความต0องการโดยมีวัตถุประสงค4
และกิจกรรมที่กําหนดไว0ในขั้นตอนการดําเนินการนิเทศของสถานศึกษา 
    2.3.4 ขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ มีความเหมาะสมและ
ประโยชน4อยู5ในระดับมากที่สุด ผู0บริหาร ผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศร5วมกันกําหนดวิธีการ
และเกณฑ4การประเมินผลให0สอดคล0องกับวัตถุประสงค4และเปQาหมายในการนิเทศภายใน 
เปRดโอกาสให0ครูและบุคลากรมีส5วนร5วมในการประเมินผลการนิเทศภายใน จัดให0 
มีการประชุมอภิปรายเพื่อประมวลป6ญหาอุปสรรคและข0อเสนอแนะในการแก0ไขปรับปรุง
งาน มีการประชุมร5วมกันหลังปฏิบัติการนิเทศเสร็จสิ้นวิพากษ4ผลการปฏิบัติการนิเทศ 
ร5วมกันวิเคราะห4การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประเมินผลการดําเนินการนิเทศ
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การจัดการเรียนการสอนให0เปBนไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กําหนด นําผลการ
ประเมินมาวิเคราะห4เปรียบเทียบกับเกณฑ4วัตถุประสงค4ที่กําหนดไว0เพื่อสรุปผลการประเมิน 
นําผลการประเมินมาวิเคราะห4เปรียบเทียบกับเกณฑ4วัตถุประสงค4ที่กําหนดไว0เพื่อสรุปผล
การประเมิน สถานศึกษามีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณาจาก 
การพัฒนาของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และนําข0อมูลที่ได0จาก 
การประเมินผลไปใช0ในการพัฒนาปรับปรุงการนิเทศให0มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สอดคล0อง
กับ ดาวรรณ4 เอมนิล (2555, หน0า 20) ได0กล5าวถึงการประเมินผลการนิเทศไว0ว5าการ
ประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับวัตถุประสงค4
และเปQาหมายที่กําหนดไว0 ผู0ทําหน0าที่ดําเนินการประเมินผล ได0แก5 ผู0บริหารโรงเรียนและ
คณะผู0นิเทศ มีขอบข5ายกิจกรรมที่ต0องปฏิบัติ ดังนี้ 1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการตาม
วัตถุประสงค4และเปQาหมาย 2) ประเมินความคิดเห็นเพื่อทราบความพึงพอใจของผู0รับ 
การนิเทศ 3) ประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 4) สรุปผลและรายงานประเมิน
เพื่อใช0เปBนข0อมูลสําหรับการปรับปรุงการปฏิบัติงานในโอกาสต5อไป สอดคล0องกับ 
สัญชัย พูลสุข (2556, หน0า 55) ได0กล5าวถึงการประเมินผลการนิเทศไว0ว5า การประเมินผล
และรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน เปBนการตรวจสอบความสําเร็จของโครงการกับ
วัตถุประสงค4เปQาหมายที่กําหนดไว0 โดยการนําข0อมูลที่ได0จากการปฏิบัติการนิเทศมา
ประเมินผลและรวบรวมข0อมูลเพื่อสรุปป6ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเสนอต5อ
ผู0บริหารโรงเรียน การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายในจะกระทําได0ทั้งก5อน 
การดําเนินการ ระหว5างดําเนินการและสรุปผลภายหลังการนิเทศภายในก็ได0  
การประเมินผล เปBนตัวช้ีวัดว5า การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนที่ผ5านมาได0 
ประสบความสําเร็จมากน0อยแค5ไหน เปBนเครื่องมือที่ช5วยในการปรับปรุงและแก0ไขเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต5อไป สอดคล0องกับ สุเมธ คะลีล0วน (2557, หน0า 25)  
ได0กล5าวถึงการประเมินผลการนิเทศไว0ว5า การประเมินผลเปBนขั้นตอนสุดท0าย 
ในการดําเนินการ ผู0รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ได0แก5 ผู0บริหารหรือผู0ที่ได0รับมอบ
หน0าที่ให0ทําการประเมินผลหลักการที่ใช0ในการประเมินผล ดังนี้ 1) การประเมินผลต0อง
อาศัยข0อมูลที่น5าเช่ือถือ 2) การประเมินผลเปBนขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศที่จําเปBนต0องทํา 
เมื่อได0จัดทําโครงการนิเทศแล0ว 3) การประเมินผลต0องอาศัยข0อมูลจากหลายฝNาย  
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ทั้งจากผู0บริหาร ผู0นิเทศ และผู0รับการนิเทศ 4) การประเมินผลสามารถทําได0 2 ระยะ คือ 
การประเมินผลระหว5างโครงการและการประเมินผลสรุป 5) การประเมินผลเปBน 3 ส5วน 
คือ การประเมินผลที่ป6จจัยนําเข0าการประเมินผลที่กระบวนการการประเมินผลผลิต 
   2.4 ประสิทธิผลการนิเทศภายใน  
    2.4.1 คุณภาพด0านครู มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ในระดับมาก
ที่สุด ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได0ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกําหนด มี
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน0นผู0เรียนเปBนสําคัญ มีความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช0เทคนิคเพื่อให0นักเรียนเข0าใจง5ายส5งผลให0เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู0มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อ
ส5งผลต5อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู0 มีความสามารถในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
แก0ป6ญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู0มีจิตวิญญาณความเปBนครู ทุ5มเทเสียสละ 
การทํางานอย5างเต็มศักยภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได0อย5างมี
ประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด มีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีต5อการนิเทศ
ภายใน มีขวัญและกําใจในการปฏิบัติงาน สอดคล0องกับ สมบัติ ธํารงธัญวงศ4 (2557) ได0
กล5าวถึง คุณภาพครูหรือคุณภาพผู0สอน ไว0ว5า ปกติคนที่จะมีอาชีพสอนหนังสือจะต0องเปBน
ผู0ที่มีผลการเรียนดี หรือเปBนคนเรียนเก5ง โรงเรียนที่มีช่ือเสียงทั่วโลกทุกระดับจะพยาม
คัดเลือกคนเก5งให0เปBนผู0สอน ในอดีตประเทศไทยเราใครจะเรียนครูต0องเปBนคนเก5งจึงจะเข0า
เรียนได0 แต5ในระยะหลังนี้เราไม5สามารถดึงดูดให0คนเก5งมาเรียนครูได0 โดยเฉพาะการศึกษา
ขั้นพื้นฐานหาคนเก5งมาเปBนครูยาก ทําให0ส5งผลต5อคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด ในขณะ
ที่ประเทศเกาหลีใต0ประสบความสําเร็จมากในการดึงดูดคนเก5งมาสอนหนังสือสอดคล0อง
กับ ไพลิน สุมังคละ (2559, หน0า 7) ได0กล5าวถึง คุณภาพด0านครูประกอบด0วย  
1) ครูมีความตระหนักในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ5งเน0นยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู0เรียนให0สูงขึ้นในทุก ๆ ด0าน 2) ครูให0ความร5วมมือ ให0คําปรึกษาช5วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ทําให0มีสัมพันธภาพที่ดียิ่งขึ้น 3) ครูมีการแสวงหาความรู0ใหม5 ๆ เพื่อนํามาพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน สอดคล0องกับ อุดม ชูลีวรรณ (2559, หน0า 110) ได0กล5าวถึง 
คุณภาพครู ประกอบด0วย 1) ครูผู0สอนมีความรู0 ความสามารถ และความเช่ียวชาญ เฉพาะ
ทางด0านวิชาการ ผ5านการประเมินในระดับชาติ 2) ครูผู0สอนมีความรู0 ความสามารถ และ
ความเช่ียวชาญด0านอาชีพ ผ5านการประเมินในระดับชาติ 3) ครูสามารถใช0
ภาษาต5างประเทศในการสื่อสาร 4) ครูใช0หนังสือ ตําราเรียน และสื่อที่เปBน
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ภาษาต5างประเทศในการจัดการเรียนการสอน 5) ครูใช0สื่ออิเล็กทรอนิกส4 (ICT) ในการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเผยแพร5ผลงาน ทั้งระบบออนไลน4 
(online) และออฟไลน4 (Offline) 6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู0ประสบการณ4ในการ
จัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ 7) ครูใช0การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู0เรียนอย5าง
ต5อเนื่อง สอดคล0องกับ วิชนีย4 ทศศะ (2561, หน0า 114) ได0กล5าวถึง ประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนของครู หมายถึง ความสามารถของครูในการจัดการเรียน 
การสอนได0คลอบคลุมตามที่หลักสูตรกําหนดมีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนใหม5 ๆ  
อยู5เสมอมีการทําวิจัยในช้ันเรียน การพัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนรู0ที่เน0นผู0เรียนเปBน
สําคัญ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเปBนครู ทุ5มเทเสียสละทํางานอย5าง
เต็มศักยภาพ และได0กล5าวถึง ความพึงพอใจและทัศนคติที่ดีของครู หมายถึง ความรู0สึก
ชอบ พอใจหรือความคิดที่ดีของครูที่มีต5อพฤติกรรมและวิธีการนิเทศของผู0นิเทศ ทําให0
พร0อมที่จะให0ความร5วมมือ ร5วมใจและปฏิบัติหน0าที่อย5างเต็มศักยภาพตามที่ได0รับการนิเทศ 
    2.4.2 คุณภาพด0านนักเรียน มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ใน
ระดับมากที่สุด นักเรียนมีความรู0และทักษะในการใช0ชีวิตประจําวัน มีทักษะในการอ5านคิด
วิเคราะห4 สังเคราะห4และแก0ป6ญหาได0เหมาะสมตามระดับช้ัน มีทักษะในการทํางาน  
รักการทํางาน สามารถทํางานร5วมกับผู0อื่น และมีเจตคติที่ดีต5ออาชีพสุจริต มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค4เปBนคนดีคนเก5งและมีความสุข นักเรียนมีเหตุผล ใฝNรู0ใฝNเรียน คิดเปBนและทําเปBน 
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณภาพตามที่มาตรฐานการศึกษากําหนด และนักเรียน
เกิดความสนใจและเกิดความรู0ความเข0าใจในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
สอดคล0องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 
(2551, หน0า 4) ได0กําหนดสมรรถนะสําคัญของผู0เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค4  
5 ประการ ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด  
3) ความสามารถในการแก0ป6ญหา 4) ความสามารถในการใช0ทักษะชีวิต 5) ความสามารถ 
ในการใช0เทคโนโลยี สอดคล0องกับ อนุสิทธิ์ นามโยธา (2555, หน0า 69) ได0กล5าวถึง 
คุณภาพผู0เรียน ได0แก5 ผู0เรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีพัฒนาการทุกด0าน เปBนคนดี คนเก5ง  
มีความสุข สามารถเรียนต5อและประกอบอาชีพได0 สอดคล0องกับ อมรรัตน4 เชิงหอม (2557, 
หน0า 133-134) ได0กล5าวถึงคุณภาพนักเรียนไว0 6 ด0าน ดังนี้ 1) ด0านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 2) ด0านคุณธรรมจริยธรรมและค5านิยมที่พึงประสงค4 3) ด0านความใฝNรู0ใฝNเรียน 
4) ด0านทักษะการคิด 5) ด0านทักษะการทํางาน 6) ด0านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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    2.4.3 คุณภาพผู0บริหาร มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ในระดับ
มากที่สุด ผู0บริหารมีภาวะผู0นําทางวิชาการสูง มีความเปBนมืออาชีพ มีความก0าวหน0า 
ทางวิชาการ ผู0บริหารเปBนนักคิดวิเคราะห4 มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ดี 
ผู0บริหารขับเคลื่อนงานด0านวิชาการให0บรรลุเปQาหมายที่กําหนดไว0ได0 ผู0บริหารสามารถ
วางแผนงานด0านวิชาการได0อย5างดีเยี่ยม ผู0บริหารมีวิสัยทัศน4และความคิดริเริ่มที่เน0น 
การพัฒนาผู0เรียน ส5งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สามารถแก0ไขป6ญหาด0านวิชาการ
ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได0 นักเรียน ผู0ปกครอง และชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหารและ 
การจัดการศึกษา สอดคล0องกับ สุชาดา อังศุจินดา (2553, หน0า 152) ได0กล5าวถึง 
ความสําเร็จด0านกระบวนการบริหารโรงเรียนของผู0บริหาร ไว0ว5า เปBนการที่โรงเรียนมีระบบ
ประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพทุกระดับ ผู0บริหารมีภาวะผู0นําคือมีการตื่นตัว ตั้งใจจริง 
ให0กําลังใจและช5วยสนับสนุนนโยบาย มีแผนงานและโครงการรองรับมีการจัดโครงสร0าง
และการบริหารงานอย5างเปBนระบบ ยึดหลักการกระจายอํานาจ การมีส5วนร5วม 
ในการตัดสินใจไปยังผู0มีส5วนเกี่ยวข0องในกระบวนการทางการศึกษาและการจัด
ประสบการณ4เรียนรู0ที่สอดคล0องกับเปQาหมายการศึกษา มีการจัดสภาพแวดล0อมและ 
การบริการที่ส5งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติแก5ผู0เรียนพร0อมทั้งกิจกรรมที่ส5งเสริม
ความสัมพันธ4และความร5วมมือกับชุมชนสอดคล0องกับ อุดม ชูลีวรรณ (2559, หน0า 111)  
ได0กล5าวถึงคุณภาพผู0บริหาร ดังนี้ 1) ผู0บริหารมีวิสัยทัศน4และสามารถนําโรงเรียนสู5
มาตรฐานสากล 2) ผู0บริหารบริหารจัดการด0วยระบบคุณภาพ 3) ผู0บริหารมีความเปBนผู0นํา
ทางวิชาการที่มีผลงานปรากฏเปBนที่ยอมรับ 4) ผู0บริหารมีความสามารถในการใช0สื่อ
เทคโนโลยใีนการสื่อสารและการบริหารจัดการ 5) ผู0บริหารสามารถใช0ภาษาต5างประเทศ
ในการสื่อสาร 6) ผู0บริหารมีประสบการณ4อบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู0 
    2.4.4 คุณภาพสถานศึกษา มีความเหมาะสมและประโยชน4อยู5ใน
ระดับมากที่สุดสถานศึกษามีครูและบุคลากรที่มีความรู0ความสามารถในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด0านวิชาการ สถานศึกษามีทีมงาน
เครือข5ายภายในด0านวิชาการที่เข0มแข็ง มีผลงานด0านวิชาการและเปBนที่รู0จักแก5สาธารณชน 
สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในที่เปBนระบบ มีการติดตามตรวจสอบปรับปรุงและ
พัฒนางานอย5างต5อเนื่อง มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย5างเปBนระบบและต5อเนื่อง  
มีการแก0ป6ญหาด0านการจัดการเรียนการสอน มีการสร0างและพัฒนาแหล5งเรียนรู0ภายใน
สถานศึกษา สอดคล0องกับ อัญชลี กําพลรัตน4 (2534, หน0า 78) ได0กล5าวถึงคุณภาพของ
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สถานศึกษาถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้ คือ 1) เปBนการพัฒนา แก0ไข หรือ
ปรับปรุงงานของสถานศึกษา 2) มีการดําเนินการอย5างเปBนระบบ 3) ปฏิบัตไิด0ทั้งลักษณะ
เปBนคณะบุคคลและเปBนรายบุคคล 4) ควรมีคณะกรรมการนิเทศภายใน ทําหน0าที่สร0าง
ระบบในการนิเทศ และให0การนิเทศแก5บุคคลในสถานศึกษานั้น 5) บุคลากรที่ได0รับ
มอบหมายให0ทําหน0าที่นิเทศภายใน ต0องเปBนที่ยอมรับของเพื่อนร5วมงาน 6) ต0องอาศัย 
ความร5วมมือจากบุคคลทั้ง 3 ฝNาย คือ ผู0บริหารสถานศึกษาผู0นิเทศและผู0รับการนิเทศ 
7) การทํางานของทุกฝNายต0องยึดหลักประชาธิปไตย 8) ต0องตั้งอยู5บนพื้นฐานของหลัก
วิชาการและใช0วิธีการทางวิทยาศาสตร4 สอดคล0องกับ สมนึก โกเสนตอ (2551, หน0า 173) 
ได0กล5าวถึง ตัวช้ีวัดความสําเร็จของสถานศึกษาต5อการนิเทศภายใน คือ มีระบบการจัด 
การงานบริหารทั่วไปครบถ0วน สถานศึกษาผ5านการประเมินจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย5างสมบูรณ4 มีแผนการปฏิบัติงานประจําปUที่เปBนระบบ ได0วิธีการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับลักษณะงานนิเทศภายใน สอดคล0องกับ ธนากร อาทะเดช (2552, หน0า 9) ได0
กล5าวถึงคุณภาพของสถานศึกษาและคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ  
ไว0ว5า เปBนสิ่งที่ปรากฏขึ้นในสถานศึกษา ณ เวลาป6จจุบัน เปBนลักษณะดี เปBนคุณประโยชน4
ต5อสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาต5อไป ตามแนวคิด “โรงเรียนสมบูรณ4แบบ”  
มีองค4ประกอบความสําเร็จ 4 ด0าน ดังนี้ 1) ด0านผลผลิต/ผลลัพธ4 2) ด0านกระบวนการ  
3) ด0านป6จจัย 4) ด0านบริบท  
 

ข�อเสนอแนะ 
 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ได0ข0อเสนอแนะ ดังนี้  

  1. ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
   1.1 ผลการวิจัย พบว5า การนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่มีทั้งความเหมาะสมและ
ประโยชน4ในระดับมากที่สุด มีองค4ประกอบ 4 ด0าน ได0แก5 1) ป6จจัยที่ส5งผลต5อการนิเทศ
ภายในป6จจัยที่ส5งผลต5อการนิเทศภายใน 2) ขอบข5ายการนิเทศภายใน 3) กระบวนการ/
ขั้นตอนการนิเทศภายใน 4) ประสิทธิผลของการนิเทศภายใน ดังนั้น หน5วยงานที่เกี่ยวข0อง
ควรนํารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของครูภายในสถานศึกษาจากการวิจัยครั้งนี้
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ไปใช0ในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให0การพัฒนา
ครูในสถานศึกษาให0พัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพนักเรียนต5อไป 
   1.2 สําหรับสถานศึกษา เพื่อประโยชน4สําหรับสถานศึกษาและประโยชน4
ทางวิชาการและการนิเทศภายในสถานศึกษา ควรนํารูปแบบที่ได0จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช0
ในการวางแผนจัดทําโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาผู0ที่ทําหน0าที่นิเทศ ให0มีความรู0 
ความเข0าใจในกระบวนการนิเทศภายใน เพื่อให0มีส5วนร5วมในการพัฒนาครูในสถานศึกษาให0
พัฒนาตนเองต5อไป 
   1.3 ผู0บริหารสถานศึกษาและผู0เกี่ยวข0องสามารถนํารูปแบบที่ได0จาก 
การวิจัยในครั้งนี้ไปใช0ในการวางแผนการดําเนินการนิเทศภายใน ส5งเสริมสนับสนุนครู 
ผู0นิเทศครูผู0สอนและผู0ที่เกี่ยวข0องให0มีความรู0 ความเข0าใจกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพตนเองและพัฒนาคุณภาพผู0เรียนซึ่งส5งผลต5อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต5อไป  
   1.4 ผู0บริหารสถานศึกษาและผู0เกี่ยวข0องควรติดตาม ประเมินผล 
การนิเทศภายในสถานศึกษา และจัดทําเปBนรายงานสรุปผลการดําเนินการสําหรับใช0เปBน
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต5อไป 
   1.5 การใช0รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาที่
พัฒนาขึ้นนี้ ควรกําหนดระยะเวลาในการนิเทศให0เหมาะสมกับสถานศึกษา วางแผน 
การนิเทศภายในให0เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนก5อนนําไปใช0 เพื่อการนิเทศภายใน
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  2. ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต(อไป 
   2.1 ควรทําการวิจัยและพัฒนาโดยการนํารูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช0และศึกษาผลที่เกิดขึ้น 
   2.2 ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
   2.3 ควรทําวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช0รูปแบบการนิเทศภายในที่มี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
ที่พัฒนาขึ้น 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญพจิารณาความเหมาะสมของรูปแบบ 

1. ดร. วไิลวรณ สทิธิ  

 ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

2. ดร. พศิุทธิ์ กิติศรีวรพันธ์  

 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา  

นครพนม เขต 2  

3. ดร. อมรรัตน์ เชิงหอม  

 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา     

ศรษีะเกษ เขต 3 

4. ดร. ยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์   

 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วทิยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

5. นางสาวปราณีต วดีศริิศักดิ์  

 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา  

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 
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ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 

เกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศกึษา 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่มี

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

องค์ประกอบด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

 

ข้อ องค์ประกอบด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น

ด้วย 

(ร้อยละ) 

ความรู้และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 

1 ผู้นเิทศมีความรู้เกี่ยวกับหลกัสูตรเป็นอย่างดี 100 - 

2 
ผู้นเิทศมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนคิวิธกีารสอนและสามารถสาธิตให้

คำแนะนำแกค่รูได้ 

100 - 

3 ผู้นเิทศมีความรู้และความเข้าใจและสามารถเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

100 - 

4 ผู้นเิทศมีทักษะด้านเทคนคิที่จำเป็นในการนิเทศภายใน 100 - 

5 ผู้นเิทศมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อครูและผูรั้บการนิเทศ 100 - 

6 ผู้นเิทศมีทักษะการบรหิารจัดการและมีความสามารถในการตัดสินใจใน

กระบวนการนิเทศภายใน 

100 - 

7 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิการอบรมและการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการแกค่รู 100 - 

8 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิการสรา้งประสบการณ์วิชาชีพแก่ครู 100 - 

9 ผู้นเิทศส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชัน้เรยีน 100 - 

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

1 ผู้บริหารร่วมพัฒนากระบวนการการนิเทศภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 100 - 

2 ผู้บริหารแสดงความเป็นผู้นำในการจดัโครงการนิเทศภายใน 100 - 

3 ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อครูและบคุลากรในการนิเทศภายใน 100 - 

4 ผู้บริหารให้ความสำคญัสง่เสรมิและสนับสนุนการนิเทศภายในอย่างจริงจัง 100 - 

5 ผู้บริหารประสานงานประสานความร่วมมือกับครูและบคุลากรในโรงเรียนทุกฝ่าย

เพื่อให้การนิเทศภายในให้บรรลุวัตถปุระสงค ์

100 - 

6 ผู้บริหารบรหิารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน 100 - 

7 ผู้บริหารสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านการพัฒนาวิชาชีพครู 100 - 

8 ผู้บริหาร สรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนรู้และส่งเสรมิการจัดการเรียน

การสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียน 

100 - 

9 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแกค่รูและบคุลากรที่เกี่ยวข้อง 100 - 

สื่อและเครื่องมอืในการนิเทศ 

1 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์เพียงพอสำหรับการนิเทศ

ภายใน 

100 - 
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ข้อ องค์ประกอบด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น

ด้วย 

(ร้อยละ) 

2 สถานศึกษาจดัทำคูม่ือ เอกสารที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศภายใน 100 - 

3 สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยมีาใชใ้นการนิเทศภายใน 100 - 

4 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีการจัดเตรียมสื่อและเคร่ืองมือในการจัดการนิเทศ

ภายใน 

100 - 

5 ส่งเสรมิการใชส้ื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศให้คุ้มคา่และเกิดประสิทธิผล 

สูงสุด 

100 - 

6 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการผลิตสือ่และเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนและการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 

100 - 

7 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีสื่อและเคร่ืองมือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 100 - 

8 สถานศึกษามีการตรวจสอบปรับปรุงสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศให้มี 

ความพร้อมใช้ในการนิเทศภายใน 

100 - 

9 สถานศึกษามีการแตง่ตัง้คณะจัดทำเคร่ืองมือในการนิเทศ 100 - 

บรรยากาศในการนิเทศภายใน 

1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสรา้งบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 100 - 

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างเป็นกลัยาณมิตร 100 - 

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และความคิดเห็นกันและกัน

อย่างเปิดเผย 

100 - 

4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในอย่างทุ่มเทด้วยความเต็มใจเป็น

อย่างดี 

100 - 

5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียน 

การสอน 

100 - 

6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศที่ช่วยส่งเสรมิสุขภาพทีด่ีให้แก่

นักเรียน 

100 - 

7 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศที่มคีวามอบอุ่นเป็นบรรยากาศ

ทางด้านจิตใจในชั้นเรยีน 

100 - 

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศในการเย่ียมชั้นเรียนที่ดีด้วยความเป็น

กัลยาณมิตร 

100 - 

แรงจูงใจ 

1 ผู้บริหารสรา้งขวัญและกำลงัใจแก่ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศ 100 - 

2 ผู้บริหารสรา้งวัฒนธรรมองค์กรด้านบวกที่สามารถสรา้งแรงบันดาลใจใหแ้ก่ครู

และบุคลากร 

100 - 

3 ผู้บริหารโนม้น้าวให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคห์ลกัและ

ประสิทธิผลขององค์กร 

100 - 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



255 

ข้อ องค์ประกอบด้านปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็น

ด้วย 

(ร้อยละ) 

4 ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนิเทศภายใน 100 - 

5 ผู้บริหารจัดหาสวัสดิการ รางวัล การพิจารณาความดีความชอบ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกให้แก่ครูผู้สอนอย่างเป็นธรรม 

100 - 

6 ผู้บริหารและผูน้ิเทศจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือครูให้นำวัสดุ

อุปกรณ์การสอนมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

100 - 

7 ผู้บริหารส่งเสรมิให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน

และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 

100 - 

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคญัร่วมกัน 100 - 

9 ผู้บริหารสรา้งลักษณะความเป็นผู้นำ ปิดโอกาสให้แสดงความคิดเหน็และมสี่วน

ร่วมในการตัดสินใจ 

100 

 

- 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่มี

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

องค์ประกอบด้านขอบข่ายการนิเทศภายใน 

   

ข้อ องค์ประกอบด้านขอบข่ายการนเิทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อย

ละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

การพัฒนาหลักสูตร 

1 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการนิเทศ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

100 - 

2 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในการนิเทศ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

100 - 

3 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางและวธิีการนิเทศด้านการพัฒนา

หลักสูตร 

100 - 

4 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศดำเนินการนิเทศตามเนือ้หาและวัตถุประสงค์ทีก่ำหนด

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

100 - 

5 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดวันและเวลาในการนิเทศการพัฒนา

หลักสูตร 

100 - 

6 ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองเรื่องการนำหลักสตูรไปใช้และการประเมินหลกัสูตร 100 - 

7 ผู้รับการนิเทศตรวจสอบความสำเร็จของการนิเทศภายในด้านการพัฒนา

หลักสูตร 

100 - 

8 ผู้รับการนิเทศประเมินความพงึพอใจของผู้นเิทศในการพัฒนาหลักสตูร 100 - 

9 ผู้รับการนิเทศได้รับฟังการนำเสนอการพัฒนาหลักสตูร การสรา้งหลกัสูตร  

การใชแ้ละการประเมินหลักสตูรจากหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 

100 - 

การจัดการเรียนการสอน 

1 ครูพัฒนาตนเองเรื่อง เทคนคิวิธีการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 100 - 

2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการที่มุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 100 - 

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 100 - 

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝึกนักเรียนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ

สังคมและสิง่แวดล้อมเพื่อนำไปใชใ้นชีวติประจำวันได้ 

100 - 

 

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้สอดคลอ้งกับ

ผู้เรียน 

100 - 

6 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของผู้เรียน 100 - 

7 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 100 - 
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ข้อ องค์ประกอบด้านขอบข่ายการนเิทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อย

ละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

8 ผู้บริหารและผูน้ิเทศเสริมสรา้งความรู้และประสบการณ์โดยการสังเกตการสอน

ในชัน้เรยีนของครูผู้รับการนิเทศ 

100 - 

9 ผู้บริหารและผูน้ิเทศเสริมสรา้งและประสบการณ์โดยการสาธิตวธิีการสอนจาก

ผู้เชี่ยวชาญ 

100 - 

การผลิตและการใช้สื่อการเรียนการสอน 

1 

 

ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

100 - 

2 

 

ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูผลิตสื่อการสอนและนำมาค้นคว้าทดลองใช้

กับการเรียนการสอน 

100 - 

3 ครูคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใชใ้ห้เกดิประโยชน์และประสิทธิภาพในการจดัการ

เรียนการสอน 

100 - 

4 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูพฒันาความรู้ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านการศึกษา 

100 - 

5 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูพฒันาความรู้ เร่ือง การใชส้ื่อเทคโนโลยี 

(คอมพิวเตอร์ เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองเล่นดีวีดี) 

100 - 

6 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูนำสื่อและนวัตกรรมที่ค้นคว้ามาทดลองใชก้ับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

100 - 

7 ผู้บริหารและผูน้ิเทศให้คำปรกึษา เร่ือง แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 100 - 

8 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูประเมินผลการใชส้ื่อการเรียนการสอน  100 - 

การวัดและประเมนิผล 

1 

 

บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมคีวามรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมนิผลการ

เรียนรู ้
100 - 

2 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมกีารวัดและประเมนิผลการเรียนการสอน

สอดคล้องครอบคลุมกับเน้ือหาตามที่หลักสูตรกำหนด 
100 - 

3 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้ำแนะนำแก่ครูให้มีการวัดและประเมนิผลการเรียนการ

สอนตามสภาพจริงอย่างสม่ำเสมอ 
100 - 

 

4 

 

ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำขอ้สอบเพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนที่

เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วัดทุกรายวิชา 

100 - 

 

5 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิครูให้คำปรกึษาแนะนำ เรื่องวธิีการวัดและ

ประเมินผล (ก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และปลายภาคเรียน) 

100 - 

6 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิใหค้รูมีความรู้ เร่ือง การสรา้งเคร่ืองมือและ 

การจัดเก็บข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 

100 - 

7 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิใหค้รูมีการประเมินวิเคราะห์ เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มปีระสิทธิภาพ 

100 - 
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ข้อ องค์ประกอบด้านขอบข่ายการนเิทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อย

ละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

8 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิใหค้รูมีการสรุปผลการวัดผลและประเมินผล เพื่อ

นำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานดา้นวิชาการในอนาคต 

100 - 

9 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิสนับสนนุให้ครูนำผลการประเมินมาพฒันา ปรับปรุง

แก้ไขการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่เสมอ 

100 - 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่มี

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

องค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศภายใน 

 

ข้อ องค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิn=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาและความต้องการ 

1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาและความ

ต้องการของการนิเทศภายใน 

100 - 

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

100 - 

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาข้อมูล ตัวบง่ชีต้ามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

100 - 

4 ผู้บริหารและผูน้ิเทศมีการศกึษาความต้องการของครูผู้สอนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

100 - 

5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาความต้องการของนกัเรียนในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน 

100 - 

6 

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาความต้องการของชมุชน ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

100 - 

7 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการกำหนดทางเลือกในการแกป้ัญหาโดยอาศัย

ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ 

100 - 

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ

โรงเรียนโดยคณะกรรมการการนิเทศภายใน 

100 - 

9 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ

โรงเรียนโดยดำเนินการทุกปีการศึกษา 

100 - 

ขั้นท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ 

1 

 

สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้

อย่างชัดเจน 

100 - 

2 

 

ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงค์ในการ

นิเทศภายใน 

100 - 

3 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัตกิารนิเทศภายในให้

ชัดเจน 

100 - 

4 

 

ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดรายละเอยีดกิจกรรมและจัดขั้นตอน

การปฏิบัติการนิเทศภายในให้ชัดเจน 

100 - 
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ข้อ องค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

5 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันทบทวนขั้นตอนและกระบวนการนิเทศ

ภายในให้ชัดเจน 

100 - 

6 

 

ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีการประชมุเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนและแก้ปญัหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

100 - 

7 สถานศึกษามีการจัดทำปฏิทินปฏิบัตงิานการนิเทศภายในตลอดปกีารศึกษา 100 - 

8 สถานศึกษามีการกำหนดผูรั้บผดิชอบดำเนินการโครงการนิเทศภายใน

สถานศึกษารวมถึงแต่งตัง้ครูทกุคนให้เป็นทัง้ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาด้วย 

100 - 

9 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศ 100 - 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบัตติามแผนและการนิเทศ 

1 

 

ผู้นเิทศ ผู้รับการนิเทศและผูเ้กี่ยวข้องร่วมกันประชุมเพื่อทำความเข้าใจ

รายละเอยีดเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการนิเทศภายใน 

100 - 

2 ผู้นเิทศดำเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผน 

การนิเทศภายใน 

100 - 

3 ผู้นเิทศดำเนินการนิเทศตามเนือ้หาและวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ในแผนการนิเทศ

ภายใน 

100 - 

4 ผู้นเิทศจัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัตกิารนิเทศตาม

แผนงานและโครงการนิเทศภายใน ให้ผู้บริหารและผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

100 - 

5 ผู้นเิทศมีการกำกับติดตามการปฏิบัตงิานของครูอย่างมีระบบต่อเนื่องและ

สม่ำเสมอ 

100 - 

6 

 

ผู้นเิทศมีการเย่ียมชั้นเรียนเพื่อให้คำแนะนำและสงัเกตการณ์สอนของครูเปน็

รายบุคคล 

100 - 

7 ผู้นเิทศให้คำปรกึษาแนะนำเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานและปฏิบัติตาม

แผนงานการนิเทศภายใน 

100 - 

8 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศนำผลการนเิทศไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

100 - 

9 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันแกป้ัญหาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียน

การสอน 

100 - 

ขั้นท่ี 4 การประเมนิผลการนิเทศ 

1 

 

ผู้บริหาร ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดวิธกีารและเกณฑ์การ

ประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการนิเทศภายใน 

100 - 

2 ผู้บริหารและผูน้ิเทศเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการนิเทศภายใน 

100 - 

3 ผู้บริหารและผูน้ิเทศจัดให้มีการประชุมอภิปรายเพื่อประมวลปัญหาอุปสรรค

และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรงุงาน 

100 - 
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ข้อ องค์ประกอบด้านกระบวนการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

4 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศประชุมร่วมกันหลงัปฏิบัตกิารนิเทศเสร็จสิ้น 100 - 

5 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศวิพากษ์ผลการปฏิบัติการนิเทศ ร่วมกันวิเคราะห์

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

100 - 

6 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีการประเมินผลการดำเนินการนิเทศการจัด 

การเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด 

100 - 

7 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศนำผลการประเมินมาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับ

เกณฑ์วัตถุประสงค์ทีก่ำหนดไวเ้พื่อสรุปผลการประเมิน 

100 - 

8 สถานศึกษามีการประเมินผลสมัฤทธิข์องโครงการโดยพิจารณาจาก 

การพัฒนาของครูและผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 

100 - 

9 สถานศึกษานำข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง

การนิเทศให้มีประสิทธภิาพเพิ่มขึน้ 

100 - 
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ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศภายในที่มี

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

องค์ประกอบด้านประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

 

ข้อ องค์ประกอบด้านประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

คุณภาพด้านครู 

1 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกำหนด 100 - 

2 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 100 - 

3 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคเพื่อให้

นักเรียนเข้าใจง่ายส่งผลให้เกิดประสทิธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 

100 - 

4 ครูมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 

100 - 

5 ครูมีความสามารถในการทำวิจัยในชัน้เรยีนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ 

100 - 

6 ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 100 - 

7 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 - 

8 ครูมีความพงึพอใจและมทีัศนคตทิี่ดตี่อการนิเทศภายใน 100 - 

9 ครูมีขวัญและกำใจในการปฏิบัติงาน 100 - 

คุณภาพด้านนักเรียน 

1 นักเรียนมีความรูแ้ละทักษะในการใชช้ีวติประจำวัน 100 - 

2 นักเรียนมีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะหแ์ละแก้ปญัหาได้เหมาะสม

ตามระดับชั้น 

100 - 

3 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น และ

มีเจตคติที่ดตี่ออาชีพสุจริต 

100 - 

4 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดคีนเกง่และมีความสุข 100 - 

5 นักเรียนมีเหตุผล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นและทำเป็น 100 - 

6 นักเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 100 - 

7 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 100 - 

8 นักเรียนมีคุณภาพตามทีม่าตรฐานการศึกษากำหนด 100 - 

9 นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

100 - 

คุณภาพผู้บริหาร 

1 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการสูง 100 - 

2 ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ 100 - 
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ข้อ องค์ประกอบด้านประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

ค่าสถติ ิ(n=5) 

เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เห็นด้วย 

(ร้อยละ) 

3 ผู้บริหารมีความก้าวหน้าทางวิชาการ 100 - 

4 ผู้บริหารเป็นนักคิดวิเคราะห์ มทีักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ดี 100 - 

5 ผู้บริหารขับเคลื่อนงานด้านวิชาการให้บรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ได้ 100 - 

6 ผู้บริหารสามารถวางแผนงานด้านวิชาการไดอ้ย่างดีเย่ียม 100 - 

7 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน 100 - 

8 ผู้บริหารส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากร ผู้บรหิารสามารถแก้ไขปญัหา

ด้านวิชาการที่เกดิขึน้ในโรงเรียนได้ 
100 - 

9 นักเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนมคีวามพึงพอใจผล 

การบรหิารและการจัดการศึกษา 
100 - 

คุณภาพสถานศกึษา 

1 สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่ความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
100 - 

2 สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านวิชาการ 100 - 

3 สถานศึกษามีทีมงานเครือข่ายภายในด้านวิชาการที่เขม้แข็ง 100 - 

4 สถานศึกษามีผลงานดา้นวิชาการและเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน 100 - 

5 สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในที่เป็นระบบ 100 - 

6 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 100 - 

7 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 100 - 

8 สถานศึกษามีการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 100 - 

9 สถานศึกษามีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 100 - 
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ภาคผนวก ง 

ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

ของแบบสอบถามรปูแบบการนิเทศภายในทีม่ีประสทิธิผล 

ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
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ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 

รูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสทิธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

IOC 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

ด้านความรู้และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 

1 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถให้คำแนะนำแก่ครู

และบุคลากรได้ 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

2 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู ้

แบบต่าง ๆ และสามารถให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรได้ 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

3 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

แบบต่าง ๆ และสามารถให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรได้ 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

4 ผู้นิเทศมีทักษะด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 ผู้นิเทศมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อครูและบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศมีทักษะการบริหารจดัการที่ดีและมีความสามารถ

ในการตัดสินใจในกระบวนการนิเทศภายใน 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

7 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมต่าง ๆ และการฝึกอบรม 

เชงิปฏิบัติการแก่ครูและบุคลากร 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

8 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการสร้างประสบการณ์วชิาชีพแก่ครูและ

บุคลากร 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

9 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวจิัยใน

ชั้นเรียนแก่ครูและบุคลากร 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

ด้านภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร 

10 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอย่าง

จริงจงัและต่อเน่ือง 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

11 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการนเิทศ

ภายในได้เป็นอย่างดี 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

12 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานและประสานความร่วมมอื

กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

13 ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศภายในอย่างจริงจัง 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

15 ผู้บริหารมรีะบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดทศิทางและ

นโยบายท่ีชัดเจน 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

16 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวชิาชีพคร ู +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสทิธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

17 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการ

จัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

18 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านสื่อและเครื่องมือในการนิเทศ 

19 สถานศึกษามวีัสดุ อุปกรณ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอสำหรับ 

การนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

20 สถานศึกษาจัดทำคู่มือ เอกสารที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

21 สถานศึกษามกีารนำเทคโนโลยมีาใชใ้นการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

22 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการจัดเตรียมส่ือและเครื่องมอืในการ

จัดการนิเทศภายใน 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

23 ส่งเสริมการใชส่ื้อและเครื่องมอืในการนิเทศให้คุม้ค่าและ 

เกิดประสทิธิผลสูงสุด 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

24 สถานศึกษาสนับสนุนใหม้กีารผลิตส่ือและเครื่องมอืเพือ่ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

25 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีส่ือและเครื่องมอืตดิต่อสื่อสารระหว่างกัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

26 สถานศึกษามกีารตรวจสอบปรับปรุงสื่อและเครื่องมอืในการนิเทศให้มี

ความพร้อมใช้ในการนิเทศภายใน 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1.00 

27 สถานศึกษามกีารแต่งต้ังคณะจัดทำส่ือและเครื่องมอืในการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านบรรยากาศในการนเิทศภายใน 

28 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

29 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมติร +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

30 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และความคดิเห็นกัน

และกันอย่างเปิดเผย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

31 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหค้วามร่วมมอืในการ

ปฏิบัติงานและจัดกจิกรรมการนิเทศภายในอย่างทุ่มเทด้วยความเต็ม

ใจเป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

32 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศที่เอือ้อำนวยต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

33 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพท่ีดี

ใหแ้ก่นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

34 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศทางด้านจิตใจในชั้นเรียน

ด้วยบรรยากาศที่มคีวามอบอุ่นและเป็นกันเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

35 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศในการเย่ียมชั้นเรียนที่ดีด้วย

ความเป็นกัลยาณมติร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

IOC 
1 2 3 4 5 

แรงจูงใจ 

36 ผู้บริหารสร้างขวญัและกำลังใจแก่ผูนิ้เทศและผูร้ับการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

37 ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านบวกท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ใหแ้ก่ครูและบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

38 ผู้บริหารโน้มน้าวให้ครูผู้สอนปฏบิัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์หลักและ

ประสทิธิผลขององค์กร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

39 ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

40 ผู้บริหารจัดหาสวัสดิการ รางวัล การพจิารณาความดีความชอบ และ

ส่ิงอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ครูผู้สอนอย่างเป็นธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

41 ผู้บริหารและผูนิ้เทศจัดส่ิงอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือครูใหน้ำ

วัสดุอุปกรณ์การสอนมาใช้เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

42 ผู้บริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษายอมรับความ

แตกต่างระหว่างกันและพร้อมที่จะเปล่ียนแปลง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

43 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

ร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

44 ผู้บริหารสร้างลักษณะความเป็นผู้นำ เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากร

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายของการนเิทศภายใน 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

45 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 

ในการนิเทศดา้นการพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

46 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้องการ 

ในการนิเทศดา้นการพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

47 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางและวธิีการนิเทศ 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

48 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศดำเนินการนิเทศตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์

ที่กำหนดด้านการพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

49 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวันและเวลาในการนิเทศ 

การพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

50 ผู้รับการนิเทศพฒันาตนเองเรื่องการนำหลักสูตรไปใชแ้ละการประเมิน

หลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

51 ผู้รับการนิเทศตรวจสอบความสำเร็จของการนิเทศภายในด้าน 

การพัฒนาหลักสูตร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

52 ผู้รับการนิเทศประเมนิความพงึพอใจของผู้นิเทศในการพัฒนา 

หลักสูตร 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

IOC 
1 2 3 4 5 

53 ผู้รับการนิเทศได้รับฟังการนำเสนอการพฒันาหลักสูตร การสร้าง

หลักสูตร การใชแ้ละการประเมินหลักสูตรจากหัวหน้างานวชิาการ

โรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

54 ครูพัฒนาตนเองเรื่อง เทคนิควิธีการสอน และการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

55 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

56 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดใหม้กีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

57 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝกึนักเรียนใหส้ามารถปรับตัวให้

เข้ากับสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

58 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้

สอดคล้องกับผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

59 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะ 

ของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

60 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

61 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยการสังเกต

การสอนในชั้นเรียนของครูผู้รับการนิเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

62 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยการสาธิต

วธิีการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ด้านการผลิตและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

63 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

64 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูผลิตส่ือการสอนและนำมาคน้ควา้

ทดลองใชก้ับการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

65 ครูคัดเลือกส่ือที่เหมาะสมมาใช้ให้เกดิประโยชน์และประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

66 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูพัฒนาความรู้ เรื่อง นวัตกรรมและ

เทคโนโลยด้ีานการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

67 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูพัฒนาความรู้ เรื่อง การใชส่ื้อ

เทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

68 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูนำส่ือและนวัตกรรมท่ีคน้ควา้มา

ทดลองใชก้ับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

69 ผู้บริหารและผูนิ้เทศให้คำปรึกษา เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

70 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูประเมนิผลการใชส่ื้อการเรียน 

การสอน  

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสทิธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) 

IOC 
1 2 3 4 5 

ด้านการวัดและประเมินผล 

72 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมกีารวัดและประเมนิผลการ

เรียนการสอนสอดคล้องครอบคลุมกับเน้ือหาตามที่หลักสูตรกำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

73 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้ำแนะนำแก่ครูให้มีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงอย่างสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

74 ผู้บริหารจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำขอ้สอบเพ่ือวัดผลประเมินผล 

การเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดทุกรายวชิา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

75 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมครูใหค้ำปรึกษาแนะนำ เรื่องวธิีการวัดและ

ประเมินผล (ก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และปลายภาคเรียน) 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

76 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมคีวามรู้ เรื่อง การสร้างเครื่องมอื

และการจัดเก็บข้อมูลการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนอย่างมี

ระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

77 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมกีารประเมนิวเิคราะห์ เครื่องมอืที่ใช้

วัดและประเมนิผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหม้ปีระสทิธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

78 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมกีารสรุปผลการวัดผลและ

ประเมินผล เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านวชิาการใน

อนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

79 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูนำผลการประเมินมาพัฒนา 

ปรับปรุงแกไ้ขการจัดการเรียนการสอนของครอูยู่เสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการนเิทศภายใน 

ขั้นท่ี 1 การศกึษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

80 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการของการนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

81 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารสำรวจปญัหาและอุปสรรคในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

82 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาขอ้มูล ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

83 ผู้บริหารและผูนิ้เทศมีการศึกษาความต้องการของครูผู้สอนในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

84 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาความต้องการของนักเรียน 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

85 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาความต้องการของชุมชน  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

86 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารกำหนดทางเลือกในการแกป้ัญหาโดย

อาศัยขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสทิธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที)่ 

IOC 
1 2 3 4 5 

87 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการของโรงเรียนโดยคณะกรรมการการนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

88 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความ

ต้องการของโรงเรียนโดยดำเนินการทุกปีการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

89 สถานศึกษามแีผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศเป็นลายลักษณ์

อักษรไว้อย่างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

90 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ขั้นท่ี 2 การวางแผนการนเิทศ 

91 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติการนิเทศ

ภายในใหช้ัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

92 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดรายละเอียดกจิกรรมและจัด

ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในใหช้ัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

93 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันทบทวนขั้นตอนและกระบวนการนิเทศ

ภายในใหช้ัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

94 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนและแกป้ัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

95 สถานศึกษามกีารจัดทำปฏทินิปฏิบัติงานการนิเทศภายในตลอดปี

การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

96 สถานศึกษามกีารกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการนเิทศภายใน

สถานศึกษารวมถงึแต่งต้ังครูทุกคนใหเ้ป็นทัง้ผู้นิเทศและ ผู้รับการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาด้วย 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

97 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวธิีการประเมินผลการนิเทศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบตัติามแผนและการนเิทศ 

98 ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศและผูเ้ก่ียวข้องร่วมกันประชุมเพ่ือทำความเข้าใจ

รายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการนเิทศ

ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

99 ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกจิกรรมท่ีกำหนดไว้ใน

แผนการนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

100 ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไวใ้นแผนการ

นิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

101 ผู้นิเทศจัดใหม้กีารรายงานความกา้วหน้าของการปฏิบัติ 

การนิเทศตามแผนงานและโครงการนเิทศภายใน ให้ผูบ้ริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

102 ผู้นิเทศมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครอูย่างมรีะบบต่อเน่ือง

และสม่ำเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสทิธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) IOC 

1 2 3 4 5  

103 ผู้นิเทศมีการเย่ียมชั้นเรียนเพ่ือให้คำแนะนำและสังเกตการณ์สอนของ

ครูเป็นรายบุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

104 ผู้นิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานและปฏบิัติ

ตามแผนงานการนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

105 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศนำผลการนิเทศไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

กจิกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

106 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันแกป้ัญหาและพัฒนาวธิีการจัด 

การเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการนเิทศ 

107 

 

ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวธิีการและเกณฑ์

การประเมินผลใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปา้หมายในการนิเทศ

ภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

108 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเปดิโอกาสใหค้รูและบุคลากรมส่ีวนร่วม 

ในการประเมินผลการนิเทศภายใน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

109 ผู้บริหารและผูนิ้เทศจัดใหม้กีารประชุมอภิปรายเพ่ือประมวลปัญหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

110 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศประชุมร่วมกันหลังปฏิบัติการนิเทศ 

เสร็จสิ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

111 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศวิพากษ์ผลการปฏิบัติการนิเทศร่วมกัน

วเิคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

112 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการประเมนิผลการดำเนินการนิเทศ 

การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี

กำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

113 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศนำผลการประเมนิมาวเิคราะห์ 

เปรียบเทยีบกับเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อสรุปผล 

การประเมิน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

114 สถานศึกษามกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณาจาก

การพัฒนาของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

115 สถานศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใชใ้นการพัฒนา 

ปรับปรุงการนิเทศให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

คุณภาพด้านครู 

116 ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้ครอบคลุมตามที่หลักสูตร

กำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

117 ครูมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



274 

ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) IOC 

1 2 3 4 5  

118 ครูมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค

เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจง่ายส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพใน 

การจัดการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

119 ครูมคีวามสามารถในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อ

ประสทิธิภาพในการจัดการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

120 ครูมคีวามสามารถในการทำวจิัยในชั้นเรยีนเพ่ือแกป้ัญหาหรือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

121 ครูมจีิตวญิญาณความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละการทำงานอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

122 ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรง

ตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

123 ครูมคีวามพงึพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

124 ครูมขีวญัและกำใจในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

คุณภาพด้านนักเรยีน 

125 นักเรียนมคีวามรู้และทักษะในการใชช้ีวติประจำวัน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

126 นักเรียนมทีักษะในการอ่านคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และแกป้ัญหาได้

เหมาะสมตามระดับชั้น 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

127 นักเรียนมทีักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

128 นักเรียนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

129 นักเรียนมเีหตุผล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คดิเป็นและทำเป็น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

130 นักเรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

131 นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

132 นักเรียนมคีุณภาพตามที่มาตรฐานการศึกษากำหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

133 นักเรียนเกิดความสนใจและเกดิความรู้ความเข้าใจในการจัด

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

คุณภาพผู้บริหาร 

134 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวชิาการสูง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

135 ผู้บริหารมีความเป็นมอือาชีพ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

136 ผู้บริหารมีความกา้วหน้าทางวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

137 ผู้บริหารเป็นนักคดิวเิคราะห์ มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะ 

ในการจัดการที่ดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

138 ผู้บริหารขับเคล่ือนงานด้านวชิาการใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสทิธิผลของสถานศึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ (คนที่) IOC 

1 2 3 4 5  

139 ผู้บริหารสามารถวางแผนงานด้านวชิาการได้อย่างดีเยี่ยม +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

140 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคดิริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

141 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสามารถแกไ้ขปัญหา

ด้านวชิาการที่เกิดขึน้ในโรงเรียนได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

142 นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมคีวามพงึพอใจผลการบรหิารและการ

จัดการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

คุณภาพสถานศึกษา 

143 สถานศึกษามคีรูและบุคลากรที่ความรู้ความสามารถในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

144 สถานศึกษามปีระสทิธิภาพในการพัฒนางานด้านวชิาการ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

145 สถานศึกษามทีมีงานเครือข่ายภายในด้านวชิาการที่เข้มแข็ง +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

146 สถานศึกษามผีลงานด้านวชิาการและเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

147 สถานศึกษามกีารจัดการนิเทศภายในที่เป็นระบบ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

148 สถานศึกษามกีารติดตามตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง

ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

149 สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและ

ต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

150 สถานศึกษามีการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

151 สถานศึกษามีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.00 

รวม 151 151 151 151 151 1.00 

รวมเฉลี่ย 1 1 1 1 1 1.00 
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ภาคผนวก จ 

ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 
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ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเพื่อการวจิัย เรือ่ง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของ

สถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

 

ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

ด้านความรู้และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 

1 ผู้นเิทศมีความรู้ความเข้าใจในหลกัสตูรและสามารถใหค้ำแนะนำแก่ครูและบุคลากรได้ 0.49 

2 ผู้นเิทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และสามารถใหค้ำแนะนำ

แก่ครูและบุคลากรได ้

0.71 

3 ผู้นเิทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และสามารถให้

คำแนะนำแกค่รูและบคุลากรได้ 

0.71 

4 ผู้นเิทศมีทักษะด้านเทคนคิต่าง ๆ ที่จำเป็นในการนิเทศภายใน 0.65 

5 ผู้นเิทศมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดตี่อครูและบคุลากร 0.91 

6 ผู้บริหารและผูน้ิเทศมีทักษะการบรหิารจัดการที่ดีและมีความสามารถในการตัดสินใจใน

กระบวนการนิเทศภายใน 

0.92 

7 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนการฝึกอบรมต่าง ๆ และการฝึกอบรมเชงิปฏิบัตกิารแก่ครูและบคุลากร 0.91 

8 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนการสรา้งประสบการณ์วิชาชีพแก่ครูและบคุลากร 0.92 

9 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรยีนแก่ครูและบคุลากร 0.92 

ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

10 ผู้บริหารส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 0.79 

11 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการนิเทศภายในไดเ้ป็นอย่างด ี 0.98 

12 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานและประสานความร่วมมือกบัครูและบคุลากรใน

สถานศึกษาทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

0.98 

13 ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อครูและบคุลากรในสถานศึกษา 0.98 

14 ผู้บริหารส่งเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการปฏิบตัิหน้าที่ในการนิเทศ

ภายในอย่างจริงจัง 

0.72 

15 ผู้บริหารมีระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดทิศทางและนโยบายที่ชัดเจน 0.65 

16 ผู้บริหารส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพคร ู 0.72 

17 ผู้บริหาร-สรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสรมิการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ

คุณภาพนักเรียน 

0.59 

18 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีแกค่รูและบคุลากรที่เกี่ยวข้อง 0.98 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

ด้านสื่อและเครื่องมอืในการนเิทศ  

19 สถานศึกษามีวัสดุ อุปกรณ์และสื่ออเิล็กทรอนิกส์เพียงพอสำหรับการนิเทศภายใน 0.77 

20 สถานศึกษาจดัทำคูม่ือ เอกสารที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศภายใน 0.84 

21 สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยมีาใชใ้นการนิเทศภายใน 0.84 

22 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีการจัดเตรียมสื่อและเคร่ืองมือในการจัดการนิเทศภายใน 0.74 

23 ส่งเสรมิการใชส้ื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศให้คุ้มคา่และ 

เกิดประสิทธิผลสงูสุด 

0.77 

24 สถานศึกษาสนับสนุนให้มีการผลิตสือ่และเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ 

การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 

0.72 

25 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีสื่อและเคร่ืองมือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 0.72 

26 สถานศึกษามีการตรวจสอบปรับปรุงสื่อและเคร่ืองมือในการนิเทศให้มคีวามพรอ้มใช้ในการนิเทศ

ภายใน 

0.75 

27 สถานศึกษามีการแตง่ตัง้คณะจัดทำสือ่และเคร่ืองมือในการนิเทศ 0.84 

ด้านบรรยากาศในการนิเทศภายใน 

28 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสรา้งบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 0.59 

29 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างเป็นกลัยาณมิตร 0.78 

30 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และความคิดเห็นกันและกันอย่างเปิดเผย 0.82 

31 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการปฏิบัตงิานและจัดกิจกรรม 

การนิเทศภายในอย่างทุ่มเทด้วยความเต็มใจเป็นอย่างดี 

0.76 

32 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน 0.76 

33 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทีด่ีให้แก่นกัเรียน 0.95 

34 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศทางด้านจิตใจในชั้นเรยีนด้วยบรรยากาศที่มีความอบอุ่น

และเป็นกันเอง 

0.95 

35 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสรา้งบรรยากาศในการเย่ียมชั้นเรียนที่ดีด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 0.95 

แรงจูงใจ 

36 ผู้บริหารสรา้งขวัญและกำลงัใจแก่ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศ 0.61 

37 ผู้บริหารสรา้งวัฒนธรรมองค์กรด้านบวกที่สามารถสรา้งแรงบันดาลใจใหแ้ก่ครูและบุคลากร 0.61 

38 ผู้บริหารโนม้น้าวให้ครูผู้สอนปฏิบัติงานจนบรรลุวัตถุประสงคห์ลกัและประสิทธิผลขององคก์ร 0.72 

39 ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการนิเทศภายใน 0.75 

40 ผู้บริหารจัดหาสวัสดิการ รางวัล การพิจารณาความดีความชอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่

ครูผู้สอนอย่างเป็นธรรม 

0.85 

41 ผู้บริหารและผูน้ิเทศจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือครูให้นำวัสดุอปุกรณ์การสอนมาใช้

เพื่อให้เกิดประสิทธภิาพในการจัดการเรียนการสอน  

0.68 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

42 ผู้บริหารส่งเสรมิให้บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษายอมรับความแตกต่างระหว่างกันและพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลง 

0.46 

43 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคญัร่วมกัน 0.43 

44 ผู้บริหารสรา้งลักษณะความเป็นผู้นำ เปิดโอกาสให้ครูและบคุลากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น 0.65 

ค่าความเชื่อมั่น 0.98 

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายของการนิเทศภายใน 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

45 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการนิเทศด้านการพัฒนา

หลักสูตร 

0.80 

46 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในการนิเทศดา้นการพัฒนาหลกัสูตร 0.81 

47 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางและวธิีการนิเทศด้านการพัฒนาหลกัสูตร 0.81 

48 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศดำเนินการนิเทศตามเนือ้หาและวัตถุประสงค์ทีก่ำหนดด้านการพัฒนา

หลักสูตร 

0.81 

49 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดวันและเวลาในการนิเทศการพัฒนาหลักสูตร 0.74 

50 ผู้รับการนิเทศพัฒนาตนเองเรื่องการนำหลักสตูรไปใช้และการประเมินหลกัสูตร 0.58 

51 ผู้รับการนิเทศตรวจสอบความสำเร็จของการนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตร 0.83 

52 ผู้รับการนิเทศประเมินความพงึพอใจของผู้นเิทศในการพัฒนาหลักสตูร 0.80 

53 ผู้รับการนิเทศได้รับฟังการนำเสนอการพัฒนาหลักสตูร การสรา้งหลกัสูตร การใชแ้ละ 

การประเมินหลกัสูตรจากหัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 

0.80 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

54 ครูพัฒนาตนเองเรื่อง เทคนคิวิธีการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 0.78 

55 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการที่มุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 0.77 

56 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 0.77 

57 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝึกนักเรียนให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิง่แวดล้อม

เพื่อนำไปใชใ้นชวีิตประจำวันได้ 

0.55 

58 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้สอดคลอ้งกับผูเ้รียน 0.77 

59 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะของผู้เรียน 0.55 

60 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 0.85 

61 ผู้บริหารและผูน้ิเทศเสริมสรา้งความรู้และประสบการณ์โดยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนของครู

ผู้รับการนิเทศ 

0.83 

62 ผู้บริหารและผูน้ิเทศเสริมสรา้งความรู้และประสบการณ์โดยการสาธิตวธิกีารสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 0.78 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

ด้านการผลิตและการใช้สื่อการเรยีนการสอน 

63 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

0.63 

64 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูผลิตสื่อการสอนและนำมาค้นคว้าทดลองใชก้ับ 

การเรียนการสอน 

0.92 

65 ครูคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมมาใชใ้ห้เกดิประโยชน์และประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน 0.85 

66 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูพฒันาความรู้ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านการศึกษา 0.81 

67 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูพฒันาความรู้ เร่ือง การใชส้ื่อเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ เคร่ือง

โปรเจคเตอร์ เคร่ืองเล่นดีวีดี) 

0.63 

68 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูนำสื่อและนวัตกรรมที่ค้นคว้ามาทดลองใชก้ับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

0.68 

69 ผู้บริหารและผูน้ิเทศให้คำปรกึษา เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 0.86 

70 ผู้บริหารและผูน้ิเทศสนับสนุนใหค้รูประเมินผลการใชส้ื่อการเรียนการสอน  0.74 

ด้านการวัดและประเมนิผล 

71 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิสนับสนนุให้ครูมีความรูเ้กี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 0.64 

72 ผู้บรหิารและผูน้ิเทศส่งเสรมิสนับสนนุให้ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนสอดคล้อง

ครอบคลุมกับเนือ้หาตามทีห่ลักสตูรกำหนด 

0.64 

73 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิใหค้ำแนะนำแกค่รูให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตาม

สภาพจรงิอย่างสม่ำเสมอ 

0.47 

74 ผู้บริหารจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำขอ้สอบเพื่อวัดผลประเมินผลการเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การเรียนรู้และตัวชีว้ัดทุกรายวิชา 

0.72 

75 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิครูให้คำปรกึษาแนะนำ เรื่องวธิีการวัดและประเมินผล (ก่อนการเรียน 

ระหว่างการเรียน และปลายภาคเรียน) 

0.72 

76 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิใหค้รูมีความรู้ เร่ือง การสรา้งเคร่ืองมือและการจัดเก็บข้อมูลการวัด

และประเมินผลการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 

0.72 

77 

 

ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิใหค้รูมีการประเมินวิเคราะห์ เคร่ืองมือที่ใช้วัดและประเมินผลเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงให้มีประสทิธิภาพ 

0.72 

 

78 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิใหค้รูมีการสรุปผลการวัดผลและประเมินผล เพื่อนำไปวางแผน

พัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการในอนาคต 

0.80 

79 ผู้บริหารและผูน้ิเทศส่งเสรมิสนับสนนุให้ครูนำผลการประเมินมาพฒันา ปรับปรุงแก้ไขการจัดการ

เรียนการสอนของครูอยู่เสมอ 

0.72 

ค่าความเชื่อมั่น 0.98 

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการนิเทศภายใน 
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ข้อ 

 

รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาและความต้องการ 

80 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปญัหาและความต้องการของ 

การนิเทศภายใน 

0.69 

81 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

0.45 

82 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาข้อมูล ตัวบง่ชีต้ามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เช่น 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

0.45 

83 ผู้บริหารและผูน้ิเทศมีการศกึษาความต้องการของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

0.58 

84 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาความต้องการของนกัเรียนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน 

0.83 

85 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการศึกษาความต้องการของชมุชนในการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนของโรงเรียน 

0.73 

86 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการกำหนดทางเลือกในการแกป้ัญหาโดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษา

สภาพปัจจุบันและความต้องการ 

0.73 

87 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนโดย

คณะกรรมการการนิเทศภายใน 

0.48 

88 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียนโดย

ดำเนินการทุกปกีารศึกษา 

0.45 

ขั้นท่ี 2 การวางแผนการนิเทศ 

89 สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน 0.76 

90 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงค์ในการนิเทศภายใน 0.67 

91 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัตกิารนิเทศภายในใหช้ัดเจน 0.76 

92 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดรายละเอยีดกิจกรรมและจัดขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศ

ภายในให้ชัดเจน 

0.67 

93 ผู้นเิทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันทบทวนขั้นตอนและกระบวนการนิเทศภายในให้ชัดเจน 0.67 

94 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีการประชมุเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามขัน้ตอนและแก้ปัญหา

อุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

0.49 

95 สถานศึกษามีการจัดทำปฏิทินปฏิบัตงิานการนิเทศภายในตลอดปกีารศึกษา 0.67 

96 สถานศึกษามีการกำหนดผูรั้บผดิชอบดำเนินการโครงการนิเทศภายในสถานศึกษารวมถงึแตง่ตั้ง

ครูทุกคนใหเ้ป็นทัง้ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วย 

0.68 

97 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศ 0.76 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบัตติามแผนและการนิเทศ 

98 ผู้นเิทศ ผู้รับการนิเทศและผูเ้กี่ยวข้องร่วมกันประชุมเพื่อทำความเข้าใจรายละเอยีดเกี่ยวกับการ

ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการนิเทศภายใน 

0.72 

99 ผู้นเิทศดำเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนการนิเทศภายใน 0.75 

100 ผู้นเิทศดำเนินการนิเทศตามเนือ้หาและวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ในแผนการนิเทศภายใน 0.75 

101 ผู้นเิทศจัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติ 

การนิเทศตามแผนงานและโครงการนิเทศภายใน ให้ผู้บริหารและผูเ้กี่ยวขอ้งทราบ 

0.79 

102 ผู้นเิทศมีการกำกับติดตามการปฏิบัตงิานของครูอย่างมีระบบต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 0.88 

103 ผู้นเิทศมีการเย่ียมชั้นเรียนเพื่อให้คำแนะนำและสงัเกตการณ์สอนของครูเปน็รายบุคคล 0.88 

104 ผู้นเิทศให้คำปรกึษาแนะนำเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานและปฏิบัติตามแผนงานการนิเทศ

ภายใน 

0.82 

105 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศนำผลการนเิทศไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรม 

การเรียนการสอนต่อไป 

0.82 

106 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันแกป้ัญหาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน 0.79 

ขั้นท่ี 4 การประเมนิผลการนิเทศ 

107 

 

ผู้บริหาร ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศร่วมกันกำหนดวิธกีารและเกณฑ์การประเมินผลให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการนิเทศภายใน 

0.72 

108 ผู้บริหารและผูน้ิเทศเปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการนิเทศภายใน 0.65 

109 ผู้บริหารและผูน้ิเทศจัดให้มีการประชุมอภิปรายเพื่อประมวลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะใน

การแก้ไขปรับปรุงงาน 

0.65 

110 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศประชุมร่วมกันหลงัปฏิบัตกิารนิเทศ 

เสร็จสิน้ 

0.79 

111 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศวิพากษ์ผลการปฏิบัติการนิเทศร่วมกันวิเคราะหก์ารจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

0.88 

112 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศมีการประเมินผลการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป

ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนด 

0.88 

113 ผู้นเิทศและผูรั้บการนิเทศนำผลการประเมินมาวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่

กำหนดไว้เพื่อสรุปผลการประเมิน 

0.82 

114 สถานศึกษามีการประเมินผลสมัฤทธิข์องโครงการโดยพิจารณาจากการพัฒนาของครูและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน 

0.93 

115 สถานศึกษานำข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินผลไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการนิเทศให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ 

0.88 

ค่าความเชื่อมั่น 0.97 
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ข้อ 

 

รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 

คุณภาพด้านครู 

116 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกำหนด 0.63 

117 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 0.71 

118 ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเ้ทคนิคเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่าย

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 

0.71 

119 ครูมีความสามารถในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 

การจัดการเรียนรู้ 

0.71 

120 ครูมีความสามารถในการทำวิจัยในชัน้เรยีนเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 0.58 

121 ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 0.64 

122 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 0.54 

123 ครูมีความพงึพอใจและมทีัศนคตทิี่ดตี่อการนิเทศภายใน 0.95 

124 ครูมีขวัญและกำใจในการปฏิบัติงาน 0.67 

คุณภาพด้านนักเรียน 

125 นักเรียนมีความรูแ้ละทักษะในการใชช้ีวติประจำวัน 0.87 

126 นักเรียนมีทักษะในการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะหแ์ละแก้ปญัหาได้เหมาะสมตามระดับชั้น 0.78 

127 นักเรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่น และมีเจตคติที่ดีต่อ

อาชีพสุจริต 

0.78 

128 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นคนดคีนเกง่และมีความสุข 0.70 

129 นักเรียนมีเหตุผล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดเป็นและทำเป็น 0.78 

130 นักเรียนมีสุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 0.84 

131 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 0.79 

132 นักเรียนมีคุณภาพตามทีม่าตรฐานการศึกษากำหนด 0.77 

133 นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 0.70 

134 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการสูง 0.86 

135 ผู้บริหารมีความเป็นมืออาชีพ 0.67 

136 ผู้บริหารมีความก้าวหน้าทางวิชาการ 0.91 

137 ผู้บริหารเป็นนักคิดวิเคราะห์ มทีักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ดี 0.69 

138 ผู้บริหารขับเคลื่อนงานด้านวิชาการให้บรรลุเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ได้ 0.67 

139 ผู้บริหารสามารถวางแผนงานด้านวิชาการไดอ้ย่างดีเย่ียม 0.91 

140 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน 0.48 

141 ผู้บริหารส่งเสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรและสามารถแก้ไขปัญหาด้านวิชาการที่เกิดขึน้ใน

โรงเรียนได้ 

0.86 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

ค่าอำนาจ

จำแนก 

(n = 50) 

142 นักเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนมคีวามพึงพอใจผลการบรหิารและการจัดการศึกษา 0.65 

คุณภาพสถานศกึษา 

143 สถานศึกษามีครูและบุคลากรที่ความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 0.85 

144 สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการพัฒนางานด้านวิชาการ 0.77 

คุณภาพผู้บริหาร 

145 สถานศึกษามีทีมงานเครือข่ายภายในด้านวิชาการที่เขม้แข็ง 0.60 

146 สถานศึกษามีผลงานดา้นวิชาการและเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน 0.68 

147 สถานศึกษามีการจัดการนิเทศภายในที่เป็นระบบ 0.77 

148 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 0.82 

149 สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 0.74 

150 สถานศึกษามีการแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 0.85 

151 สถานศึกษามีการสรา้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 0.64 

ค่าความเชื่อมั่น 0.97 

 

สรุปค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 22 

 

ด้าน รูปแบบการนิเทศภายในที่มปีระสิทธผิลของสถานศกึษา 

 (n = 50) 

ค่าอำนาจจำแนก ความเชื่อมั่น 

1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนิเทศภายใน 0.43 – 0.98 0.98 

2 ขอบข่ายของการนิเทศภายใน 0.55 – 0.92 0.98 

3 กระบวนการนิเทศภายใน 0.45 – 0.93 0.97 

4 ประสิทธิผลการนิเทศภายใน 0.54 – 0.95 0.97 

สรุปค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.43 – 0.98 0.99 
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ภาคผนวก ฉ 

แบบสอบถามการวจิัย 

   - แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชีย่วชาญ 

   - แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



289 

                                               รหัสเอกสาร  

 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบการวิจัย 

เรือ่ง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสทิธผิลของสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

 

 

 

ผู้วจิัย  นางสาวปาจรีย์ หงษ์แก้ว 

นักศึกษาปรญิญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์                          ประธานกรรมการ 

  ดร.เอกลักษณ์  เพยีสา                                             กรรมการ 

 

 

 

ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม................................................................................ 

ตำแหน่ง.................................................................................................... 

สถานที่ทำงาน............................................................................................ 

วันท่ี................เดอืน........................พ.ศ. ................ 
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คำชี้แจง 

 

 แบบสอบถามฉบับนีจ้ัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ

ภายในที่มีประสทิธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา  

เขต 22 และเพื่อให้การแสดงความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยใคร่ชี้แจง 

ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

  1) ในการวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการนเิทศภายในที่มี

ประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

  2) ระยะการดำเนินการม ี2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ระยะที่ 

2 การตรวจสอบรูปแบบ ซึ่งในขณะนีด้ำเนินการอยู่ในระยะที่ 1 โดยผู้วจิัยทำแบบสอบถาม

รอบที่ 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 5 คน 

  3) แบบสอบถามฉบับนี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

          ตอนที่ 2 แบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบเลือกตอบเห็นด้วยหรอืไม่เห็น

ด้วยกับรูปแบบการนเิทศภายในที่มีประสทิธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็น

ดังต่อไปนี ้

  เห็นด้วย     หมายถึง  เมื่อท่านเห็นด้วยกับข้อความในแบบสอบถาม 

          ไม่แน่ใจ      หมายถึง  เมื่อท่านไม่แน่ใจกับข้อความในแบบสอบถาม 

                  ไม่เห็นดว้ย   หมายถึง  เมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความในแบบสอบถาม 

 

ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ 

 

นางสาวปาจรยี์  หงษ์แก้ว 
 นักศกึษาปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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คำชี้แจง : โปรดทำเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องความคดิเห็นในแต่ละประเดน็ 

ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสทิธิผล 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 
เห็นด้วย 

+1 

ไม่แนใ่จ 

0 

ไม่เห็นดว้ย 

-1 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

ความรู้และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 

1 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถให้คำแนะนำแก่ครู

และบุคลากรได้ 

    

2 ผู้นิเทศมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธี 

การสอนและสามารถสาธิตใหค้ำแนะนำแก่ครูได้ 

    

3 ผู้นิเทศมีความรู้และความเข้าใจและสามารถเป็นตัวอย่างในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

    

4 ผู้นิเทศมีทักษะด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการนิเทศภายใน     

5 ผู้นิเทศมทีักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อครูและผูร้ับการนิเทศ     

6 ผู้นิเทศมีทักษะการบริหารจัดการและมีความสามารถในการตัดสินใจ

ในกระบวนการนิเทศภายใน 

    

7 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมการอบรมและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

แก่ครู 

    

8 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมการสร้างประสบการณ์วชิาชีพแกค่ร ู     

9 ผู้นิเทศส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนและการวจิัยในชั้นเรียน     

ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

1 ผู้บริหารร่วมพัฒนากระบวนการการนิเทศภายในอย่างจรงิจังและ

ต่อเน่ือง 

    

2 ผู้บริหารแสดงความเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการนิเทศ

ภายใน 

    

3 ผู้บริหารประสานงานประสานความร่วมมอืกับครูและบุคลากรใน

โรงเรียนทุกฝ่ายเพ่ือให้การนิเทศภายในใหบ้รรลุวัตถุประสงค ์

    

4 ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีต่อครูและบุคลากรในการนิเทศภายใน     

5 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงานในการนิเทศภายในอย่างจริงจงั 

    

6 ผู้บริหารบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดทศิทางและนโยบายท่ี

ชัดเจน 

    

7 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวชิาชีพคร ู     

8 ผู้บริหาร สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริม 

การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

    

9 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง     
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสทิธิผล 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 
เห็นด้วย 

+1 

ไม่แนใ่จ 

0 

ไม่เห็นดว้ย 

-1 

สื่อและเครื่องมอืในการนิเทศ 

1 สถานศึกษามวีัสดุ อุปกรณ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอสำหรับ 

การนิเทศภายใน 

    

2 สถานศึกษาจัดทำคู่มือ เอกสารที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศภายใน     

3 สถานศึกษามกีารนำเทคโนโลยมีาใชใ้นการนิเทศภายใน     

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการจัดเตรียมส่ือและเครื่องมอื 

ในการจัดการนิเทศภายใน 

    

5 สถานศึกษาส่งเสริมการใชส่ื้อและเครื่องมอืในการนิเทศให้คุม้ค่าและ

เกิดประสทิธิผลสูงสุด 

    

6 สถานศึกษาสนับสนุนใหม้กีารผลิตส่ือและเครื่องมอืเพือ่ใช ้

ในการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง 

    

7 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีส่ือและเครื่องมอืติดต่อสื่อสารระหว่างกัน     

8 สถานศึกษามกีารตรวจสอบปรับปรุงสื่อและเครื่องมอืในการนิเทศให้มี

ความพร้อมใช้ในการนิเทศภายใน 

    

9 สถานศึกษามกีารแต่งต้ังคณะจัดทำส่ือและเครื่องมอืในการนิเทศ     

บรรยากาศในการนเิทศภายใน 

1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ร่วมกัน 

    

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมติร     

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และความคดิเห็นกัน

และกันอย่างเปิดเผย 

    

4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนใหค้วามร่วมมอืในการปฏิบัติงาน

และจัดกจิกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในอย่างทุ่มเทด้วยความ

เต็มใจเป็นอย่างดี 

    

 

5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศที่เอือ้อำนวยต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

    

6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพท่ีดี

ใหแ้ก่นักเรียน 

    

7 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศที่มคีวามอบอุ่นเป็น

บรรยากาศทางด้านจิตใจในชั้นเรียน 

    

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศในการเย่ียมชั้นเรียนที่ดีด้วย

ความเป็นกัลยาณมติร 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสทิธิผล 
ความคิดเห็น 

ข้อเสนอ 

แนะ 
เห็นด้วย 
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ไม่แนใ่จ 

0 

ไม่เห็นดว้ย 

-1 

แรงจูงใจ 

1 ผู้บริหารสร้างขวญัและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร     

2 ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านบวกท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจ

ใหแ้ก่ครูและบุคลากร 

    

3 ผู้บริหารโน้มน้าวให้ครูผู้สอนปฏบิัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์หลักและ

ประสทิธิผลขององค์กร 

    

4 ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนิเทศภายใน     

5 ผู้บริหารจัดหาสวัสดิการ รางวัล การพจิารณาความดีความชอบ และ

ส่ิงอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ครูผู้สอนอย่างเป็นธรรม 

    

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศจัดส่ิงอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือครูใหน้ำ

วัสดุอุปกรณ์การสอนมาใช้เพื่อให้เกดิประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอน  

    

7 ผู้บริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษายอมรับความ

แตกต่างระหว่างกันและพร้อมที่จะเปล่ียนแปลง 

    

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

ร่วมกัน 

    

9 ผู้บริหารสร้างลักษณะความเป็นผู้นำ เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากร

ร่วมกันแสดงความคิดเห็น 

    

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายของการนิเทศภายใน 

การพัฒนาหลักสูตร 

1 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการ

นิเทศดา้นการพัฒนาหลักสูตร 

    

 

2 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในการ

นิเทศดา้นการพัฒนาหลักสูตร 

    

3 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางและวธิีการนิเทศดา้น

การพัฒนาหลักสูตร 

    

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศดำเนินการนิเทศตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์

ที่กำหนดด้านการพัฒนาหลักสูตร 

    

5 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวันและเวลาในการนิเทศการ

พัฒนาหลักสูตร 

    

6 ผู้รับการนิเทศพฒันาตนเองเรื่องการนำหลักสูตรไปใชแ้ละการประเมิน

หลักสูตร 

    

7 ผู้รับการนิเทศตรวจสอบความสำเร็จของการนิเทศภายในด้านการ

พัฒนาหลักสูตร 
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-1 

8 ผู้รับการนิเทศประเมนิความพงึพอใจของผู้นิเทศในการพัฒนาหลักสูตร     

9 ผู้รับการนิเทศได้รับฟังการนำเสนอการพฒันาหลักสูตร การสร้าง

หลักสูตร การใชแ้ละการประเมินหลักสูตรจากหัวหน้างานวชิาการ

โรงเรียน 

    

การจัดการเรยีนการสอน 

1 

 

ครูพัฒนาตนเองเรื่อง เทคนิควิธีการสอน และการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู ้

    

2 

 

ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 

    

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดใหม้กีารแลกเปล่ียนเรียนรู้     

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝกึนักเรียนใหส้ามารถปรับตัวให้

เข้ากับสังคมและส่ิงแวดล้อมเพื่อนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

    

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้

สอดคล้องกับผูเ้รียน 

    

6 
ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะของผู้เรียน 

    

7 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด     

8 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยการสังเกต

การสอนในชั้นเรียนของครูผู้รับการนิเทศ 

    

9 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยการสาธิต

วธิีการสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 

    

การผลิตและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

1 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้น

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    

2 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูผลิตส่ือการสอนและนำมาคน้ควา้

ทดลองใชก้ับการเรียนการสอน 

    

3 ครูคัดเลือกส่ือที่เหมาะสมมาใช้ให้เกดิประโยชน์และประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน 

    

4 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูพัฒนาความรู้ เรื่อง นวัตกรรมและ

เทคโนโลยด้ีานการศึกษา 

    

5 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูพัฒนาความรู้ เรื่อง  

การใชส่ื้อเทคโนโลย ี(คอมพวิเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์  

เครื่องเล่นดีวีดี) 
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ไม่เห็น

ด้วย 

-1 

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูนำส่ือและนวัตกรรมท่ีคน้ควา้มา

ทดลองใชก้ับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

    

7 ผู้บริหารและผูนิ้เทศให้คำปรึกษา เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

    

8 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูประเมนิผลการใชส่ื้อ 

การเรียนการสอน  

    

การวัดและประเมินผล 

1 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมคีวามรู้เกี่ยวกับการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้

    

2 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมกีารวัดและประเมนิผล 

การเรียนการสอนสอดคล้องครอบคลุมกับเน้ือหาตามที่หลักสูตร

กำหนด 

    

3 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้ำแนะนำแก่ครูให้มีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงอย่างสม่ำเสมอ 

    

4 

 

ผู้บริหารจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำขอ้สอบเพ่ือวัดผลประเมินผลการ

เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดทุกรายวชิา 

    

5 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมครูใหค้ำปรึกษาแนะนำ  

เรื่องวธิีการวัดและประเมนิผล (ก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน  

และปลายภาคเรียน) 

    

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมคีวามรู้ เรื่อง  

การสร้างเครื่องมอืและการจัดเก็บข้อมูลการวัดและประเมนิผลการ

เรียนการสอนอย่างมีระบบ 

    

7 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมกีารประเมนิวเิคราะห์  

เครื่องมอืที่ใช้วัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหม้ปีระสทิธิภาพ 

    

8 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมกีารสรุปผลการวัดผลและ

ประเมินผล เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านวชิาการ 

ในอนาคต 

    

9 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูนำผลการประเมิน 

มาพัฒนา ปรับปรุงแกไ้ขการจัดการเรียนการสอน 

ของครูอยู่เสมอ 

    

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการนเิทศภายใน 

การศกึษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

1 

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ 

ความต้องการของการนิเทศภายใน 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผล 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแ

นะ 

เห็น

ด้วย 

+1 

ไม่

แน่ใจ 

0 

ไม่เห็น

ด้วย 

-1 

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารสำรวจปญัหาและอุปสรรคในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน 
    

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาขอ้มูล ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    

4 ผู้บริหารและผูนิ้เทศมกีารศึกษาความต้องการของครูผู้สอนในการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
    

5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาความต้องการของนักเรียนในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    

6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาความต้องการของชุมชน ในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรยีน 
    

7 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารกำหนดทางเลือกในการแกป้ัญหาโดย

อาศัยขอ้มูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ 
    

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ

ของโรงเรียนโดยคณะกรรมการการนิเทศภายใน 
    

9 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ

ของโรงเรียนโดยดำเนินการทุกปกีารศึกษา 
    

การวางแผนการนเิทศ 

1 สถานศึกษามแีผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศ 

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน 
    

2 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การนิเทศภายใน 
    

3 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติการนิเทศภายใน

ใหช้ัดเจน 
    

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดรายละเอียดกจิกรรมและจัด

ขั้นตอนการปฏิบัติการนิเทศภายในใหช้ัดเจน 
    

5 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันทบทวนขั้นตอนและกระบวนการนิเทศ

ภายในใหช้ัดเจน 
    

6 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตาม

ขั้นตอนและแกป้ัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
    

7 สถานศึกษามกีารจัดทำปฏทินิปฏิบัติงานการนิเทศภายในตลอดปี

การศึกษา 
    

8 สถานศึกษามีการกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการนเิทศภายใน

สถานศึกษารวมถงึแต่งต้ังครูทุกคนใหเ้ป็นทัง้ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศ

ภายในสถานศึกษาด้วย 
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสทิธิผล 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 

+1 

ไม่แนใ่จ 

0 

ไม่เห็น

ด้วย 

-1 

9 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวธิีการ 

ประเมินผลการนิเทศ 
    

การปฏิบัตติามแผนและการนิเทศ 

1 

 

ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันประชุมคณะผูนิ้เทศและผูเ้ก่ียวข้องเพื่อ

ทำความเข้าใจรายละเอียดเก่ียวกับการดำเนินงานตามแผนงานและ

โครงการนเิทศภายใน 

    

2 ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกจิกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผนการ

นิเทศภายใน 
    

3 

 

ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไวใ้นแผนการ

นิเทศภายใน 
    

4 ผู้นิเทศจัดใหม้กีารรายงานความกา้วหน้าของการปฏิบัติ 

การนิเทศตามแผนงานและโครงการนเิทศภายใน ให้ผูบ้ริหารและ

ผู้เก่ียวข้องทราบ 

    

5 

 

ผู้นิเทศมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครอูย่างมรีะบบต่อเน่ือง

และสม่ำเสมอ 
    

6 

 

ผู้นิเทศมีการเย่ียมชั้นเรียนเพ่ือให้คำแนะนำและ 

สังเกตการณ์สอนของครูเป็นรายบุคคล 
    

7 ผู้นิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานและ

ปฏิบัติการนิเทศภายในตามแผนงาน 
    

8 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศนำผลการนิเทศไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

กจิกรรมการเรียนการสอนต่อไป 
    

9 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันแกป้ัญหาและพัฒนาวธิีการจัดการ

เรียนการสอน 
    

การประเมนิผลการนิเทศ 

1 

 

ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกนักำหนดวธิีการและเกณฑ์การ

ประเมินผลใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปา้หมายในการนิเทศ

ภายใน 

    

2 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเปดิโอกาสใหค้รูและบุคลากรมส่ีวนร่วมในการ

ประเมินผลการนิเทศภายใน 
    

3 ผู้บริหารและผูนิ้เทศจัดใหม้กีารประชุมอภิปรายเพ่ือประมวลปญัหา

อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงงาน 
    

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศประชุมร่วมกันหลังปฏิบัติการนิเทศเสร็จสิ้น 
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ความคิดเห็น 
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ไม่เห็น

ด้วย 

-1 

5 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศวพิากษ์ผลการปฏิบัติการนิเทศ ร่วมกัน

วเิคราะห์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    

6 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการประเมนิผลการดำเนินการนิเทศการ

จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกำหนด 
    

7 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศนำผลการประเมนิมาวเิคราะหเ์ปรียบ เทียบ

กับเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อสรุปผลการประเมิน 
    

8 สถานศึกษามกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณาจากการ

พัฒนาของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
    

9 สถานศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใชใ้นการพัฒนา 

ปรับปรุงการนิเทศให้มปีระสทิธิภาพเพิ่มขึน้ 
    

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการนเิทศภายใน 

คุณภาพด้านครู 

1 

 

ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้ครอบคลุมตามที่หลักสูตร

กำหนด 
    

2 ครูมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
    

3 ครูมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค

เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจง่ายส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู ้     

4 ครูมคีวามสามารถในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อ

ประสทิธิภาพในการจัดการเรียนรู ้
    

5 ครูมคีวามสามารถในการทำวจิัยในชั้นเรยีนเพ่ือแกป้ัญหาหรือ

พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
    

6 ครูมจีิตวญิญาณความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละการทำงานอย่างเต็ม

ศักยภาพ 
    

7 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ     

8 ครูมคีวามพงึพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน     

9 ครูมขีวญัและกำใจในการปฏิบัติงาน     

คุณภาพด้านนักเรียน 

1 นักเรียนมคีวามรู้และทักษะในการใชช้ีวติประจำวัน     

2 นักเรียนมทีักษะในการอ่านคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และแกป้ัญหาได้

เหมาะสมตามระดับชั้น     
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3 นักเรียนมทีักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อื่น และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต     

4 นักเรียนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข     

5 นักเรียนมเีหตุผล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คดิเป็นและทำเป็น     

6 นักเรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี     

7 นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น     

8 นักเรียนมคีุณภาพตามที่มาตรฐานการศึกษากำหนด     

9 นักเรียนเกิดความสนใจและเกดิความรู้ความเข้าใจในการจัด

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    

คุณภาพผู้บริหาร 

1 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการสูง     

2 ผู้บริหารมีความเป็นมอือาชีพ     

3 ผู้บริหารมีความกา้วหน้าทางวิชาการ     

4 ผู้บริหารเป็นนักคดิวเิคราะห์ มีทักษะในการตัดสินใจ  

ทักษะในการจัดการที่ดี 
    

5 ผู้บริหารขับเคล่ือนงานด้านวชิาการใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้     

6 ผู้บริหารสามารถวางแผนงานด้านวชิาการได้อย่างดีเยี่ยม     

7 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคดิริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน     

8 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ผู้บริหารสามารถแกไ้ขปัญหาด้านวชิาการที่เกิดขึน้ในโรงเรียนได้ 
    

9 นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมคีวามพงึพอใจผล 

การบริหารและการจัดการศึกษา 
    

คุณภาพสถานศกึษา 

1 

 

สถานศึกษามคีรูและบุคลากรที่ความรู้ความสามารถในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
    

2 สถานศึกษามปีระสทิธิภาพในการพัฒนางานด้านวชิาการ     

3 สถานศึกษามทีมีงานเครือข่ายภายในด้านวชิาการที่เข้มแข็ง     

4 สถานศึกษามผีลงานด้านวชิาการและเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน     

5 สถานศึกษามกีารจัดการนิเทศภายในที่เป็นระบบ     
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ข้อ รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสทิธิผล 

ความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ เห็นด้วย 

+1 

ไม่แนใ่จ 

0 

ไม่เห็น

ด้วย 

-1 

6 สถานศึกษามกีารติดตามตรวจสอบปรับปรุงและ 

พัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
    

7 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

8 สถานศึกษามกีารแกป้ัญหาดา้นการจัดการเรียนการสอน     

9 สถานศึกษามกีารสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน 

สถานศึกษา 
    

 

 

                                                          

                             ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิัย 

                                                                   ลงชื่อ...................................................... 

                                                                    (..................................................................) 

                                                         ตำแหนง่............................................................................. 
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                                                                                          รหัสเอกสาร  

 

แบบสอบถามเพือ่การประกอบการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนเิทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

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

 คำชี้แจง 

 

 1. การวิจัยเรื่องนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 

การบรหิารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แบบสอบถามฉบบันีม้ีความมุง่หมายเพื่อตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ 

 2. โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเปน็จริง เพราะหากข้อมูลที่เปน็จริง จะเป็นประโยชน์ต่อการนำ

ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาด้านการนิเทศภายในได้ 

  3. การสรุปผลการวิจัยเป็นการสรุปในภาพรวม ดังนั้นผลการวิจัยจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน 

และตัวท่านแต่อย่างใด ขอใหท้่านตอบอย่างอสิระ โดยไม่ต้องลงชื่อในแบบสอบถาม 

 4. แบบสอบถามฉบับนีแ้บง่ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ข้อมลูสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)  

 ตอนที่ 2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสมและประโยชน์ของรูปแบบ 

การนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยให้ค่าคะแนน ดังนี ้

   5 หมายถงึ เหมาะสมและประโยชน์มากที่สุด  

   4 หมายถึง เหมาะสมและประโยชน์มาก 

   3 หมายถงึ เหมาะสมและประโยชน์ปานกลาง 

   2 หมายถึง เหมาะสมและประโยชน์น้อย 

   1 หมายถงึ เหมาะสมและประโยชน์นอ้ยที่สุด 

    

  ผู้วจิัยขอขอบพระคุณท่านล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ 

         

           

                 ผู้วิจัย 

                                                                  นางสาวปาจรีย์  หงษ์แก้ว         

                                                         หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา  

                                                                                คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน           ที่ตรงกับความจริงของท่าน 

1. อายุ  

  น้อยกว่า 30 ปี    31 – 40 ปี 

  41 – 50 ปี    51 ปีขึ้นไป 

2. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

  ผูบ้ริหารสถานศกึษา   

  ครู   

3. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

  น้อยกว่า 5 ปี    6 – 10 ปี 

  มากกว่า 10 ปีขึ้นไป   

4. วุฒิการศกึษา 

  ปริญญาตรี  

  ปริญญาโท  

  ปริญญาเอก 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและประโยชน์ของรปูแบบ        

การนเิทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 22 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือในแต่ละประเด็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนิเทศภายใน 

ด้านความรู้และทักษะของบุคลากรการนิเทศ 

1 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรและสามารถให้คำแนะนำแก่ครูและ 

บุคลากรได้ 

          

2 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และ

สามารถให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรได้ 

          

3 ผู้นิเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ และ

สามารถให้คำแนะนำแก่ครูและบุคลากรได้ 

          

4 ผู้นิเทศมีทักษะด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็นในการนิเทศภายใน           

5 ผู้นิเทศมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อครูและบุคลากร           

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศมีทักษะการบริหารจดัการที่ดีและมีความสามารถ 

ในการตัดสินใจในกระบวนการนิเทศภายใน 

          

7 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมต่าง ๆ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่

ครูและบุคลากร 

          

8 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการสร้างประสบการณ์วชิาชีพแก่ครูและบุคลากร           

9 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการวจิัยในชั้นเรียนแก่

ครูและบุคลากร 

          

ด้านภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร 

1 ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในอย่างจริงจงัและ

ต่อเน่ือง 

          

2 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษาในการจัดโครงการนเิทศภายในได้เป็น

อย่างดี 

          

3 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงานและประสานความร่วมมอืกับครูและ

บุคลากรในสถานศึกษาทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 

          

4 ผู้บริหารมีทัศนคติท่ีดีต่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา           

5 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

ในการนิเทศภายในอย่างจริงจงั 

          

6 ผู้บริหารมรีะบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกำหนดทศิทางและ 

นโยบายท่ีชัดเจน 

          

7 ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวชิาชีพคร ู           
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รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

8 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการจัดการเรียนการ

สอนท่ีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน 

          

9 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง           

ด้านสื่อและเครือ่งมือในการนิเทศ 

1 สถานศึกษามวีัสดุ อุปกรณ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงพอสำหรับการนิเทศภายใน           

2 สถานศึกษาจัดทำคู่มือ เอกสารที่เหมาะสมสำหรับการนิเทศภายใน           

3 สถานศึกษามกีารนำเทคโนโลยมีาใชใ้นการนิเทศภายใน           

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมกีารจัดเตรียมส่ือและเครื่องมอืในการจัดการนิเทศ

ภายใน 

          

5 สถานศึกษาส่งเสริมการใชส่ื้อและเครื่องมอืในการนิเทศให้คุม้ค่าและเกดิ

ประสทิธิผลสูงสุด 

          

6 สถานศึกษาสนับสนุนใหม้กีารผลิตส่ือและเครื่องมอืเพือ่ใช้ในการจัดการเรียน 

การสอนและการนิเทศภายในอย่างต่อเน่ือง 

          

7 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีส่ือและเครื่องมอืตดิต่อสื่อสารระหว่างกัน           

8 สถานศึกษามกีารตรวจสอบปรับปรุงสื่อและเครื่องมอืในการนิเทศให้มีความพร้อม

ใชใ้นการนิเทศภายใน 

          

9 สถานศึกษามกีารแต่งต้ังคณะจัดทำส่ือและเครื่องมอืในการนิเทศ           

ด้านบรรยากาศในการนเิทศภายใน 

1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน           

2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทำงานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมติร           

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็นกันอย่างเปิดเผย           

4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรใหค้วามร่วมมอืในการปฏิบัติงานและจัดกจิกรรม 

การนิเทศภายในอย่างทุ่มเทด้วยความเต็มใจเป็นอย่างดี 

          

5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศที่เอือ้อำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน           

6 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพท่ีดีให้แก่นักเรียน           

7 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศทางด้านจิตใจในชั้นเรียนด้วยบรรยากาศ

ที่มคีวามอบอุ่นและเป็นกันเอง 

          

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรสร้างบรรยากาศในการเย่ียมชั้นเรียนที่ดีด้วย 

ความเป็นกัลยาณมติร 

          

แรงจูงใจ 

1 ผู้บริหารสร้างขวญัและกำลังใจแก่ผูนิ้เทศและผูร้ับการนิเทศ           

2 ผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านบวกท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูและ

บุคลากร 
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รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3 ผู้บริหารโน้มน้าวให้ครูผู้สอนปฏบิัติงานจนบรรลุวัตถุประสงค์หลักและประสิทธิผล

ขององค์กร 

          

4 ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการนิเทศภายใน           

5 ผู้บริหารจัดหาสวัสดิการ รางวัล การพจิารณาความดีความชอบ และส่ิงอำนวย

ความสะดวกใหแ้ก่ครูผู้สอนอย่างเป็นธรรม 

          

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศจัดส่ิงอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือครูใหน้ำวัสดุอุปกรณ์

การสอนมาใช้เพื่อให้เกดิประสทิธิภาพในการจัดการเรียนการสอน  

          

7 ผู้บริหารส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษายอมรับความแตกต่างระหว่างกัน

และพร้อมที่จะเปล่ียนแปลง 

          

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมส่ีวนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญร่วมกัน           

9 ผู้บริหารสร้างลักษณะความเป็นผู้นำ เปิดโอกาสใหค้รูและบุคลากรร่วมกันแสดง

ความคิดเห็น 

          

องค์ประกอบที่ 2 ขอบข่ายของการนเิทศภายใน 

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

1 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการนิเทศดา้น

การพัฒนาหลักสูตร 

          

2 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่ต้องการในการนิเทศดา้นการ

พัฒนาหลักสูตร 

          

3 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางและวธิีการนิเทศดา้นการพัฒนา

หลักสูตร 

          

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศดำเนินการนิเทศตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ด้านการพัฒนาหลักสูตร 

          

5 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวันและเวลาในการนิเทศการพัฒนา

หลักสูตร 

          

6 ผู้รับการนิเทศพฒันาตนเองเรื่องการนำหลักสูตรไปใชแ้ละการประเมินหลักสูตร           

7 ผู้รับการนิเทศตรวจสอบความสำเร็จของการนิเทศภายในด้านการพัฒนาหลักสูตร           

8 ผู้รับการนิเทศประเมนิความพงึพอใจของผู้นิเทศในการพัฒนาหลักสูตร           

9 ผู้รับการนิเทศได้รับฟังการนำเสนอการพฒันาหลักสูตร การสร้างหลักสูตร การใช้

และการประเมินหลักสูตรจากหัวหน้างานวชิาการโรงเรียน 

          

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

1 ครูพัฒนาตนเองเรื่อง เทคนิควิธีการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้           

2 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ           
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รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดใหม้กีารแลกเปล่ียนเรียนรู้           

4 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยฝกึนักเรียนใหส้ามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม

และส่ิงแวดล้อมเพื่อนำไปใชใ้นชีวติประจำวันได้ 

          

5 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้และให้สอดคล้องกับ

ผู้เรียน 

          

6 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายตามลักษณะของผู้เรียน           

7 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด           

8 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยการสังเกตการสอนใน

ชั้นเรียนของครูผู้รับการนิเทศ 

          

9 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์โดยการสาธิตวธิีการสอน

จากผูเ้ชี่ยวชาญ 

          

ด้านการผลิตและการใช้ส่ือการเรียนการสอน 

1 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูนำนวัตกรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน 

          

2 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูผลิตส่ือการสอนและนำมาคน้ควา้ทดลองใชก้ับ

การเรียนการสอน 

          

3 ครูคัดเลือกส่ือที่เหมาะสมมาใช้ให้เกดิประโยชน์และประสิทธิภาพในการจัดการ

เรียนการสอน 

          

4 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูพัฒนาความรู้ เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ด้านการศึกษา 

          

5 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูพัฒนาความรู้ เรื่อง การใชส่ื้อเทคโนโลย ี

(คอมพวิเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเล่นดีวีดี) 

          

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูนำส่ือและนวัตกรรมท่ีคน้ควา้มาทดลองใชก้ับ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

          

7 ผู้บริหารและผูนิ้เทศให้คำปรึกษา เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน           

8 ผู้บริหารและผูนิ้เทศสนับสนุนใหค้รูประเมนิผลการใชส่ื้อการเรียนการสอน            

ด้านการวัดและประเมินผล 

1 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมคีวามรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมนิผล

การเรียนรู ้

          

2 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูมกีารวัดและประเมนิผลการเรียนการ

สอนสอดคล้องครอบคลุมกับเน้ือหาตามที่หลักสูตรกำหนด 

          

3 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้ำแนะนำแก่ครูให้มีการวัดและประเมนิผลการเรียน

การสอนตามสภาพจริงอย่างสม่ำเสมอ 
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รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4 ผู้บริหารจัดต้ังคณะกรรมการจัดทำขอ้สอบเพ่ือวัดผลประเมินผลการเรียน 

ที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดทุกรายวชิา 

          

5 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมครูใหค้ำปรึกษาแนะนำ เรื่องวธิีการวัดและประเมนิผล 

(ก่อนการเรียน ระหว่างการเรียน และปลายภาคเรียน) 

          

6 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมคีวามรู้ เรื่อง การสร้างเครื่องมอืและ 

การจัดเก็บข้อมูลการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนอย่างมีระบบ 

          

7 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมกีารประเมนิวเิคราะห์ เครื่องมอืที่ใช้วัดและ

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุงใหม้ปีระสิทธิภาพ 

          

8 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมใหค้รูมกีารสรุปผลการวัดผลและประเมนิผล  

เพ่ือนำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านวชิาการในอนาคต 

          

9 ผู้บริหารและผูนิ้เทศส่งเสริมสนับสนุนใหค้รูนำผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรงุ

แกไ้ขการจัดการเรียนการสอนของครอูยูเ่สมอ 

          

องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการนเิทศภายใน 

ขั้นท่ี 1 การศกึษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 

1 

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ

การนิเทศภายใน 

          

2 

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการสำรวจปญัหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

          

3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาขอ้มูล ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

          

4 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศมีการศึกษาความต้องการของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 

          

5 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

          

6 

 

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารศึกษาความต้องการของชุมชน ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของโรงเรียน 

          

7 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมกีารกำหนดทางเลือกในการแกป้ัญหาโดยอาศัยข้อมูล

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการ 

          

8 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ

โรงเรียนโดยคณะกรรมการการนิเทศภายใน 

          

9 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ

โรงเรียนโดยดำเนินการทุกปกีารศึกษา 

          

ขั้นท่ี 2 การวางแผนการนเิทศ 

1 สถานศึกษามแีผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการนิเทศเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่าง

ชัดเจน 
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รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2 

 

ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน 

การนิเทศภายใน 

          

3 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติการนิเทศภายใน 

ใหช้ัดเจน 

          

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดรายละเอียดกจิกรรมและจัดขั้นตอนการ

ปฏิบัติการนิเทศภายในใหช้ัดเจน 

          

5 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันทบทวนขั้นตอนและกระบวนการนิเทศภายในให้

ชัดเจน 

          

6 

 

ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการประชุมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและ

แกป้ัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

          

7 สถานศึกษามกีารจัดทำปฏทินิปฏิบัติงานการนิเทศภายในตลอดปีการศึกษา           

8 สถานศึกษามกีารกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการนเิทศภายในสถานศึกษา

รวมถงึแต่งต้ังครูทุกคนให้เป็นทัง้ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศภายในสถานศึกษาด้วย 

          

9 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวธิีการประเมินผลการนิเทศ           

ขั้นท่ี 3 การปฏิบตัติามแผนและการนเิทศ 

1 

 

ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศและผูเ้ก่ียวข้องร่วมกันประชุมเพ่ือทำความเข้าใจรายละเอยีด

เก่ียวกับการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการนเิทศภายใน 

          

2 ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศตามขั้นตอนและกจิกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผนการนิเทศ

ภายใน 

          

3 ผู้นิเทศดำเนินการนิเทศตามเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่ต้ังไวใ้นแผนการนิเทศภายใน           

4 ผู้นิเทศจัดใหม้กีารรายงานความกา้วหน้าของการปฏิบัติการนิเทศตามแผนงานและ

โครงการนเิทศภายใน ให้ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวข้องทราบ 

          

5 ผู้นิเทศมีการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครอูย่างมรีะบบและต่อเน่ือง           

6 

 

ผู้นิเทศมีการเย่ียมชั้นเรียนเพ่ือให้คำแนะนำและสังเกตการณ์สอนของครูเป็น

รายบุคคล 

          

7 ผู้นิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อความเข้าใจในการดำเนินงานและปฏบิัติตาม

แผนงานการนิเทศภายใน 

          

8 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศนำผลการนิเทศไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนต่อไป 

          

9 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันแกป้ัญหาและพัฒนาวธิีการจัดการเรียน 

การสอน 

          

ขั้นท่ี 4 การประเมินผลการนเิทศ 
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รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศร่วมกันกำหนดวธิีการและเกณฑ์การประเมินผล

ใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปา้หมายในการนิเทศภายใน 

          

2 ผู้บริหารและผูนิ้เทศเปดิโอกาสใหค้รูและบุคลากรมส่ีวนร่วมในการประเมินผลการ

นิเทศภายใน 

          

3 

 

ผู้บริหารและผูนิ้เทศจัดใหม้กีารประชุมอภิปรายเพ่ือประมวลปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะในการแกไ้ขปรับปรุงงาน 

          

4 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศประชุมร่วมกันหลังปฏิบัติการนิเทศเสร็จสิ้น           

5 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศวิพากษ์ผลการปฏิบัติการนิเทศ ร่วมกันวเิคราะห์การจัด

กจิกรรมการเรียนการสอน 

          

6 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศมีการประเมนิผลการดำเนินการนิเทศการจัดการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมท่ีกำหนด 

          

7 ผู้นิเทศและผูร้ับการนิเทศนำผลการประเมนิมาวเิคราะห์เปรียบเทยีบกับเกณฑ์

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อสรุปผลการประเมิน 

          

8 สถานศึกษามกีารประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการโดยพิจารณาจากการพฒันาของ

ครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีน 

          

9 สถานศึกษานำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปใชใ้นการพัฒนา ปรับปรุงการนิเทศ

ใหม้ปีระสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

          

คุณภาพด้านครู 

1 ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้ครอบคลุมตามที่หลักสูตรกำหนด           

2 ครูมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ           

3 ครูมคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเพื่อให้

นักเรียนเข้าใจง่ายส่งผลใหเ้กิดประสทิธิภาพในการจัดการเรียนรู ้

          

4 ครูมคีวามสามารถในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนรู ้

          

5 ครูมคีวามสามารถในการทำวจิัยในชั้นเรยีนเพ่ือแกป้ัญหาหรือพฒันาการจัดการ

เรียนรู ้

          

6 ครูมจีิตวญิญาณความเป็นครู ทุ่มเทเสียสละการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ           

7 ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐาน

และตัวชีว้ัด 

          

8 ครูมคีวามพงึพอใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการนิเทศภายใน           

9 ครูมขีวญัและกำใจในการปฏิบัติงาน           

คุณภาพด้านนักเรยีน 

1 นักเรียนมคีวามรู้และทักษะในการใชช้ีวติประจำวัน 
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รูปแบบการนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิผลของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 

ความเหมาะสม ประโยชน ์

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2 นักเรียนมทีักษะในการอ่านคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์และแกป้ัญหาได้เหมาะสมตาม

ระดับชั้น 

          

3 นักเรียนมทีักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจต

คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

          

4 นักเรียนมคีุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข           

5 นักเรียนมเีหตุผล ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คดิเป็นและทำเป็น           

6 นักเรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี           

7 นักเรียนมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น           

8 นักเรียนมคีุณภาพตามที่มาตรฐานการศึกษากำหนด           

9 นักเรียนเกิดความสนใจและเกดิความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

          

คุณภาพผู้บริหาร 

1 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวชิาการสูง           

2 ผู้บริหารมีความเป็นมอือาชีพ           

3 ผู้บริหารมีความกา้วหน้าทางวิชาการ           

4 ผู้บริหารเป็นนักคดิวเิคราะห์ มีทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการจัดการที่ดี           

5 ผู้บริหารขับเคล่ือนงานด้านวชิาการใหบ้รรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้           

6 ผู้บริหารสามารถวางแผนงานด้านวชิาการได้อย่างดีเยี่ยม           

7 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคดิริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียน           

8 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผูบ้ริหารสามารถแกไ้ขปัญหาด้าน

วชิาการที่เกิดขึน้ในโรงเรียนได้ 

          

9 นักเรียน ผูป้กครอง และชุมชนมคีวามพงึพอใจผลการบรหิารและการจัดการศึกษา           

คุณภาพสถานศึกษา 

1 

 

สถานศึกษามคีรูและบุคลากรที่ความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

          

2 สถานศึกษามปีระสทิธิภาพในการพัฒนางานด้านวชิาการ           

3 สถานศึกษามทีมีงานเครือข่ายภายในด้านวชิาการที่เข้มแข็ง           

4 สถานศึกษามผีลงานด้านวชิาการและเป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน           

5 สถานศึกษามกีารจัดการนิเทศภายในที่เป็นระบบ           

6 สถานศึกษามกีารติดตามตรวจสอบปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง           

7 สถานศึกษามกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง           

8 สถานศึกษามกีารแกป้ัญหาดา้นการจัดการเรียนการสอน           

9 สถานศึกษามกีารสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา           
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ประวัตยิ่อของผู้วจิัย 

ช่ือ-สกุล     นางสาวปาจรยี์ หงษ์แก้ว 

วัน เดือน ปีเกิด   29 กรกฎาคม 2524 

ที่อยู่ปัจจุบัน    102 หมู่ 1 ถนน หลักเมอืง ตำบลท่าอุเทน  

           อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 

ตำแหน่งปัจจุบัน   ครู 

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ประวัติการศกึษา 

 พ.ศ. 2547  ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 พ.ศ. 2563  ครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.)  

      สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศกึษา 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน 

 พ.ศ. 2558  ครูโรงเรยีนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
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