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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงานและ
ขนาดสถานศึกษา รวมทั้งศึกษาขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 จํานวน 286 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน เครื่องมือที่
ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามการปฏิบัติงานการ
นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .93 ตอนที่ 3
เปนแบบสอบถามขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวน
( F – test ) ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
สวนดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก
2. ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกัน มีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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3. ขาราชการครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีทัศนะตอการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
มากกวาขาราชการครู ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการนิเทศการเรียน
การสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffé พบวา ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในขนาดเล็ก สวนดานการวัด
และประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพการศึกษาพบวาไมมีความแตกตาง
4. ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกันมีทัศนะตอการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูดวย
วิธีการของ Scheffé พบวา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการ
ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก และดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
การวัดและประเมินผลการศึกษาดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
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Abstract
The objective of this research was to study and compare the line supervision
of school administrators as perceived by teachers under the Office of Narathiwat
Prathomsueksa Educational Area 3, who differed in their position, work experience and
size of the school involved. The study also elicited recommendations for improvement
of line supervision of the school administrators. With the application of Yamane’s technique,
286 school teachers served as the sample for the study. The instrument used in the study
consisted of a questionnaire with three parts. Part 1 was a check-list dealing with background
information of the respondent. Part 2 was a questionnaire with a .937 reliability, asking
questions about line supervision of the administrators. Part 3 focused on eliciting
recommendations for improvement of the line supervision carried out by school administrators.
The data were analyzed by such statistics as percentage, arithmetic means, standard
deviations and an F-test. The findings of the study reveal the following.
1. The overall level of line supervision of the administrators as perceived
by the teachers is moderate. By individual aspects, it is found that the levels of line
supervision of the administrators are high the aspects for teaching-learning management,
educational measurement and evaluation, teaching supervision and educational quality
assurance. However, the administrators’ level of supervision is high for the aspects of
curriculum and curriculum management.
2. The teachers who differ in their positions show no differences in the
overall as well as the different aspects of administrators’ line supervision.
(5)

3. The teachers who differ in their work experience show the .05 significant
difference of the overall level of line supervision of the administrators. Accordingly, the
teachers who are affiliated with a large sized school show a higher level of line supervision
than those who are affiliated with a small sized school. By individual aspects, it is found
that the teachers show the .05 significant differences on the aspects of curriculum and
curriculum management, teaching and learning management and teaching supervision.
Using the Scheffe’s pair-wise comparison, it is found that the teachers who are affiliated
with a large-sized school show a higher level of line supervision of the administrators
than those who are affiliated with a small sized school. In addition, the teachers show
no differences on their perception of level of supervision related to the aspects of educational
measurement and evaluation and educational quality assurance.
4. The teachers who differ in their size of school show the .05 significant
difference of the overall level of line supervision of the administrators. Accordingly, the
teachers who are affiliated with a large sized school show a higher level of line supervision
than those who are affiliated with a small sized school. By individual aspects, it is found
that the teachers show the .05 significant differences on all aspects of line supervision.
Using the Scheffe’s pair-wise comparison, it is found that, for the aspect of curriculum
and curriculum management, the teachers who are affiliated with a large-sized school
show a higher level of line supervision of the administrators than those who are affiliated
with a small and medium sized school. Similarly, it is found that for the aspects of learning
and teaching management, educational measurement and evaluation, learning and
teaching supervision and educational quality assurance, the teachers who are affiliated
with a large sized school show a higher level of perception of supervision than those
who are affiliated with a small size school.
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงสมบูรณไดดวยความเมตตากรุณา และการชวยเหลือ
ใหคําปรึกษาแนะนําอยางดียิ่งจาก ดร.เผก สิทธิพันธ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่
ไดกรุณาแนะนํา ตรวจสอบ แกไข ใหขอเสนอแนะ และติดตามความกาวหนาในการทําสารนิพนธ
อยางตอเนื่อง ทําใหผูวิจัยไดแนวคิดในการทําสารนิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น และคณะกรรมการ
สอบสารนิพนธ อีก 2 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.สุจิตรา จรจิตร และรองศาสตราจารย ชอลดา
พันธุเสนา ที่กรุณาใหคําแนะนําเพิ่มเติมจนกระทั่งสารนิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณมาเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ คุณ ดนัย เสงสีแ ดง รองผูอํา นวยการสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 คุณสมพร สุมาลี ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาเมาะ และคุณกอซี
เนตรไมตรี ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาไม ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญพิจารณาใน
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามใหสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ที่ใหความรวมมือเกี่ยวกับการใหขอมูลในการตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดี ซึ่งมีสวนชวยใหการวิจัยครั้งนี้สําเร็จไปดวยดี
ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่คอยเปนกําลังใจและใหการสนับสนุนมาตลอด อีกทั้ง
ขอบคุณผูที่เปนกําลังใจในการทําวิจัย จนสําเร็จซึ่งไมอาจกลาวถึงไดในที่นี้
ประโยชนและคุณคาของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบคุณความดีแดบุพการี และ
ครูอาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และผูมีพระคุณทุกๆ ทาน ทําใหผูวิจัยสามารถ
จัดทําสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จดวยดี
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บทที่ 1
บทนํา

ปญหาและความเปนมาของปญหา
การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพประชากรของประเทศการจัด
การศึกษาที่ดียอมสงผลใหประชากรนําความรูความสามารถของตนเองมาใชในการดํารงชีวิตได
อยางเหมาะสมสามารถปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงตางๆในปจจุบันไดอยางดี กอใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคมดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 6 ไดกลาวไววาการจัดการศึกษาตอง
เป น ไปเพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ทั้ ง ร า งกาย จิ ต ใจ สติ ป ญ ญาความรู แ ละ
คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
ดังนั้น จึงถือไดวาการจัดการศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญในการสรางความมั่นคงและความกาวหนา
ใหแกประเทศชาติแตเนื่องจากการจัดการศึกษามีความสัมพันธกับสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี ซึ่งในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ จึงทําใหการจัด
การศึกษาเปนงานที่ละเอียดออนซับซอนจําเปนตองปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพสอดคลองกับเหตุการณปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว (พัชรี
ศานติอาวรณ. 2552:1)
การนิ เ ทศการศึ ก ษาเป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ช ว ยส ง เสริ ม ให ส ถานศึ ก ษาสามารถจั ด
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาปจจุบันมุงเนนรูปแบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งเปนการรวมมือกันระหวางผูบริหารกับครูในสถานศึกษา สงเสริม
การเรียนการสอนใหมีคุณภาพโดยการเปดโอกาสใหบุคคลภายในสถานศึกษาเขาใจถึงสภาพ
และปญหาของสถานศึกษาอยางแทจริง การนิเทศภายในเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่งของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาและสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้เพราะบุคลากรในสถานศึกษาเปนผูที่อยูใกลชิดกับผูเรียนยอมทราบและเขาใจสภาพปญหา
ของสถานศึกษาตลอดจนสามารถวิเคราะห สาเหตุของปญหาไดดีกวาบุคคลภายนอกซึ่งจะสงผล
ใหการนิเทศการศึกษาตอบสนองความตองการของบุคลากรในสถานศึกษาไดมากกวา ซึ่งจะ
สงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เปนหนวยงานทาง
การศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด
1
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ประกอบดวย สถานศึกษาที่อยูในอําเภอระแงะ อําเภอจะแนะ และอําเภอเจาะไอรอง รวมทั้งหมด
81 โรงเรียน และถือวาเปนโรงเรียนสวนใหญที่ตั้งอยูในพื้นที่ทุรกันดารและเปนเขตพื้นที่เสี่ยงภัย
จากสภาวะเหตุการณความไมสงบ นักเรียนสวนใหญใชภาษาถิ่น (มลายู) ในการสื่อสารจึงมีปญหา
และอุปสรรคในการสื่อสารการใชภาษาไทย นอกจากนั้นยังขาดแคลนครูผูสอนในการจัดชั้นเรียน
ครูผูสอนที่ตรงกับสาขาวิชาตางๆ จากการสัมภาษณศึกษาเทศกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ธรรมชาติ ทองแดง (สัมภาษณ. 2553: 25 กรกฎาคม) เกี่ยวกับ
การดําเนินงานดานวิชาการโดยภาพรวมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 จากอดีตจนถึงปจจุบันพบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานสรุปไดดังนี้ ดานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาทุกโรงเรียนทั้งหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต
ยังขาดการนําไปใชและปรับปรุงแกไขหลังจากนําหลักสูตรไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรพบวามีปญหาในดานการปฏิบัติ ควรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถ
นํามาใชไดจริง เกิดผลในการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา
โรงเรียนยังขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เชน วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และสาระที่ตองใชความสามารถเฉพาะดาน เชน ดนตรี-นาฏศิลป ศิลปะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานอยูมาก ดานการนิเทศภายใน พบวาบุคลากรในการ
นิเทศมีปฏิทินการปฏิบัติงานและมีการจัดทําเครื่องมือมาวิเคราะห เพื่อแกปญหาในชั้นเรียนให
เกิดการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นแตผูบริหารและครูวิชาการยังขาดการวางแผนในการนิเทศภายใน
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ดานการประเมินผล พบวา ครูผูสอนไมใหความสําคัญกับการ
ประเมินผลเทาที่ควร ควรมีการประเมินตามสภาพจริงและถูกตองตามหลักการประเมินผลเพื่อ
หาแนวทางในการสอนเสริมเพิ่มเติมในสาขาวิชาที่ยังมีผลสัมฤทธิ์ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ไดรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิเคราะหจากผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National
Educational Testing (O-NET) ปการศึกษา 2552 ในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลปรากฏวา
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย มีคาเฉลี่ยรอยละนักเรียนตามเกณฑประเมินสวนใหญอยูในระดับ
ปรับปรุง คือ รอยละ 51.34 และมีมาตรฐานในแตละสาระต่ํากวาเกณฑทุกสาระกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร พบวา มีคาเฉลี่ยรอยละนักเรียนตามเกณฑประเมินสวนใหญอยูในระดับปรับปรุง
คือรอยละ 54.18 และมีมาตรฐานในแตละสาระต่ํากวาเกณฑทุกสาระ และการประเมินคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2552 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏวากลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร และกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
มีคาเฉลี่ยดานผลสัมฤทธิ์ทั้ง 3 กลุมสาระลวนอยูในระดับพอใชทั้งสิ้น นอกจากนี้ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ผลปรากฏวาทุกกลุมสาระการเรียนรู พบวา มี
คาเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และเมื่อจัดลําดับคุณภาพการศึกษาตามเขตพื้นที่การศึกษา
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178 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศพบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 อยูใน
ลําดับสุดทาย (ศูนยปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ออนไลน: 2553)
นั่นแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของการจัดการศึกษาที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้น
โดยอาศัยกระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะตองใหมีการพัฒนา
ไปพรอมๆ กัน มีการประสานสัมพันธและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา
โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 จะตองพัฒนาการดําเนินงานนิเทศภายใน
เพราะการนิเทศภายในเปนสวนสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานในดานวิชาการของโรงเรียน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงคทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ครูผูสอนเขาใจกระบวนการเรียนการสอน จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข
จากสภาพความเปนมาและปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนขาราชการครูใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และเปนผูหนึ่งที่
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบและความจําเปนในการแกปญหาที่เกิดขึ้น ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนิเทศ
ภายในวาการนิเทศภายในเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายจุดมุงหมายของการจัดการศึกษา รวมถึงชวยสงเสริมสนับสนุน
และพัฒนาใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มศักยภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีขอบขายการศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในของงานวิชาการ 5 ดาน ไดแก 1) ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) ดานการจัด
การเรียนการสอน 3) ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 4) ดานการนิเทศการเรียนการสอน
และ 5) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อยูในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยจําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ
ขนาดสถานศึกษาแลวแตกตางกันหรือไม และมีขอเสนอแนะในการนิเทศภายใน อะไรบางเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการนิเทศภายในและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเปน
ประโยชนสูงสุดกับผูเรียนที่จะไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุขตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนงของ
ขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
สมมติฐาน
การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไวดังนี้
1. ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 แตกตางกัน
2. ขาราชการครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนะตอการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
แตกตางกัน
3. ขาราชการครูที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีทัศนะตอการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
แตกตางกัน
ความสําคัญของการวิจัย
1. ทําใหทราบระดับและผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
2. ผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษาสามารถนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบาย และใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
นิเทศภายในโรงเรียน
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยมีขอบเขต
ของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยศึกษาการ
นิเทศภายในของงานวิชาการ 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1,170 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปการศึกษา 2553 จํานวน 286 คน
ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร ยามาแน (ผองศรี วาณิชยศุภวงศ. 2546:
104; อางอิงจาก Yamane. 727-728)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 ตําแหนงของขาราชการครู แบงเปน 4 กลุม คือ
3.1.1.1 ครูผูชวย
3.1.1.2 ครู คศ. 1
3.1.1.3 ครู คศ. 2
3.1.1.4 ครู คศ. 3
3.1.2 ประสบการณในการปฏิบัติงาน แบงเปน 3 กลุม คือ
3.1.2.1 ต่ํากวา 10 ป
3.1.2.2 10 – 20 ป
3.1.2.3 มากกวา 20 ป
3.1.3 ขนาดสถานศึกษา แบงเปน 3 ขนาด คือ
3.1.3.1 ขนาดเล็ก
3.1.3.2 ขนาดกลาง
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3.1.3.3 ขนาดใหญ
3.2 ตัวแปรตาม คือ การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามกรอบ
การนิเทศภายในของงานวิชาการ 5 ดาน ดังนี้
3.2.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
3.2.2 ดานการจัดการเรียนการสอน
3.2.3 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
3.2.4 ดานการนิเทศการเรียนการสอน
3.2.5 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ดังภาพประกอบ 1
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ตําแหนงของขาราชการครู
1.1 ครูผูชวย
1.2 ครู คศ. 1
1.3 ครู คศ. 2
1.4 ครู คศ. 3
2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน
2.1 ต่ํากวา 10 ป
2.2 10 – 20 ป
2.3 21 ปขึ้นไป
3. ขนาดสถานศึกษา
3.1 ขนาดเล็ก
3.2 ขนาดกลาง
3.3 ขนาดใหญ

ตัวแปรตาม
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามกรอบการนิเทศภายในของงานวิชาการ
5 ดาน คือ
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. ดานการจัดการเรียนการสอน
3. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน
5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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นิยามศัพทเฉพาะ
ผูวิจัยไดนิยามศัพท เพื่อใหเขาใจความหมายของคําหรือขอความที่ใชในการวิจัยใน
ครั้งนี้ ดังตอไปนี้
1. การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกัน
ระหวางผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาเพื่อชวยเหลือ สนับสนุน แนะนําซึง่ กันและกันใน
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครู ในงานวิชาการ 5 ดาน ไดแก ดานหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดาน
การนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 3 เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
สูงใหขึ้นตามจุดมุงหมายที่ตองการ
1.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับ
หลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก
การวางแผนเกี่ยวกับการใชหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร การสรางหลักสูตร การจัดทําแผนการสอน
และการจัดกิจกรรมในหลักสูตร โดยการตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช การประชาสัมพันธ
หลักสูตร การเตรียมความพรอมดานตางๆ เชน บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ การจัดหา
วัสดุอุปกรณ การจัดทําโครงการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.2 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมในกระบวนการใชหลักสูตรที่
ครูและนักเรียนตองทํารวมกัน เปนกิจกรรมที่ครูผูสอนไดใกลชิดกับนักเรียนและนักเรียนไดปฏิบัติ
มากที่สุด และเปนการดําเนินการเพื่อเอื้ออํานวยใหการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญเปนไปอยางราบรื่น บรรลุผลตามจุดมุงหมาย และตองมีการจัดระบบสนับสนุนโดยมีการ
จัดครูเขาสอน การพัฒนาวิธีการสอน การจัดกิจกรรมโดยวิธีตางๆ อยางหลากหลาย รวมถึงการ
ใชสื่อและอุปกรณ
1.3 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ครูผูสอนใช
ตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน โดยใชวิธีการที่หลากหลายใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรูพรอมทั้งมีการดําเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและ
คานิยมอันพึงประสงค
1.4 ดานการนิเทศการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการทํางานระหวางผูนิเทศ
กับครูผูสอนเพื่อปรับปรุงการสอน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การใหคําปรึกษาหารือเปนกลุม
และเปนรายบุคคล การพาไปศึกษานอกสถานที่และการเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น
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1.5 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการ
ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาการประเมิน
คุณภาพการศึกษา และการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
อยางตอเนื่อง เปนการสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษาทําใหผูเรียนมีคุณภาพ
2. ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ขาราชการครูผูดํารงตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
หรือผูรักษาการในตําแหนงดังกลาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3
3. ทัศนะ หมายถึง ความรูสึกและความคิดเห็นที่มีเหตุผลเกี่ยวกับการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด
4. ขาราชการครู หมายถึง ครูผูสอนที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งใหปฏิบัติราชการใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
5. ตําแหนงขาราชการครู หมายถึง ระดับความรูความสามารถ ความชํานาญการ
หรือ ความเชี่ ย วชาญของข า ราชการครูที่ ผา นการประเมิน จากคณะกรรมการในแตล ะระดั บ
แบงเปน 4 กลุม คือ ครูผชู วย ครู คศ. 1 ครู คศ. 2 และครู คศ. 3
5.1 ครูผูชวย หมายถึง ขาราชการครูที่ผานการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ
ครบ 2 ป
5.2 ครู คศ. 1 หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ยังไมไดรับ
การประเมินเพื่อรับวิทยฐานะ
5.3 ครู คศ. 2 หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 โดยผาน
การประเมินและไดรับเงินวิทยฐานะ 3,500 บาท
5.4 ครู คศ. 3 หมายถึง ขาราชการครูที่ไดรับเงินเดือนอันดับ คศ.3 โดยผาน
การประเมินและไดรับเงินวิทยฐานะ 5,600 บาท
6. ขนาดสถานศึกษา หมายถึง ขนาดของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยใชจํานวนนักเรียนเปนเกณฑ ในการวิจัยครั้งนี้ ได
แบงขนาดของสถานศึกษาเปน 3 ขนาด คือ
6.1 สถานศึกษาขนาดเล็ก เปนสถานศึกษาที่มีนักเรียนไมเกิน 120 คน
6.2 สถานศึกษาขนาดกลาง เปนสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต 121 – 300 คน
6.3 สถานศึกษาขนาดใหญ เปนสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต 301 คน ขึ้นไป
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7. สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
8. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 หมายถึง หนวยงาน
ทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับเขต ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย
สถานศึกษาที่อยูในอําเภอระแงะ อําเภอจะแนะ และอําเภอเจาะไอรอง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เนื้อหาจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย ตํารา วารสาร บทความทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการ
นิเทศภายใน ซึ่งผูวิจัยไดเรียบเรียงเนื้อหามีขอบขายเนื้อหาสาระดังนี้
1. การนิเทศการศึกษา
2. การนิเทศภายใน
3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การนิเทศการศึกษา
1. ความหมายของการนิเทศการศึกษา
การนิ เ ทศมาจากภาษาอั ง กฤษว า “Supervision” ตามรู ป ศั พ ท ห มายถึ ง การให
ความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และปรับปรุงในพจนานุกรม หมายถึงการชี้แจง การ
แสดงและการจําแนก แตความหมายของการนิเทศการศึกษานั้นไดมีนักวิชาการและนักการ
ศึกษาไดใหความหมายของการนิเทศไวแตกตางกันไปตามแนวคิดของแตละบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับประสบการณและจุดมุงหมาย แตสวนใหญแลวก็มีความหมายคลาย ๆ กัน ดังนี้
สุเทพ เมฆ (2540: 47) ไดกลาววา การนิเทศการศึกษา หมายถึง การชวยเหลือ
แนะนําใหการสนับสนุน ใหความรวมมือ ในการดําเนินการนิเทศและสนับสนุนภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
เพื่อใหการจัดการศึกษาดําเนินไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ กิติมา ปรีดีดิลก (2541: 262)
ไดกลาววาการนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการชี้แนะ แนะนําและใหความรวมมือตอกิจกรรม
ของครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อใหบรรลุผลตามจุดหมายที่วางไว ทํานองเดียวกัน
เยาวพา เดชะคุปต (2542: 86) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการ ปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ โดยมีจุดมุงหมายใหผูรับการนิเทศเกิดการพัฒนา มีผลให
ผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ สุรวิช แกวอําไพ (2544: 16) กลาวไววา
การนิเทศการศึกษาหมายถึงกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูนิเทศ ผูบริหารและครูและผูที่
เกี่ยวของทางการศึกษา โดยมีจุดหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
อันเปนประโยชนตอผูเรียน
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นริศรา อุปกรณศิริการ (2542: 16) กลาววา การนิเทศการศึกษาเปนความรวมมือ
และประสานงานของบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของครู อันจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
ชารี มณีศรี (2542: 22) ไดกลาวไววา การนิเทศการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนา
การเรียนการสอนใหดีขึ้นและเปนการรวมมือกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 33) ไดนิยามความหมาย
การนิเทศการศึกษาวา เปนการที่ผูนิเทศใชกระบวนการยั่วยุ ทาทาย ริเริ่ม รวมคิดรวมทําสนับสนุน
ใหมีการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามความจําเปนของการพัฒนาโดยผานครูและผูบริหาร
โรงเรียน
ความหมายของนักวิชาการและนักการศึกษาที่กลาวมาแลว นั้นยอมเห็นไดวา
นิเทศการศึกษา เปนความพยายามทุกวิถีทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมถึงกระบวนการทํางานรวมกันของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เปนกระบวนการ
ทํางานรวมกันทางการศึกษาที่รวมกันคิด รวมกันสรางและจัดขึ้นเพื่อการแกปญหาและพัฒนาครู
ใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแกผูเรียน ทําใหผูเรียน
ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามจุดหมายของหลักสูตรอันจะสงผลในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ใหมีคุณภาพสูงขึ้น
2. ความสําคัญของการนิเทศการศึกษา
ปจจุบันการจัดการศึกษาไดดําเนินการอยางรวดเร็วทั้งในการจัดการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ การจัดการศึกษายอมขึ้นอยูกับปจจัยในการจัดการของสามกระบวนการ คือ
กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ โดยเฉพาะหนวยงาน
ทางการศึกษาซึ่งมีความตองการและความจําเปนในการนิเทศ เพราะความตองการที่เปนเปาหมาย
สูงสุดในการจัดการศึกษา อีกทั้งสังคมในปจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งในดาน
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางหลักสูตรมีแนวความคิดและแนว
การจัดการเรียนการสอนที่แปลกแตกตางกันไปตามความเจริญของแตละทองถิ่น บทบาทของ
บุคลากรในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากสภาพจริงที่สอดคลองกับมาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น ผูบริหารตองมีภาวะเปนผูนํา มี
วิ สั ย ทัศ น มุ งมั นที่จะสรา งระบบคุณ ภาพใหเ กิดขึ้น ในสถานศึ กษากํา หนดนโยบายที่ ชัด เจน
ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานกําหนดขั้นตอนทํางาน รวมทั้งจัดทําคูมือใหทันสมัยอยูเสมอ สราง
ความรวมมือกับทุกสวนทุกฝายเพื่อสรางความเขมแข็งในองคกรสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
เรียนรูของผูเรียนและการทํางานของผูสอน พัฒนาบุคลากรใหมีนิสัยแหงคุณภาพ ไดแก ความ
เปนระเบียบเรียบรอย การทํางานเปนทีม การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการมีสวนรวม ดัง
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พระราชบัญญัติ พุทธศักราช 2542 กําหนดสาระบัญญัติในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก หนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดยใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเป นส วนหนึ่ ง ของกระบวนการบริหารศึกษาที่ ต องดํ า เนินการอยางตอเนื่อ ง
สถานศึกษาจะตองทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเปนการ
รองรับการประกันคุณภาพ โดยมีองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดให
โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 3 ดาน คือ ดานผลผลิต ดานกระบวนการ และดาน
ปจจัย โดยแตละมาตรฐานจะมีตัวชี้วัดสําหรับกําหนดระดับคุณภาพ และเครื่องมือวัด เพื่อใชใน
การวัดระดับคุณภาพมาตรฐานองคประกอบเหลานี้ จะชวยใหเปาหมายในการนิเทศการศึกษามี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น นั่นคือการนิเทศที่มุงหวัง ใหผูรับผิดชอบมาตรฐานของโรงเรียน หรือมาตรฐาน
ตามหลักสูตร สามารถปฏิบัติไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว และสามารถยกระดับใหมาตรฐานที่
รับผิดชอบสูงขึ้นได การนิเทศของผูนิเทศซึ่งอาจจะไดแก หัวหนากลุมสาระ หัวหนาฝาย หัวหนา
งาน ครูแกนนํา ครูที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง และผูนิเทศอื่นๆ เนื่องจากหัวใจสําคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 4
ที่วาดวยแนวทางการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตอง
เนนเปาหมายที่ประกันวาผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ประกันวาผูเรียนไดเรียนรู
เนื้อหาครบทั้งความรู และคุณธรรมประกันวาครูอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
และประกันวาผูบริหารไดดําเนินการประกันคุณภาพไดอยางตอเนื่อง นี่คือเหตุผลที่สามารถ
อธิบายไดวา การนิเทศการศึกษามีสวนสําคัญที่จะชวยในการพัฒนาองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดั้งนั้นจึงมีผูใหความสําคัญของการนิเทศการศึกษาไวกลาวคือ
กิติมา ปรีดีดิลก (2541: 263) สรุปถึงความสําคัญของการนิเทศการศึกษาไววาใน
ปจจุบัน การนิเทศการศึกษามีความจําเปนตอกระบวนการเรียนการสอนมาก ดวยเหตุผลคือ
1. การศึกษาเปนกิจกรรมที่ซับซอน
2. การนิเทศการศึกษาเปนงานที่มีความจําเปนตอความเจริญงอกงามของครู
3. เปนการชวยเหลือครูในการเตรียมการเรียนการสอน
4. ทําใหครูเปนบุคคลที่ทันสมัยอยูเสมอ
5. สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ
6. ความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
7. การแกไขปญหา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
8. เปนการดูแลชวยเหลือ
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สรุปไดวา การนิเทศการศึกษานั้นจะตองดําเนินการในลักษณะที่เปนกระบวนการ
ทํางานควบคู สอดคลองกับการบริหารเพื่อปรับปรุงการสอนโดยตรง มีระเบียบแบบแผน และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและประชาธิปไตย ตองสรางสรรค
และมุงใหเกิดการนิเทศตนเองได อันจะนําไปสูจุดมุงหมายสูงสุดคือคุณภาพของนักเรียน
การนิเทศภายใน
ปจจุบั นงานในดานการศึกษามีความเจริญกาวหนามากและมีการเปลี่ยนแปลง
หลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร ความรูในสาขาวิชาการตางๆ เพิ่มขึ้น แนวความคิด
และแนวการเรียนการสอนใหมๆ เพิ่มขึ้นจํานวนครูและผูบริหารที่ยังไมมีประสบการณเพิ่มขึ้น
ตลอดจนการเปลี่ยน แปลงจุดมุงหมายของการศึกษา ปญหาดังกลาวขางตนสามารถจะแกไขได
โดยอาศัยผูนิเทศซึ่งมีหนาที่นิเทศการศึกษาใหครูมีความเจริญงอกงามทางวิชาการ สามารถ
พึ่งตนเองไดและ นําความรูเหลานี้ไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตาม
วัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้น การนิเทศการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญที่ผูบริหารควรจะไดศึกษาและ
ทําความเขาใจในหลักการ กระบวนการ และวิธีการเพื่อนํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
ตอไป (กิติมา ปรีดีดิลก. 2532: 261)
1. ความหมายของการนิเทศภายใน
การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารที่จะตองจัด
ใหมีขึ้นภายในสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ใหมีประสิทธิภาพ สําหรับความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนมีนักการศึกษาหลายทาน
ไดกลาวไวดังนี้
กอบกุล ไชยพันธ (2537: 16) ไดใหคําอธิบายวา การนิเทศภายในสถานศึกษาเปน
วิธีการจัดดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนใหสูงขึ้น ดวยกระบวนการปฏิบัติงานที่รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ของบุคลากรทาง
การศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งนี้โดยการนําของผูบริหารสถานศึกษา ในทํานองเดียวกัน กิตติ
ปาประโคน (2538: 10) ไดกลาววา การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนการดําเนินการจัดใหมี
การรวมกันดําเนินงานของบุคลากรภายในสถานศึกษาเองเพื่อใหการชวยเหลือแนะนํา ชี้แจง
แกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดียิ่งขึ้น สงผลดีตอคุณภาพของนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 42) ใหความหมายการ
นิเทศภายในสถานศึกษาวา เปนการสงเสริมสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือครูในโรงเรียนให
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือ การสอนหรือการสรางเสริมพัฒนาการ

14

ของนักเรียนทุกดานทั้งทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมใหเต็มวัยและตามศักยภาพ
โดยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน
ชารี มณีศรี (2542: 201) ใหความหมายวา การนิเทศภายในโรงเรียนเปนความ
รวมมือกันของบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาครูใหการสอนมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 7) ใหความหมาย
วา การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การสงเสริม สนับสนุน ใหความชวยเหลือครูในโรงเรียน
ใหประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักคือ การสอนหรือการสรางเสริมพัฒนาการ
ของนักเรียนทุกดาน ทั้งทางรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคม ใหเต็มตามวัยและตาม
ศักยภาพ โดยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน
จากความหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา
การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและครูใน
สถานศึกษาเพื่อชวยเหลือสนับสนุน แนะนําซึ่งกันและกันในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของครู เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงใหขึ้นตามจุดมุงหมาย
ที่ตองการ
2. ความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน
การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานตางๆ ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมตางๆ ทําใหสถานศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนไป และหนึ่งในการพัฒนา จําเปนตองมี
การนิเทศภายในเกิดขึ้นดวย ในสวนของความสําคัญในการนิเทศภายใน ไดมีนักการศึกษาได
กลาวถึงดังนี้
ชารี มณีศรี (2542: 201–202) ไดกลาวถึงความจําเปนที่จะตองจัดใหมีการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ดังนี้
1. ปญหาหลักมี 2 ประเด็น คือ การนิเทศไมทั่วถึง และการนิเทศไมมีคุณภาพ
ประการแรก อาศัยการนิเทศจากภายนอกเมื่อขยายโรงเรียนเพิ่ม ครูเพิ่ม การนิเทศภายนอกทํา
ไมทั่วถึง จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายใน
2. ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ครูดีมิใชผูสอนดี มีความรู ประพฤติดีเทานั้น
หากแตยังตองบริหารเวลาเพื่อสังคม ชุมชน พัฒนาบุคลากรโรงเรียน ไมหวังพึ่ง ไมรอคอย
พัฒนานิเทศกันเอง
3. การชวยเหลือกันและกัน โดยประสานการนิเทศภายนอกและภายใน นิเทศ
ใหโรงเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและเปนระบบ สงเสริมการศึกษา คนควาวิจัย
4. ปรับปรุงงานวิชาการ ซึ่งแตละโรงเรียนมีสภาพขอจํากัดไมเหมือนกัน การที่
คนภายในรูเรื่องดีที่สุดกวาคนภายนอก จะทําใหการพัฒนาการนิเทศภายในเปนไปไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
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5. การยอมรับ บุคคลที่จะเปนผูนําหรือหัวหนาคนจะตองใหผูอื่นยอมรับ แมใน
การแตงตั้งหัวหนาฝายหรือหัวหนาหมวด ควรคํานึงคาคุณลักษณะดานวิชาการ นําดานวิชาการ
ดานคุณธรรมความประพฤติเปนแบบอยาง เปนครูของครู การยอมรับนับวาเปนสิ่งสําคัญในการ
ดําเนินการนิเทศภายใน
6. ปญหาตัวเรงที่สําคัญ เชน ปญหาการนําหลักสูตรไปใช สภาพการสอนที่
เปลี่ยนไปสื่ออุปกรณการสอน การประเมินและผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักเรียน เปนตน
ในขณะที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2536: 262-263) ไดกลาวไว ดังนี้
1. ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด ไมสามารถนิเทศไดอยางทั่วถึงและเจาะลึกถึง
การเรียนการสอนในหองเรียน มีการขยายตัวในดานจํานวนสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา
2. การศึกษาดานอาชีวศึกษา มีความหลากหลายในวิชาชีพ ความชํานาญ ความรู
เฉพาะสาขาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดศึกษานิเทศกใหครบตามสาขาและเพียงพอจึงเปนสิ่งที่
ทําไดจํากัด
3. การนิเทศภายในสถานศึก ษาเปนการใชท รัพยากรในสถานศึก ษาใหเ กิด
ประโยชนสูงสุด ซึ่งบุคลากรมีจํานวนมากและมีความชํานาญในสาขา เปนการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาดวย
4. การนิเทศภายในสถานศึกษาก็จะไดสรางความใกลชิดความคุนเคยกันและ
การทํางานรวมกัน มีความรูสึกเปนเจาของรวมกันเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน
5. การประสานในสถานศึกษาจะสะดวกเพราะความคุนเคยกัน มีประชาสัมพันธ
งานไดทั่วถึง
จากแนวความคิดดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญและมี
ความจําเปนตอครู ทั้งนี้เพราะการนิเทศการศึกษาเปนสิ่งที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
จัดการเรียนการสอน โดยการนําเอาความเปลี่ยนแปลงจากภายนอกมาสูโรงเรียน แตการนิเทศ
การศึกษาจากภายนอกโรงเรียนไมสามารถสนองตอบความตองการของโรงเรียนได เพราะจํานวน
ศึกษานิเทศกมีนอย ไมครบทุกสาขาวิชาชีพ ขาดงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ ที่จะทําการ
นิเทศภายในโรงเรียนไดอยางทั่วถึง และที่สําคัญบุคลากรในโรงเรียนยอมรูปญหา สามารถแกปญหา
และสามารถที่จะทําการนิเทศกันเองได
3. หลักการนิเทศภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กําหนดหลักการนิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใชหลักการดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2545: 124)
1. การปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร โดยดําเนินการอยางมีระบบระเบียบครอบคลุม
ถึงวิธีการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติ การนิเทศ
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การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมขอมูลวิเคราะหและสรุปผลอยางมีประสิทธิภาพ
เปนที่เชื่อถือได
2. การปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย เคารพในความแตกตางระหวางบุคคล
ใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปดใจกวางยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุผลและปฏิบัติ
ตามขอตกลง ตลอดจนใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย
3. การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศของ
ครูแตละบุคคล เปดโอกาสใหไดแสดงออกและสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลานั้น
4. การปฏิบัติตามกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม เนนความรวมมือรวมใจ
ในการดําเนินงานโดยยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกันการชวยเหลือแบงปนประสบการณซึ่ง
กันและกัน รวมคิด รวมพัฒนา
5. การปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพ เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่รับผิดชอบ
มีการควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และผลผลิตอยางใกลชิดเพื่อใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา
6. การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค การดําเนินงานทุกครั้งตองกําหนดวัตถุประสงค
การทํางานอยางชัดเจน ออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ชารี มณีศรี (2538: 27) ไดเสนอหลักการนิเทศการศึกษาไว 7 ประการ ไดแก
1. การนิเทศเปนการชวยกระตุนเตือนการประสานงานและแนะนําใหเกิดความ
เจริญงอกงามแกครูโดยทั่วไป
2. การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานประชาธิปไตย
3. การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริมสรางสรรค
4. การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เกี่ยวพันกัน
5. การนิเทศคือการสรางมนุษยสัมพันธ
6. การนิเทศมุงสงเสริมบํารุงขวัญและกําลังใจ
7. การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองวางระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยเฉพาะ
ในชนบท
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการนิเทศการศึกษาขางตนพอสรุปไดวา ในการจัดการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวนั้น
ควรคํานึงถึงผูรับการนิเทศเปนสําคัญ กลาวคือ จะตองยึดหลักประชาธิปไตย เนนวิธีการทาง
วิทยาศาสตรมีการวางแผนอยางเปนระบบ ถูกตองตามหลักวิชาการ มีเปาหมายรวมกัน คือนักเรียน
การนิเทศภายในสถานศึกษา มีความมุงหมายเดียวกับความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา
คือเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครูใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
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4. ความมุงหมายของการนิเทศภายใน
ความมุงหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษาที่นักการศึกษา กลาวถึงไว มีดังนี้
ชินวงศ ศรีงาม (2536: 7) กลาววา “การนิเทศภายใน” มีจุดมุงหมายหลักคือ มุง
พัฒนาครูผูสอนใหเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไปในทิศทางที่พึงประสงค สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาในอันที่จะชวยเหลือเกื้อกูล ชวยกันพัฒนางานดานการเรียนการสอน ชวยใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด
สุดาวรรณ พานิชสุขไพศาล (2539: 9) ไดกลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาวา เปนการชวยเหลือสงเสริมและพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาใหได
เขาใจเกี่ยวกับตัวเด็ก มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู สรางขวัญและกําลังใจในการประเมินตนเอง
และความพึงพอใจในการทํางานเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนหรือตัวเด็ก
เยาวพา เดชะคุปต (2542: 90) กลาววาการนิเทศการศึกษามีจุดมุงหมายที่สําคัญ
4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหครูและบุคลากรเหลานั้นไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
2. เพื่อพัฒนางาน การนิเทศการศึกษามีเปาหมายสูงสุดอยูที่นักเรียนซึ่งเปน
ผลผลิตจากการสอนของครู โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนางาน ซึ่งไดแก
การสอนนั่นเอง
3. เพื่อสรางการประชาสัมพันธ การสรางประสานสัมพันธนั้นเปนผลที่เกิดจาก
การทํางานรวมกัน ผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําผูตาม ซึ่งไมใชเปนการกระทําภายใตการถูกบีบบังคับ
และคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด
4. เพื่อสรางขวัญและกําลังใจ การสรางขวัญและกําลังใจนั้นถือวาเปนจุดมุงหมาย
ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ ทั้งนี้เพราะขวัญและกําลังใจ เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคล
มีความตั้งใจทํางาน หากการนิเทศไมไดทําการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลวการนิเทศ
ก็ยอมจะประสบผลสําเร็จไดยาก
สรุ ป แล ว ความมุ ง หมายของการนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาก็ เ พื่ อ พั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหปรับปรุงตนเองทั้งดานการสอน สรางขวัญกําลังใจ
และความพึงพอใจในการทํางาน กระบวนการนิเทศซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น
5. กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 125) ไดใหความหมาย
ของกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนวา หมายถึง การจัดลําดับขั้นตอน การดําเนินการนิเทศ
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การศึกษา โดยผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเปนผูดําเนินการรวมกัน เปนกระบวนการ
5 ขั้นตอน คือ
1. การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียน
2. การวางแผนกําหนดทางเลือกการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
ปญหาและความตองการของโรงเรียน
3. การสรางสื่อและเครื่องมือตลอดจนพัฒนาวิธีการตางๆ ที่จะใชในการนิเทศ
4. การปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ไดแก การลงมือปฏิบัติตามแผน โดยใชเครื่องมือ
และวิธีการที่กําหนดและพัฒนาขึ้น
5. การประเมินผลและรายงานผล คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
นอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 232-235) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการ
บริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา สามารถสรุปไดวา การนิเทศจะประกอบดวยบุคคล 2 กลุม
คือ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อรวมกันทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวรวมกัน โดยมีขั้นตอน
ในการนิเทศ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ในการนิเทศเปน
ขั้นตอนที่เปนพื้นฐานที่สําคัญ กอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบสภาพปญหา
และความตองการของผูรับการนิเทศ สภาพปจจุบัน เปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน
สวนความตองการ หมายถึง เปนจุดสุดทายที่ตองการจะไปถึง เปนสภาพที่คาดหวังวาจะเกิด
อยางไรก็ตามการกําหนดสภาพที่ตองการและคาดหวังวาจะเกิดนั้น มิใชจะกําหนดลอยๆ ตามใจ
ใครก็ไดแตตองกําหนดโดยคํานึงถึงองคประกอบมากมายที่ควรจะนํามาศึกษาและพิจารณา
ประกอบ คือ
1. นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ
2. ปญหาปจจุบันที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา
3. ขอมูลที่ไดจากสภาพปจจุบัน หมายถึง สิ่งที่มีอยูทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ
4. ผลการสํารวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะ
งานนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการ เหตุผล และขอมูลที่ไดจากการศึกษา
สภาพปจจุบัน และปญหาความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบาง
แลวนํามาจัดทําแผน และโครงการตอไปในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทําอยางไร โดย
กําหนดเปนขั้นตอนที่ตอเนื่องและสัมพันธกัน
การจัดทําแผนงานและโครงการ ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดทํารายละเอียดของ
แผน ซึ่งเปนการกําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากขึ้น และกําหนดเปาหมายใหชัดเจนขึ้น ดังนี้
1. แจกแจงกิจกรรมการนิเทศที่จะทําในโครงการนั้น
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2. กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏิบัติคาใชจาย เวลา
และสถานที่ เปนตน
3. จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติ และการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินงานการนิเทศ เปนการนําแผนงานหรือโครงการไปปฏิบัติ
เพื่อใหไดตามความตองการหรือเปาหมายที่วางไว ซึ่งจะมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน ดังนี้
1. การใหความรูในงานที่ปฏิบัติ เปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการ
วาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร และจะ
ทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ
2. การปฏิบัติงาน ประกอบดวยการปฏิบัติงานที่ไดรับความรวมมือจากบุคคล
ทุกฝายคือผูรับการนิเทศ ผูใหการนิเทศ และผูบริหาร
3. การสรางขวัญและกําลังใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมกําลังใจโดยเฉพาะ
จากฝายบริหารเพื่อใหผูรับการนิเทศมีความมั่นใจและทํางานดวยความพึงพอใจ การสรางขวัญ
และกําลังใจควรปฏิบัติไปพรอมๆ กับการทํางาน จึงจะไดผล
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเปนขั้นสุดทายในการ
ดําเนินการผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทํา
การประเมินผล หลักการที่ใชในการประเมินผล มีดังนี้
1. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือ
2. การประเมินผลเปนขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศที่จําเปนตองทํา เมื่อไดจัดทํา
โครงการนิเทศแลว
3. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ทั้งจากผูบริหาร ผูนิเทศ และ
ผูรับการนิเทศ
4. การประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะคือ การประเมินผลระหวางโครงการ
และการประเมินผลสรุป
5. การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ การประเมินผลที่ปจจัยนําเขาการ
ประเมินผลที่กระบวนการ การประเมินผลผลิต
จากขั้นตอนการนิเทศที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ในการจัดทําโครงการนิเทศ
นั้น ควรจะไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการนิเทศ จัดทําแผนการนิเทศ
แลวจึงนําแผนไปสูการปฏิบัติใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว ควรมีการประเมินผลโครงการ
นิเทศเพื่อนําไปปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอน
6. ขอบขายการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 5) ใหแนวคิดไววา การ
นิเทศภายในควรครอบคลุมภารกิจในการบริหารงานโรงเรียน 6 งาน ไดแก
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1. งานวิชาการ เปนการบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนา
การเรียนการสอนใหไดผลดีมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2. งานบุคลากร เปนงานที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรบุคคลใหเปนกําลังสําคัญ
ในการบริหารงานดานอื่นๆ ใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการสรรหาบุคคล
เขามาปฏิบัติงาน การดูแลรักษา การพัฒนา จนกระทั่งบุคลากรพนสภาพจากการปฏิบัติงาน
3. งานกิจการนักเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับตัวนักเรียน และกิจกรรมนักเรียน
ทั้งหมดยกเวนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน ซึ่งชวยสงเสริมการเรียน
การสอนในหลักสูตรใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
4. งานธุรการ การเงินและพัสดุ เปนงานประจําซึ่งครอบคลุมงานธุรการ งาน
การเงินและงานพัสดุ ปฏิบัติโดยยึดกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ เกณฑเงื่อนไข ตามหนังสือสั่งการ
5. งานอาคารสถานที่ เปนงานการจัดอาคารสถานที่ เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอย
อยางเต็มที่ ซึ่งครอบคลุมงานการจัดใหมีอาคารสถานที่ การใชประโยชน การบํารุงรักษาและการ
ตกแตง
6. งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เปนการที่โรงเรียนพยายามนํา
ทรัพยากรในชุมชนมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด และใหชุมชนมีโอกาสใชบริการจากโรงเรียน
ครอบคลุมงานการใหบริการและรับความชวยเหลือสนับสนุนจากชุมชน งานใหความรวมมือกับ
ชุมชนและงานประชาสัมพันธ
สวน สงัด อุทรานันท (2530: 1) ไดกําหนดขอบเขตงานวิชาการภายในโรงเรียน
โดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ
1. งานหลัก หมายถึง งานที่เปนเปาหมายอันสําคัญของงานวิชาการในโรงเรียน
ไดแก
1.1 งานที่เกี่ยวกับหลักสูตร คือ การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ
ทองถิ่น การสรางหลักสูตร เพื่อสนองความตองการของทองถิ่น การจัดแผนการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมในหลักสูตร การผลิตสื่อและอุปกรณการสอน
1.2 งานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน คือ การพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอน
เทคนิคการจัดกิจกรรมการสอน รวมทั้งการใชสื่อและอุปกรณการสอน
1.3 งานที่เกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลการเรียนการสอน คือ การสราง
เครื่องมือ วิธีการประเมินผล งานทะเบียนวัดผล และผลรายงานความกาวหนาของนักเรียน
2. งานสนับสนุนวิชาการ หมายถึง งานที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิชาการ
ของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก
2.1 งานพัฒนาบุคลากร คือ การปฐมนิเทศครูใหม การพัฒนาและการอบรมครู
2.2 งานเกี่ยวกับการใชอาคารสถานที่ คือ การใชหองเรียน อาคารเรียน และ
หองปฏิบัติการ งานหองสมุด หองโสตทัศนูปกรณ และหองแนะแนว
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2.3 งานธุรการและการเงิน
2.4 งานกิจการนักเรียน คือ งานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนักเรียนและโภชนาการ
2.5 งานดานความสัมพันธชุมชน คือ การสรางความสัมพันธกับชุมชน งานที่
เกี่ยวของกับสมาคมและผูปกครอง
ทางดาน รุจิร ภูสาระและจันทรานี สงวนนาม (2545: 58-59) ไดกลาววา งานวิชาการ
ภายในโรงเรียนถือวาเปนงานหลักที่ผูบริหารจะตองรับผิดชอบ แตเดิม ไมมีเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษา แตในปจจุบันเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช
2542 หมวด 6 วาดวยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จึงสามารถแบงงานวิชาการไดดังนี้
1. หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน
3. การวัดและประเมินผลการศึกษา
4. การนิเทศการเรียนการสอน
5. การประกันคุณภาพการศึกษา
กลาว โดยสรุป การนิเทศภายในโรงเรียนประกอบดวยงานหลักและงานสนับสนุน
ซึ่งงานหลักไดแก งานพัฒนาหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน การจัดทําโครงการสอน
การจัดตารางสอน การพัฒนาเทคนิควิธีสอน การใชสื่อและอุปกรณ งานวัดและประเมินผล รวมถึง
งานประกันคุณภาพการศึกษา สวนงานสนับสนุนวิชาการ ไดแก งานที่จะชวยสงเสริมหรือสนับสนุน
วิชาการใหมีคุณภาพ งานที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่ งานธุรการ การเงิน งานกิจการนักเรียน
และงานสัมพันธชุมชน
7. การนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียน คือ ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ และ
สนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารโรงเรียนนอกจากจะเปนผูนิเทศแลว ยังเปนผูที่ชวยสนับสนุนให
ผูรับการนิเทศคือ ครู ไดพัฒนาคุณภาพทั้งดานการเรียนการสอน และการพัฒนาตนเองอีกดวย
ซึ่งถือไดวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีสวนสําคัญในการดําเนินการนิเทศภายในบรรลุผล สงผลดี
ทั้งผูเรียน ครู และคุณภาพการศึกษา ซึ่ง ชุมศักดิ์ อินทรรักษ (2536: 37) ไดกลาวถึง ผูบริหาร
ระดับผูอํานวยการ อาจารยใหญ หรือครูใหญ มีหนาที่ตอการนิเทศภายในโรงเรียน คือ
1. การชวยใหครูอาจารยแตละคนทําหนาที่การสอนใหไดผลดีแกปญหาของครู
อาจารย แตละคนทางดานการสอน ชวยใหครูอาจารยมีความเจริญงอกงามในวิชาชีพของตนเอง
2. การเปนผูประสานงานและบริการแกครูอาจารยทุกคนในดานการสอน
3. การเปนวิทยากรที่ดีที่สุดของครูอาจารยในทุกโอกาส
4. การเปนผูประเมินผลการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
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5. การเปนผูนําที่ดีของโรงเรียนและชุมชน สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชนเพื่อรวมมือในดานการนิเทศภายในโรงเรียน
6. การชวยเหลือครูอาจารยในดานวิชาการ
7. สงเสริมขวัญและกําลังใจในการทํางาน
สวน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 139) ไดกลาวถึง
ความสําคัญกับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนกับการนิเทศไวดังนี้ คือ
1. กําหนดจุดมุงหมายการนิเทศใหเกิดผลการปฏิบัติงาน
1.1 สงเสริมการปฏิบัติงานและความรวมมือในการทํางานของครูเปนคณะ
1.2 สงเสริมใหครูรักงานวิชาการ ทํางานวิชาการสม่ําเสมอ เคารพหลักการ
และเหตุผลการปรับปรุงคุณภาพของงาน
2. กําหนดวิธีการหาขอมูล ศึกษาปญหาและขอบกพรองงานวิชาการของโรงเรียน
ดวยวิธีการตาง ๆ
2.1 เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณสอน
2.2 ปรึกษาหารือกับครูเปนรายบุคคลและคณะ
2.3 จัดประเมินผลงานวิชาการของโรงเรียน
2.4 ศึกษาความเคลื่อนไหวทางการศึกษาเพื่อเปนแนวทางปรับปรุงงาน
2.5 รับฟงขอพิจารณา ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นจากบุคคลภายนอกโรงเรียน
เชนศึกษานิเทศก กรรมการโรงเรียน ผูนําชุมชน เปนตน
3. กําหนดกิจกรรมการนิเทศภายในตามความตองการและความจําเปนตามสภาพ
ของโรงเรียน ไดแก
3.1 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ใหเขาใจในวิธีการทํางาน
3.2 จัดใหมีการสาธิตการสอน
3.3 จัดประชุมครูเกี่ยวกับงานวิชาการในระดับชั้นและระดับกลุมประสบการณ
3.4 จัดใหมีการอบรมครูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
3.5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เชน การจัดทําอุปกรณการสอน แผนการสอน
3.6 จัดบริการเอกสารทางวิชาการแกครู เชน หลักสูตร คูมือครู หนังสือ
ประกอบการคนควา เปนตน
3.7 จัดใหมีการศึกษาดูงานการสอนของโรงเรียนอื่นเพื่อสรางแนวทางปรับปรุง
งาน
3.8 ใหครูไดมีวัสดุและสื่อในการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
3.9 จัดใหครูไดมีการประเมินผลตนเอง
3.10 รวมวางแผนกับศึกษานิเทศก ในการปรับปรุงงานของโรงเรียน
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สวนสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 47) ไดระบุไว
วาในการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทดังตอไปนี้
1. ศึกษาความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบนิเทศของโรงเรียน
2. สรางความตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของการพัฒนาระบบ
นิเทศของโรงเรียนใหแกคณะครูในโรงเรียน และการพัฒนาตนเอง
3. จัดหรือดําเนินการใหมีการจัดระบบนิเทศของโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียน
เปนบุคลากรหลักในการดําเนินการ
4. ใหความรูใหคําแนะนําแกบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูนิเทศในโรงเรียน
5. รวมดําเนินการพัฒนาระบบนิเทศของโรงเรียนกับคณะครูในโรงเรียน
6. ติดตามประเมินผลดําเนินการรวมกับคณะครูในโรงเรียนและใหขอมูลปอนกลับ
แกคณะครูในโรงเรียนใหเห็นความกาวหนาของตนเอง
7. เผยแพรความสําเร็จของคณะครูในโรงเรียน ใหเกิดการเสริมแรง ใหการ
ยกยองเพื่อใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2536: 53) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษา
จะมีบทบาทในการนิเทศการสอนอยู 3 ประการ
1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตร
2. บทบาทในการเปนผูนําการเรียนการสอน
3. บทบาทในการเปนผูประเมินการสอน
บันลือ พฤกษะวัน (2536: 22) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในฐานะ
ผูนิเทศไว 6 บทบาทดวยกัน ดังนี้
1. บทบาทในดานมนุษยสัมพันธ ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ทําใหเกิดความ
เขาใจอันดีภายในกลุมและพยายามขจัดขอขัดแยงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุม
2. บทบาทในฐานะผูนํา ผูบริหารโรงเรียนทําหนาที่ดังตอไปนี้คือ พัฒนา
ความเปนผูนําใหเกิดขึ้นแกผูอื่น ชวยใหผูอื่นมีความรับผิดชอบ มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวม
ในการใชอํานาจและมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
3. บทบาทในการจัดการและอํานวยการในหนวยงาน ผูบริหารโรงเรียนมี
หนาที่ดังนี้คือ พัฒนาการจัดองคการของหนวยงานในโรงเรียน ชว ยใหการดํา เนินงานของ
คณะกรรมการตางๆ ในองคการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตามตอง
ดําเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจเมื่อกลุมตัดสินใจในเรื่องใดไปแลวจะตองไมคัดคาน
พยายามทําใหทุกคนในกลุมมีเปาหมายอันเดียวกันเพื่อใหเกิดวินัยในกลุม และสงเสริมใหทุกคน
มีวินัยในตนเอง
4. บทบาทในการคัดเลือกและใชประโยชนของบุคลากร ผูบริหารโรงเรียนมี
หนาที่ดังนี้คือ พิจารณาเลือกบุคลากรใหมใหตรงกับความตองการโดยใหครูในโรงเรียนมีสวนรวม
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ในการพิจารณาเลือกดวย ชวยใหบุคลากรที่เขาทํางานใหมรูสึกวาเขาเปนที่ตองการของโรงเรียน
มีความอบอุนใจ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. บทบาทในการสรางขวัญของครู ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดังตอไปนี้ คือ
ชวยใหครูพอใจงานที่ทํา มีความสะดวกสบายปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ใหครูมีสวนรวมในการ
วางโครงการและนโยบายตางๆ ของโรงเรียน ชวยใหครูเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ให
ครูรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและเปนที่ตองการของบุคคลอื่น จัดใหมีการบริการตางๆ เชน
คูมือครูการอบรม ตามที่ครูตองการ
6. บทบาทในการพัฒนาครู ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดังตอไปนี้ คือ จัดใหมี
การอบรมในหนวยงาน โดยจัดใหตรงตามความตองการของครู การประชุมครูที่จัดใหมีขึ้นชวย
ใหครูมีความกาวหนา ใชวิธีการสังเกตการสอน แตตองมีความเขาใจกันทั้งสองฝาย ใชวิธีการ
วัดผลเพื่อพัฒนาบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน
8. การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เปนการสงเสริม สนับสนุน หรือใหความชวยเหลือ
ครูในโรงเรียนใหประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก จะตองดําเนินการอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง ตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศภายใน ซึ่งเปนการดําเนินการโดยผูบริหาร
และครู ตลอดจนบุคลากรภายในสถานศึกษา รวมมือกันปรับปรุงงานดานตาง ๆ เปนการสงเสริม
และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาและของผูเรียน
ใหอยูในระดับที่นาพึงพอใจ สอดคลองกับ ชารี มณีศรี (2538: 54-59) ที่กลาวถึงงานนิเทศการศึกษา
ที่ผูบริหารโรงเรียนอาจทําได คือ การชวยเหลือครูดานวิชาการและดานบริหารการชวยเหลือครู
ในดานปญหาสวนตัว การสรางขวัญของคณะครูในโรงเรียน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน ตามคํากลาวที่วา โรงเรียนก็มีการสอน และการเรียนการสอนก็ตองมีการนิเทศ
เพราะการนิเทศเปนการชวยเหลือแนะนําเปนการสราง การเสริม การเติม และการตอ ซึ่งเปน
ภารกิจของผูนิเทศที่กระทําตอครูในดานตางๆ เชน หลักสูตร การเรียนการสอน สื่อการสอนการ
ฝกอบรมประจําการ งานวัดผลและประเมินผล เปนตน
จากการศึกษากรอบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาว สามารถสรุปได
วาเปนการดําเนินการชวยเหลือครูในดานวิชาการ โดยมีจุดเนนในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และเมื่อประมวลขอบเขตของงานในดานวิชาการที่มีความสําคัญและจําเปนตองนิเทศภายใน
โรงเรียนสามารถจําแนกออกเปน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการ
จัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา เปนหลักสูตรที่สําคัญที่สุด สังคมจะเปลี่ยนแปลงไดหรือไม
นั้น อยูที่หลักสูตรระดับนี้ ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของหลักสูตร ดังนี้
สําลี รักสุทธี (2544: 10) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา คือมวลประสบการณ
หรือกิจกรรมที่จัดใหแกผูเรียนทั้งในและนอกหองเรียน อันจะสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานความรู ความคิด เจตคติ และปฏิบัติในทิศทางที่พึงประสงค
สวน ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2543: 34) ไดใหความหมายของหลักสูตร
ไววาเปนการจัดกิจกรรมหรือประสบการณใหแกผูเรียน หลักสูตรนั้นคลุมไปถึงโครงการสอน
แบบเรียน แบบฝกหัด สื่อการเรียน วิธีการสอน วิธีการจัดกิจกรรม ตลอดจน คูมือดําเนินงาน
ของครูเพื่อใหเด็กเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สําหรับ อําภา บุญชวย (2537:17) ไดใหความหมายของหลักสูตร 2 ลักษณะ ใน
ความหมายที่กวางจะรวมหลักสูตรกับกิจกรรมการเรียนการสอนเขาดวยกัน สวนในความหมาย
ที่แคบกวา มองหลักสูตรเปนเพียงโครงการแผนประสบการณ แนวทางในการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
กอนสอน เปนความหมายที่แยกตัวหลักสูตรออกจากการสอน
ทางดาน วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช (2542:48) ไดใหความหมายของหลักสูตร ไว
วามวลประสบการณที่จัดใหกับผูเรียนโดยวางแผนไวลวงหนาอยางเปนขั้นตอน เพื่อมุงหวังให
ผูเรียนไดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งทางดานสติปญญา จิตใจ อารมณ และทักษะตางๆ อันเปน
ประสบการณที่ผานเขาไปในการรับรูของผูเรียน
นอกจากนี้ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546:25) ใหความหมายของหลักสูตรไว
ดังนี้
1. หลักสูตรเปนศาสตรที่มีทฤษฎี หลักการและการนําไปใชในการจัดการเรียน
การสอนตามที่มุงหมายไว
2. หลักสูตรเปนระบบในการจัดการศึกษา โดยจัดปจจัยนําเขา (Input) เชน
ครู นักเรียนวัสดุอุปกรณ เปนตน มีกระบวนการ (Process) ไดแก การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมีผลผลิต (Output) คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสําเร็จทางการศึกษา
3. หลักสูตรเปนแผนการจัดการเรียนการสอน ที่มุงประสงคจะอบรมฝกฝน
ผูเรียนใหเปน ไปตามเปาหมายที่ตองการจากความหมายที่กลาวมาทั้งหมด พอจะสรุป ความหมาย
ของหลักสูตรไดวา เปนการจัดประสบการณทั้งมวลใหกับผูเรียน ในลักษณะเปนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดวางแผนไวกับการสอนของครู ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีความรูความสามารถ ทั้งทางดาน
สติปญญา จิตใจ อารมณ และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ในสวนของความสําคัญของหลักสูตร อําภา บุญชวย (2537:17 – 29) ไดสรุป ดังนี้
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1. เปนเอกสารของทางราชการ หรือเปนบัญญัติของรัฐบาล เพื่อใหบุคคลที่
ทําหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาปฏิบัติ ไมวาเปนสถาบันการศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชน ดังนั้นหลักสูตร
จึงเปรียบเสมือน คําสั่ง หรือ ขอบังคับ ของทางราชการชนิดหนึ่งนั่นเอง
2. เปนเกณฑมาตรฐานทางการศึกษาเพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา ระดับตางๆรวมทั้งเปนเกณฑมาตรฐานอยางหนึ่ง ในการที่จะจัดสรรงบประมาณ
บุคลากร อาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณทางการศึกษาของรัฐบาลใหแกโรงเรียน
3. เปนแผนการดําเนินงานของนักบริหารการศึกษาที่จะตองอํานวยการควบคุม
ดูแลและติดตามประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล
4. เปนแผนการปฏิบัติงาน หรือเครื่องชี้นําทางในการปฏิบัติงานของครู เพราะ
หลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน
การสอน ซึ่งครูควรจะปฏิบัติอยางจริงจัง
5. เปนเครื่องมือของรัฐ ในอันที่จะพัฒนาคนและพัฒนากําลังคน ซึ่งจะเปน
ตัวจักรสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติตามแผนของรัฐบาล
6. เปนเครื่องชี้ถึงความเจริญของชาติ เพราะการศึกษาเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคนถาประเทศชาติใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหคนใน
ประเทศของตนมีคุณภาพ
สวน สุนีย ภูพันธ (2546: 9) ไดสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับความหมายของหลักสูตร
ดังนี้
1. หลักสูตรในฐานะที่เปนวิชาและเนื้อหาสาระที่จัดใหแกผูเรียน หมายถึง
วิชาและเนื้อหาสาระที่กําหนดใหผูเรียนในชั้นและระดับตางๆ หรือกลุมวิชาที่จัดขึ้นดวยวัตถุประสงค
เฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง
2. หลักสูตรในฐานะที่เปนเอกสารหลักสูตร ประกอบดวยจุดหมาย หลักการ
โครงสราง เนื้อหาสาระ อัตราเวลาเรียน กิจกรรมประสบการณและการประเมินผลการเรียนเพื่อให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีเจตคติที่ดีในการอยูรวมกัน มีพฤติกรรมตามที่กําหนดไวใน
จุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งเอกสารหลักสูตรเปนเอกสารที่กลาวถึงสาระของหลักสูตรโดยตรง
คือกลาวถึงจุดมุงหมาย หลักการ โครงสราง และเนื้อหาที่จัดไวในหลักสูตรนั้นๆ สวนเอกสาร
ประกอบหลักสูตร เปนเอกสารที่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของหลักสูตรเพื่อให
การนําหลักสูตรไปใชไดตามความมุงหมาย
3. หลักสูตรในฐานะที่เปนกิจกรรมตางๆ ที่จะใหแกผูเรียน เปนการมองหลักสูตร
ในลักษณะของกิจกรรมตางๆ ที่ครูและนักเรียนจัดขึ้น หรือกิจกรรมการเรียนการสอนชนิดตางๆ
ที่เตรียมไวทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อใหผูเรียนไดมีความรู ประสบการณ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามที่กําหนด กิจกรรมที่ควรจัดใหแกผูเรียนจะตองปรากฏอยูในหลักสูตรอยางชัดเจน
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4. หลักสูตรในฐานะแผนสําหรับจัดโอกาสการเรียนรูหรือประสบการณที่คาดหวัง
แกนักเรียนจะเปนแผนในการจัดการศึกษาเพื่อเปนแนวทางใหผูที่เกี่ยวของปฏิบัติ โดยมุงให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ และพฤติกรรมที่กําหนด แผนสํา หรับจัดโอกาสทางการศึกษา
แสดงเกี่ยวกับจุดหมายหรือจุดประสงคของการออกแบบหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใชและการ
ประเมินผล แผนนี้สรางขึ้นตามประเภทสถานการณ หรือกลุมบุคคลในระดับการศึกษาตางๆ
หลักสูตรกอนวัยเรียน หลักสูตรประถมศึกษา หลักสูตรอุดมศึกษา หรืออาจหมายถึงกลุมของ
แผนยอยตางๆ ที่ทําใหผูเรียนมีโอกาสพัฒนาการเรียนรู หรือประสบการณที่คาดหวัง
5. หลักสูตรในฐานะที่เปนมวลประสบการณ หมายถึง ประสบการณทุกอยาง
ของนักเรียนที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรียน รวมถึงเนื้อหาวิชาที่โรงเรียนจัดใหแกผูเรียน
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว แนวคิดในความหมายของหลักสูตร
ดังกลาวนี้เปนความหมาย ในแนวกวางและสมบูรณที่สุด เพราะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของโรงเรียน
6. หลักสูตรในฐานะที่เปนจุดหมายปลายทาง เปนสิ่งที่สังคมมุงหวังหรือ
คาดหมายใหเด็กไดรับ กลาวคือผูที่ศึกษาจนจบหลักสูตรไปแลวจะมีลักษณะอยางไรบาง จะ
เกิดผลอยางไรในตัวผูเรียนบาง แนวคิดนี้มองหลักสูตรในฐานะที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่
มุงหวังที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู
7. หลักสูตรในฐานะที่เปนระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนเปนการมองหลักสูตรในฐานะที่เปนแผนการเตรียมโอกาสของการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่จัด
ขึ้นโดยโรงเรียนหรือสถาบัน การศึกษาที่รับผิดชอบเพื่อบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้น
แผนงานจึงถูกกําหนดขึ้นเพื่อผูเรียนโดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในการจัด
โอกาสทางการศึกษาใหแกผูเรียน
องคประกอบของหลักสูตร ประกอบดวย
1. จุดมุงหมายของหลักสูตร คือ ความมุงหมายของการศึกษา เปนการตอบ
คําถามวาจะจัดการศึกษาเพื่ออะไร หรือ ในการจัดการศึกษานั้น เราตองการใหผูไดรับการศึกษา
มีลักษณะอยางไร
2. เนื้อหา คือ สาระที่เปนความรูที่ประมวลหรือรวบรวมมา เพื่อจัดอยางมี
ระบบระเบียบใหแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามที่ตองการ เนื้อหาสาระ
และความรูของแตละวิชา จะประกอบไปดวยสิ่งที่เปนขอมูลหรือขอเท็จจริง แตในการนําหลักสูตร
ไปใช ก็ไมควรสอนเฉพาะเนื้อหาที่เปนสิ่งควรรูอยางเดียว ควรเนนเรื่องวิธีการศึกษาหาความรู
ของวิชา นั้นๆ ดวย การเลือกเนื้อหาของหลักสูตร ควรมีความสําคัญและเชื่อถือได มีความสอดคลอง
กับประสบการณของนักเรียนและอยูในวิสัยที่นักเรียนจะสามารถเรียนรูและนําไปประยุกตใชได
และอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน
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3. การนําหลักสูตรไปใช หมายถึงกระบวนการจัดกิจกรรมและประสบการณ
การเรียนรูใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูตามจุดหมายของหลักสูตร ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจึงตองคํานึงถึงผูเรียนและควรใหผูเรียนไดมีสวนรวม ลงมือทํางานเอง แสวงหาคําตอบดวย
ตนเอง
4. การประเมินผล จะตองประเมินใหไดวาประสบการณทั้งหมดที่จัดใหแก
ผูเรียนมีความยากงาย ซ้ําซอน และจัดลําดับไวเหมาะสมมากนอยเพียงใด ผูเรียนไดพัฒนาดาน
ตางๆ มากนอยเพียงใด และพัฒนาการของผูเรียนเปนไปตามทิศทางที่หลักสูตรกําหนดไว
หรือไมเพียงใดการนําหลักสูตรไปใช คือการนําเอาเอกสารหลักสูตรไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชน
กับตัวผูเรียนใหมากที่สุด ดังตอไปนี้
1. การแปลงหลักสูตรไปสูการสอน เปนการตีความหมาย และกําหนด
รายละเอียดของหลักสูตร สิ่งที่ผูนําไปใชจะตองตีความหมายก็คือ ความมุงหมายของหลักสูตร
เพราะหลักสูตรแมบทกลาวไวอยางกลางๆ ผูนําไปใชจะตองกําหนดรายละเอียดเอาเอง จะตอง
พิจารณาวามีความมุงหมายอยางไร จะสอนใคร ระดับไหน อยางไร และตองการใหเกิดอะไรขึ้น
ในตัวผูเรียนหลังจากทําความเขาใจจุดมุงหมาย ตลอดจนหลักการและโครงสรางแลว จะตอง
กําหนดรายละเอียดของหลักสูตรวา จะใหผูนําหลักสูตรไปใชกําหนดรายละเอียดใหผูเรียนได
เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรโดยมีคณะกรรมการจัดทําประมวลการสอน โครงการสอน หรือแผนการ
สอน กําหนดการสอนและบันทึกการสอนประจําวัน ซึ่งจะออกมาในรูปของเอกสารหลักสูตร ปญหา
การแปลงหลักสูตรในการสอนระดับทองถิ่นจึงมีปญหามาก เนื่องจากผูพัฒนาหลักสูตรในระดับนี้
ยังไมทราบหลักการและวิธีการอันถูกตอง ในการทําแผนการสอน อีกทั้งยังขาดแคลนทุนทรัพย
ในการจัดทําเอกสารอีกดวย
2. การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆในโรงเรียน เปนสิ่งที่ผูบริหาร
จะตองคํานึงถึงเพราะการนําหลักสูตรไปปฏิบัติเกิดขึ้นที่โรงเรียน จึงจําเปนตองสํารวจดูปจจัย และ
สภาพตางๆ ของโรงเรียนวา เหมาะสมกับการนําหลักสูตรไปใชหรือไม ผูบริหารจะตองคํานึงถึง
ขนาดหองเรียนจํานวนนักเรียน หองสมุด วัสดุอุปกรณสื่อการสอนตางๆ ตองมีใหพรอม การจัด
ครูเขาสอนแผนการสอน กําหนดการสอน แบบเรียน หนังสืออานประกอบ เปนตน นอกจากนี้
งบประมาณก็จัดเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ผูบริหารควรจะตองจัดสรรงบประมาณใหเพียง
พอที่จะสงเสริมการปฏิบัติงานของครูตามที่หลักสูตรกําหนดให
3. การสอนของครู เปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการนําหลักสูตรไปใช
เพราะถึงแมวาจะมีสิ่งตางๆพรอมมูล หลักสูตรก็ยังไมบรรลุผลสัมฤทธิ์ได ถาครูยังไมไดลงมือ
สอน ครูเปนตัวจักรที่สําคัญที่สุดในการนําหลักสูตรไปใช การเอาใจใสตอการสอน การสอนให
สอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร การเลือกวิธีสอนที่เหมาะสม เปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอความสัมฤทธิ์หรือความลมเหลวของหลักสูตร ผูบริหารโรงเรียน มีหนาที่ใหความรู ความสะดวก
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ใหคําแนะนําและใหกําลังใจแกครู เพื่อใหการสอนของครูและการเรียนของเด็ก บังเกิดผลตาม
ความมุงหมายของหลักสูตร
ในทํานองเดียวกัน สุนีย ภูพันธ (2546:224) ไดสรุปหลักการสําคัญในการนํา
หลักสูตรไปใชวาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนที่วางแผนและเตรียมการไวตอง
คํานึงถึงปจจัยสําคัญที่ชวยใหการนําหลักสูตรไปใช ไดแก งบประมาณ วัสดุอุปกรณ เอกสาร
หลักสูตรตางๆ รวมทั้งอาคารสถานที่และครูผูสอนซึ่งเปนบุคลากรที่สําคัญที่สุดในการนําหลักสูตร
ไปใช
ในดานการบริหารหลักสูตร อําภา บุญชวย (2537:17) ไดใหความหมายไววา
เปนกระบวนการหรือกิจกรรมที่บุคคลรวมมือกันดําเนินการ โดยมีเครื่องมือ คือหลักสูตร ซึ่งเปน
เครื่องมืออยางหนึ่งของโรงเรียน ในอันที่จะเตรียมเด็ก หรือเยาวชนใหเกิดความรู ทักษะ ทัศนคติ
และประสบการณที่ดีในการดําเนิน และดํารงชีวิตในสังคมของตนไดอยางถูกตอง และเปนสมาชิก
ที่มีประสิทธิภาพ สําหรับ ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ (2539:142) สรุปไดวา การบริหารหลักสูตรเปน
กิจกรรมที่มีความสําคัญมากที่ผูบริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติการสอน และการนิเทศ ตองรวมมือกัน
ทํางานตามบทบาทหนาที่ของตน เพื่อใหการบริหารหลักสูตรบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว
กลาวโดยสรุป การบริหารหลักสูตร เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีการเตรียมการเกี่ยวกับหลักสูตร ไดแก การวางแผน
เกี่ยวกับการใชหลักสูตร โดยการตรวจสอบหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช การประชาสัมพันธ
หลักสูตร การเตรียมความพรอมดานตางๆ เชน บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ การจัดหา
วัสดุอุปกรณ การจัดทําโครงการสอน เปนตน
ดวยเหตุนี้ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนิเทศภายในโรงเรียนจึงจําเปนและให
ความสําคัญในการเขาใจในเรื่องหลักสูตร มีการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยการใช
ขอมูลจากการวิจัยและสงเสริมการวิจัยในโรงเรียน สนับสนุนวัสดุอุปกรณที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
โดยมีการประเมินความเหมาะสมของโครงการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามนโยบายและปรัชญา
ของการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหนวยศึกษานิเทศกในการเตรียมผูมีสวนในการพัฒนา
หลักสูตร พรอมทั้งอํานวยความสะดวกในเรื่องเวลาและอุปกรณที่ใช และแนะนําบุคลากรในโรงเรียน
และชุมชนใหเขาใจเกี่ยวกับการใชหลักสูตร ดังที่ สวนอําภา บุญชวย (2537: 32) ไดกลาวถึง
บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารหลักสูตร โดยจัดใหมีปรัชญา เปาหมาย นโยบายการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนใหชัดเจนและแจงใหคณะครูทราบ จัดใหมีเอกสารหลักสูตร และจัด
อบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตร จัดครูเขาสอนตามความรูความสามารถ ใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการสอนมีการนิเทศการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนตน
ในทํานองเดียวกัน อุทัย บุญประเสริฐ (2540: 38) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนในการบริหารหลักสูตร คือ
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1. ตองศึกษา ทํา ความเขาใจหลักสูต รที่โรงเรีย นใชอยู ใหท ราบเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของหลักสูตรอยางแนชัด ในเรื่องหลักการ จุดหมาย โครงสราง แนวดําเนินการ มวล
ประสบการณเวลาเรียน การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล รวมทั้งเอกสารหลักสูตรชนิด
ตางๆ
2. ตองเปนผูนําในการนําหลักสูตรไปใช จัดประชุมเพื่อวางแผนการนําหลักสูตร
ไปใชดูแลการดําเนินการ ประสานงานการดําเนินการใชหลักสูตร ติดตามผลการปฏิบัติ และจัด
กิจกรรมสงเสริมหลักสูตร
3. จัดหาหลักสูตรเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบหลักสูตร แนวการสอน
คูมือครูหนังสือเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม คูมือประเมินผล และวัสดุอุปกรณที่จําเปน
4. เตรียมครูใหพรอมที่จะใชหลักสูตรที่โรงเรียนใชอยู อบรมครูใหมีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รและการใช ห ลั ก สู ต รให สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนด
ประชาสัมพันธหลักสูตรใหผูปกครองทราบและเขาใจ เพื่อจะมีสวนชวยสงเสริมใหการใชหลักสูตร
เกิดผลในตัวเด็กมากยิ่งขึ้น
5. จัดครูเขาสอนใหตรงกับความรูความสามารถ และใหจัดทํา แผนการสอน
ใหมีความสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใหการใชหลักสูตรเปนไปไดสะดวกและราบรื่นสงเสริมและ
มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะสม เชนการจัดตั้งชุมนุมหรือ ชมรมวิชาการตางๆ
6. จัดการดานการบริการการใชหลักสูตรแกครูในโรงเรียน โดยจัดใหมีฝาย
บริการหลักสูตร เชน โสตทัศนศึกษา หองสมุด การแนะแนว สนับสนุนการใชหลักสูตร จัดหา
วัสดุและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนสถานที่ใชประกอบการเรียนการสอน เชน หองสมุด
หองวิชาการตางๆ สนามกีฬา แปลงเกษตร ใหเหมาะสม
7. นิเทศและติดตามการใชหลักสูตร โดยการเยี่ยมและสังเกตการสอนเปน
ครั้งคราวเพื่อจะไดทราบปญหา จะไดใหคําแนะนํา ใหคําปรึกษาและชวยเหลือตามที่ครูตองการ
เพื่อสงเสริมใหครูใชหลักสูตรใหถูกตอง
โดยสรุป การจัดการศึกษาไมอาจบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไดหากไมมี
หลักสูตรซึ่งเปนแนวทางในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ทางดานความรูความสามารถ และทักษะที่สําคัญแกชีวิตใหเปนไปตามความตองการของสังคม
ผูบริหารโรงเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและขอบขายของ
หลักสูตร ตลอดจนสงเสริมใหครูไดนําหลักสูตรไปใชใหบรรลุจุดมุงหมาย
ดานการจัดการเรียนการสอน
ภารกิจหลักโรงเรียนอยูที่การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดและการดําเนินการดานการเรียนการสอนจะเปนไปดวยดี ดวยการวางแผน การบริหารงาน
ดวยความรวมมือของบุคลากรในโรงเรียน โดยเฉพาะครูผูสอน ซึ่งเปนตัวจักรสําคัญที่จะทําให
การเรียนการสอนมีคุณภาพ เปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมผูเรียน ปรียาพร

31

วงศอนุตรโรจน (2536: 151) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนวา ในการจัดการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ งานการจัดการเรียนการสอนหลายงาน ไดแก การจัดทําประมวล การสอน
การจัดทําแผนการเรียน การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูอาจารยเขาสอนการสอน
ซอมเสริม การเลือกตําราเรียน การจัดทําคูมือดานวิชาการ การจัดทําคูมือนักเรียนนักศึกษา และ
การจัดหองศูนยควบคุมการเรียนการสอน การพัฒนาครูอาจารย การปรับปรุงการเรียนการสอน
สถานศึกษาควรวางแนวปฏิบัติงานเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของ
ตนเองโดยพิจารณาจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
นอกจากนี้ สุวิทย มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2546: 7) ไดกลาวถึงการจัดกิจกรรม
และการเรียนการสอนไววา กิจกรรมและการทํางานอันจะนําไปสูการพัฒนาผูเรียนครบทุกดาน
โดยจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย การที่ผูสอนจะจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
ไดนั้น ผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบการสอนวิธีการสอนแบบตางๆ กอน
ออกแบบการเรียนรูหรือวางแผนการจัดการเรียนรูที่ดีไดสําหรับบทบาทของผูบริหารโรงเรียนใน
ฐานะเปนผูนําการจัดการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนนั้น กิติมา ปรีดีดิลก (2532:
61) กลาววา ผูบริหารมีหนาที่โดยตรงที่จะทําใหมีการจัดการเรียนที่เหมาะสม มีการสอนที่ถูกตอง
อํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ โดยใหมีการจัดแผนการเรียน
การจัดแบบเรียน การจัดหองสมุด การจัดคูมือครู
สวน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2536: 60) กลาวไวดังนี้
1. จะตองเปดโอกาสใหครูรูจักปญหาความตองการและพฤติกรรมของนักเรียน
ที่สอนเปนอยางดี
2. จะตองชวยใหนักเรียนไดรับความเสมอภาคทุกคน
3. จะตองเหมาะสมกับจุดมุงหมายของสถานศึกษา
4. จะตองสงเสริมใหนักเรียนดํารงชีวิตรวมกับเพื่อนในหมูคณะไดอยางมี
ความอบอุนและมีความสุข
5. จะตองเปดโอกาสใหเกิดการฝกฝนการอยูรวมกันของนักเรียนในระบอบ
ประชาธิปไตยอยางมากที่สุด
6. จะตองกระตุนใหครูไดรับความสนใจกับการพัฒนาการทุกดานของเด็ก
7. จะตองชวยใหเกิดบูรณาการประสบการณทั้งมวลของเด็ก
8. จะตองยืดหยุนใหเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของเด็ก
9. จะตองสงเสริมสมรรถภาพในการสอนของครูใหดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ กองพัฒนาบุคคล สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(2535: 5) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ดังนี้
1. จัดใหมีแผนการสอนทุกชั้นทุกกลุมประสบการณ ผูบริหารตองเปนผูนํา
และกระตุนใหครูจัดทําแผนการสอนและนําแผนการสอนไปใชดวย
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2. จัดหองเรียนใหเหมาะสมและสอดคลองกับจํานวนนักเรียนรวมถึงการจัด
วัสดุ ครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตามความจําเปน
3. จัดสถานที่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และหองพิเศษเพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมประสบการณตางๆตามสภาพความพรอมของโรงเรียน
4. ตรวจสอบการจัดตารางสอนใหเหมาะสมกับเวลาและสอดคลองกับอัตรา
เวลาเรียนในหลักสูตรทุกกลุมประสบการณ ทุกชั้นเรียนและใหมีตารางสอนรวมของโรงเรียนดวย
5. จัดทําหรือจัดหาเอกสารหลักสูตร และแบบพิมพตางๆที่สนับสนุนการสอน
เชน แผนการสอน คูมือครู ใหเพียงพอกับความตองการ เปนตน
6. จัดครูประจําชั้น ครูประจําวิชาใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ
และประสบการณ หากไมสามารถดําเนินการใหสมัครใจ ทั้งนี้ใหคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน
7. ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยตรวจแผนการสอน หรือบันทึก
การสอนของครูอยางสม่ําเสมอ
8. เยี่ยมชั้นเรียน หรือสังเกตการสอน โดยกําหนดเปนปฏิทินปฏิบัติงานไว
9. จัดครูเขาสอนแทนครูที่ขาดหรือครูไมมาปฏิบัติงานโดยมีการบันทึก
มอบหมายงานหรือบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร
10. ติดตามชวยเหลือพิเศษ ชวยแกปญหาในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียน
การสอนใหแกครู ใหขวัญและกําลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร
11. เปนผูนําใหครูปรับปรุงการสอน ใหรูจักใชเทคนิคและวิธีการสอนแบบ
ตางๆ และเลือกกิจกรรมการสอนโดยคํานึงถึงสภาพความพรอมของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 11) ไดสรุปวา การเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่
สําคัญที่สุดในกระบวนการใชหลักสูตร เพราะเปนกิจกรรมที่ใกลชิดกับเด็กและเด็กไดปฏิบัติมาก
ที่สุดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่ครูและเด็กตองทํารวมกันโดยการเรียนการสอน
เปนการดําเนินการเพื่อเอื้ออํานวยใหการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไป
อยางราบรื่น บรรลุผลตามจุดมุงหมาย และตองมีการจัดระบบสนับสนุน ซึ่งประกอบดวย
1. จัดสิ่งสนับสนุนเพื่ออํานวยความสะดวก สงเสริมการเรียนรู การคนควาหา
ความรูดวยตนเองของผูเรียนในลักษณะตางๆ และเพื่อใหครูสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
โดยใชวิธีการที่หลากหลายนาสนใจ และมีประสิทธิภาพ
2. แหลงคนควาสําหรับผูเรียน เชน หองสมุด ศูนยหนังสือ หองโสตทัศนศึกษา
หองสมุดหมวดวิชา ซึ่งควรเปนสถานที่ที่ไดรับการพัฒนาใหเปนแหลงคนควาที่เปนระบบ สะดวกงาย
ตอการคนควาเปนสถานที่ที่สะอาด สงบ มีสื่อหลากหลาย นาเขาไปใชบริการ
3. สื่อวัสดุอุปกรณ การจัดการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจะฝกใหผูเรียน
ไดคิดทําและแสดงออก ครูมีบทบาทเปนผูกระตุนใหผูเรียนไดคิดและปฏิบัติดวยตนเองซึ่งตอง
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อาศัยสื่อและวัสดุอุปกรณที่หลากหลายนาสนใจโรงเรียนจึงควรสนับสนุนสิ่งเหลานี้ใหพรอม
เพื่อใหครูสามารถเลือกใช เตรียมหรือจัดทําเพิ่มเติมไดอยางสะดวกและใหผูเรียนไดใชคิดคน
ปฏิบัติดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูรับผิดชอบสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหการดําเนินการ
เปนไปในเปาหมาย ทิศทางเดียวกัน มีผูรับผิดชอบ ดูแลอํานวยความสะดวกใหการจัดการเรียนรู
เพื่อให การดําเนินการเปนไปอยางราบรื่นไดผล โรงเรียนควรจัดใหมีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ
ซึ่งอาจมอบหมายใหคณะกรรมการดานวิชาการของโรงเรียนที่มีอยูแลวเปนผูรับผิดชอบหรือ
กําหนดกลุมบุคคลขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะกําหนดใหมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน เชน
4.1 จัดทําแผนโครงการดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู
4.2 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคคลากรในลักษณะตางๆ เพื่อใหครูผูสอนมีเจตคติ
ที่ดี
4.3 ความรูความเขาใจ และทักษะการปฏิบัติที่เพียงพอ เหมาะสมตอการ
ดําเนินการจัดการเรียนรู
4.4 สงเสริมบรรยากาศการเรียนรูในโรงเรียน ใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู
4.5 ดูแลใหคําปรึกษาแกครูผูสอนในกิจกรรมการเรียนรูโดยการพูดคุย
รับฟงปญหาและอุปสรรคตางๆ ใหคําแนะนํา และรวมแกไข
4.6 อํานวยความสะดวกดานตางๆแกครูผูสอน ไมวาจะเปนการจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนดานตาง ๆ การอํานวยความสะดวกเรื่องหองเรียน วัสดุ อุปกรณ ตารางเวลา
4.7 สนับสนุนระบบนิเทศ กํากับ ติดตาม สรางเสริมขวัญกําลังใจแกครูผูสอน
เพื่อใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามวัตถุประสงค
4.8 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สวน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543: 9) ไดเสนอแนะวา
กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสรางบานเพียงแตการสรางบานนั้นตองใช
สถาปนิก ซึ่งเปนบุคคลภายนอกมาดําเนินการเมื่อสรางบานเสร็จแลวก็เสร็จเลย ไมตองทําตอแต
กระบวนการสรางคนนั้นผูที่เปนสถาปนิก คือ ครูและผูบริหารซึ่งเปนบุคคลภายในจะตองรวมมือ
กันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพดีและจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุดผูบริหารสถานศึกษา
และครูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีการรวมกันกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนวาตองการพัฒนา
เด็กใหมีคุณสมบัติเปนอยางดีและถาจัดใหเด็กมีคุณสมบัติดังกลาวแลว ก็ตองเริ่มตนที่ชวยกันคิด
และวางแผน (Plan) วาจะทําอยางไร (Do) ชวยกันตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงแกไข
ขอบกพรอง (Act) เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพใหดียิ่งขึ้นอยูตลอดเวลาโดยมีการรวมกันทํางานเปนทีม มุงหวังใหมีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของนักเรียนเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ วัฒนาพร ระงับทุกข (2541: 79) ไดใหความสําคัญของผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งเปนปจจัยในการนําแนวคิดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนไปสูความสําเร็จได
อยางเปนระบบชัดเจนและจริงจัง เพราะเพียงลําพังครูปฏิบัติการสอนถึงแมจะมีความรูความสามารถ
และทักษะในการจัดการเรียนการสอนมากเพียงใดนั้นก็ไมสามารถประสบความสําเร็จไดหากขาด
ระบบการสนับสนุนที่ดีเพียงพอ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินการประกอบดวย
การจัดทําแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การกําหนดนโยบายของ
โรงเรียนโดยมีเ ปาหมายที่สํ าคัญคือการจัดการเรียนการสอนซึ่งโรงเรี ยนตองดํา เนินการให
ประสบความสําเร็จ บุคลากรทุกคนจะตองรับทราบ ยึดถือเปนแนวปฏิบัติและสนับสนุนใหเกิดผล
อยางจริงจัง การกําหนดความตองการ ความจําเปนในดานตางๆ ไมวา ดานบุคลากร(Man)ดาน
งบประมาณ(Money) ดานวัสดุอุปกรณ(Material) และการจัดการ (Management)การเตรียมการ
ใหเกิดความพรอมในการจัดการเรียนการสอน ควรจะไดมีการวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
โรงเรียนทุกดานไมวาจะเปนการจัดการเรียนการสอน ความรูความสามารถของครูปฏิบัติการ
สอน รวมถึงสิ่งที่สนับสนุนการเรียนการสอนทุกดาน เพื่อกําหนดความตองการจําเปนในการพัฒนา
วาโรงเรียนตองดําเนินการเตรียมการดานใดบาง เพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน หากวิเคราะหสภาพปญหาแลวพบวา ครูผูสอน ขาดเทคนิคในการจัดการ
เรียนการสอน ขาดสื่อการเรียนการสอน ก็นําไปสูการกําหนดแนวทางการดําเนินการแกปญหา
หรือพัฒนาที่เหมาะสมและเปนไปไดมากที่สุด การจัดทําแผนงานโครงการเมื่อระบุความตองการ
จําเปนในการพัฒนาทางเลือกในการดําเนินงานที่เหมาะสมแลว จะเปนการจัดทําแผนงาน
โครงการที่จะดําเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตอไป
นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2540: 15-17) ไดสรุปไววา ในการจัดกระบวนเรียนรู
ผูบริหารสถานศึกษา ผูสอน และผูที่เกี่ยวของ ควรทราบองคประกอบสําคัญที่จะสนับสนุนการ
จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพดังนี้
1. คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ทั้งทางดานจิตใจ อารมณ สังคมและ
สติปญญา
2. การจัดสาระการเรียนรูใหกับผูเรียน ตองมีความสมดุลและเหมาะสมกับวัย
ทั้งนี้ผลการเรียนรูจากสาระการเรียนรูและทักษะ กระบวนการเรียนรู จะตองทําใหผูเรียนรูมีความรู
ความคิด ความสามารถ ความดี และมีความสุขในการเรียนรู
3. แหลงการเรียนรู ตองมีความหลากหลาย และเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใช
เปนแหลงคนควาหาความรูตามความถนัด ความตองการ และความสนใจของผูเรียน
4. ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน มีลักษณะที่เปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน หวงใยซึ่งกันและกัน
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5. ผูเรียนมีความศรัทธาตอผูสอนสาระการเรียนรู และกระบวนการที่กอใหเกิด
การเรียนรูผูสอนมีความเชื่อวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง และมีวิธีการเรียนรูที่
แตกตางกัน
6. สาระการเรียนรู ทักษะ กระบวนการเรียนรู เชื่อมโยงกับเหตุการณและ
สิ่งแวดลอมรอบตัวของผูเรียน ผลของการเรียนรู ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
7. กระบวนการเรียนรู มีการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น เชน ครอบครัว ชุมชน
และสังคมเปนตน เพื่อสรางความสัมพันธ และความรวมมือกัน ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับ
ประโยชนจากการเรียนรูสูงสุด
โดยสรุปไดวา งานดานการจัดการเรียนการสอน เปนภารกิจหลักของโรงเรียนที่
เนนการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งบุคลากรในโรงเรียนจะตองวางแผนรวมกันในการจัดองคประกอบ
ของการเรียนรูใหสัมพันธกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะตองมีการวิเคราะหความตองการ
ของผูเรียน จัดกิจกรรมซึ่งตองใหสอดคลองกับความตองการ ความแตกตางระหวางบุคคล จัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู หาเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตรความรู อันจะนําไปสูจุดหมายปลายทางของภารกิจหลัก ผูบริหารโรงเรียนเปนผูนําของ
โรงเรียนจะตองรับผิดชอบตองานวิชาการที่จะตองทํางานรวมกับครูโดยการกระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบใหครูทุกคนไดทํางานอยางเต็มที่ โดยเปนผูที่อํานวยความสะดวก คอยแนะนํา
ชวยเหลือ ใหความรูและใหการสนับสนุนสื่อวัสดุการเรียนการสอนรวมทั้งคอยใหกําลังใจแกครู
เพื่อใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษาเปนกระบวนการที่ตรวจสอบวานักเรียนไดถึง
จุดหมายปลายทางตามที่หลักสูตรตองการหรือไมเพียงใด ผลจากการวัดผลและประเมินผลจะ
เปนขอมูลที่จะชวยใหครูผูสอนนําไปพิจารณาหาวิธีการแกไขขอบกพรองและจุดออนในดานตาง ๆ
ได ดังที่ กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 72) ไดใหคํานิยามวา การวัดผล (Measurement) เปนการ
เปรียบเทียบผลที่ไดจากการเรียนกับมาตรฐานอันหนึ่งที่ยึดถืออยู ซึ่งมีลักษณะเปนรูปธรรม คือ
จะแสดงผลของการวัดออกมาเปนตัวเลขเพื่อแสดงใหรูวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใด และ
อาจบอกไดวานักเรียนไดคะแนนเทาไร โดยนําเสนอผลที่นักเรียนทําไดไปเปรียบเทียบกับคําตอบ
ที่ครูทําไว สวนการประเมินผล (Evaluation) เปนการกําหนดคาหรือหาคาจากคะแนนที่เราได
จากการวัดผลนั้น เชน เกงหรือไมเกง ดีหรือไมดี โดยเปรียบเทียบกับคนอื่น ๆ ในหองเดียวกัน
เปนตน
สวน ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2539:10 -12) ไดกลาววา การวัดผล
เปนการวัดคุณลักษณะ เชน ความสูง ความยาว การเรียนรู ความกลัว เชาวนปญญา เปนตน
ไมใชเปนการวัดคน สัตว สิ่งของแตอยางเดียว ดังนั้นการวัดผลแตละครั้งจึงขึ้นอยูกับจุดมุงหมาย
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วาจะวัดคุณลักษณะใด จากสิ่งใด ใชเครื่องมืออะไร หนวยเปนอะไรในการวัดผลมีวิธีการวัดใหญๆ
อยู 2 อยางคือ วัดผลทางตรงและวัดผลทางออม
ก. การวัดผลทางตรง หมายความวา เปนความสามารถในการวัดสิ่งนั้นๆ ได
โดยตรงจริงๆ สิ่งที่ตองการวัดมีรูปธรรม เชน วัดความยาวโตะ เราสามารถเอาไมเมตรไปทาบ
วัดความยาวของโตะออกมาเปนหนวยของเมตรไดทันที การวัดน้ําหนักของหมูก็สามารถใชตาชั่ง
วัดออกมาเปนกิโลกรัม การวัดแบบนี้มีโอกาสไดคุณลักษณะที่เปนจริงอยูมาก เราเรียกวาเปน
การวัดดานกายภาพ
ข. การวัดผลทางออม หมายถึง การวัดคุณลักษณะหนึ่งโดยอาศัยวัดจากอีก
สิ่งหนึ่ง เชนการวัดผลการเรียน การวัดเชาวนปญญา การวัดเจตคติ การวัดความกังวลใจ เปนตน
คุณลักษณะเหลานี้เอาเครื่องมือไปทาบวัดโดยตรงไมได ตองผานกระบวนการทางสมองกอนเสมอ
ผลการวัดที่ไดมาจึงเปนผลจากการผานกระบวนการทางสมองชั้นหนึ่งกอน ซึ่งอาจจะเชื่อมั่นได
จริงหรือเปลาก็ไมแนใจนัก แตที่แนที่สุดก็คือ ไมมีโอกาสวัดคุณลักษณะนั้นๆ ตรงไปตรงมา
ความคลาดเคลื่อนจึงเกิดขึ้นและหาความมาตรฐานที่แทจริงไดยาก การเปรียบเทียบกันจึงมีปญหา
อยูเปนประจํา
สวนการประเมินผล มักใชคูกับการวัดผลอยูเสมอ แตจริงๆ แลว มีความหมาย
แตกตางกัน โดยเฉพาะในการเรียนการสอนหรือการทํากิจกรรมตางๆ ใชคําวาประเมินผลการ
เรียนกันอยูประจํา หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแลว เพื่อจะไดรูวาผลการเรียนของนักเรียน
กาวหนาเปนอยางไร
การประเมินผลจึงนิยามวาเปนกระบวนการพิจารณาตัดสินที่เปนระบบครอบคลุม
ถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว ซึ่ง อําภา บุญชวย (2537: 134-135) ไดอธิบายหลักการวัดผลและประเมินผล
การเรียนดังนี้
1. หลักการวัดผลการเรียน การจัดใหมีการวัดผลการเรียน ผูวัดในที่นี้ก็คือ
ครูคงตองการผลการวัดที่เชื่อถือไดตรงกับความเปนจริง จําเปนที่ผูวัดจะตองเขาใจหลักการที่
สําคัญในการวัดผลกอน โดยไดเสนอแนะหลักการวัดผลไวดังนี้
1.1 วัดใหตรงกับวัตถุประสงค ในการวัดแตละครั้ง ตองมีวัตถุประสงควา
จะวัดเพื่ออะไร จะวัดคุณลักษณะอะไรบาง และใชเครื่องมืออะไร ถาหากมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน
ผลของการวัดที่ไดมา ก็นาเชื่อถือ และนํามาใชไดอยางมั่นใจ
1.2 ใชเครื่องมือที่ดี การวัดผลแตละครั้งขึ้นอยูกับเครื่องมือที่ใช จึงตอง
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเสียกอน เชน มีความเที่ยงตรงและมีความเชื่อมั่นเพียงใด มีความ
เปนปรนัย มีอํานาจจําแนกสูง เหมาะสมกับผูที่จะวัด เปนตน
1.3 มีความยุติธรรมในดานเครื่องมือที่ใช คือ ไมเปดโอกาสใหผูเรียนเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบขึ้น เชน การใหเด็กเลือกตอบเพียงบางขอ ใชภาษาวกวน คําถามในขอ
แรก แนะคําตอบในขอหลัง ๆ หรือเด็กกลุมเดียวกันใชเครื่องมือคนละชุด เปนตน นอกจากนั้น
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การใชเครื่องมือวัดไปวัดเด็กผิดกลุม ผิดระดับ การทําลายสมาธิของเด็ก การแนะคําตอบใหเด็ก
ขณะสอบการพิมพผิดมากๆ ไมมีคําตอบที่ถูกตอง หรือคําตอบถูกมีหลายตัว ทําเฉลยผิด ตรวจผิด
สิ่งเหลานี้เปนสาเหตุของการขาดความยุติธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่ผูวัดตองคํานึงถึงอยางมาก
1.4 แปลผลไดถูกตอง ผลของการวัดผลจะออกมา ในรูปคะแนนเปนสวนใหญ
โดยทั่วไปมักจะแปลผลการสอนอยูใน 2 ลักษณะ คือ การอิงเกณฑและอิงกลุม
1.5 ใชผลการวัดไดคุมคา การวัดผลนอกจากจะไดตรวจสอบความสามารถ
ของผูเรียนวามีคุณภาพอยางไร แลวยังมุงหวังที่จะคนหาความสามารถที่เดนหรือดอยของผูเรียน
ทั้งนี้เพื่อที่จะสงเสริมหรือหาทางแกไขตอไป
2. วิธีการประเมินผล วิธีการประเมินผลนั้นมีอยูหลายวิธีดวยกัน ไดแก
2.1 การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคล ไดแก การถามตอบระหวาง
การจัดกิจกรรมการเรียน การสนทนาพบปะพูดคุยกับผูเรียน ผูเกี่ยวของกับผูเรียน การสอบปากเปลา
เพื่อประเมินความรูความเขาใจและทัศนคติ การอานบันทึกเหตุการณตางๆ ของผูเรียน และการตรวจ
แบบฝกหัดและการบาน พรอมใหขอมูลปอนกลับ
2.2 การประเมินจากการปฏิบัติ เปนวิธีการประเมินที่ผูสอนมอบหมาย
งานหรือกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติใหไดขอมูลสารสนเทศวาผูเรียนเกิดความรูมากนอยเพียงใด
การประเมินการปฏิบัติผูสอนตองเตรียมการในสิ่งสําคัญ 2 ประการ คือ ภาระงานหรือกิจกรรมที่
จะใหผูเรียนปฏิบัติ และเกณฑการใหคะแนน การประเมินการปฏิบัติงานดังกลาว ผูสอนจําเปนตอง
สรางเครื่องมือ เพื่อใชประกอบการประเมินการปฏิบัติ เชน แบบวัดภาคปฏิบัติ แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบตรวจสอบรายการ เปนตน
2.3 การประเมินสภาพจริง เปนการประเมินการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมอยางใด
อยางหนึ่ง โดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติ จะเปนงานหรือสถานการณที่เปน
จริง (Real Life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริง จึงเปนงานที่มีสถานการณซับซอน (Complexity) และ
เปนองครวม (Holistic) มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป วิธีการประเมินไมมีความ
แตกตางจากการประเมินจากการปฏิบัติ เพียงแตอาจมีความยุงยากในการประเมินมากกวาเนื่องจาก
เปนสถานการณจริง หรือตองจัดสถานการณใหใกลจริงและจะเกิดประโยชนกับผูเรียนมาก เพราะ
จะทําใหทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรียน วามีจุดเดนและขอบกพรองในเรื่องใด อันจะนําไปสู
การแกไขที่ตรงประเด็นที่สุด
2.4 การประเมินดวยแฟมสะสมงานเปนการประเมินที่ชวยสงเสริมใหการ
ประเมินตามสภาพจริงมีความสมบูรณ สะทอนศักยภาพที่แทจริงของผูเรียนมากขึ้น โดยการให
ผูเรียนไดเก็บรวบรวมผลงานจากการปฏิบัติจริง ทั้งในชั้นเรียนหรือในชีวิตจริงที่เกี่ยวของกับการ
เรียนรูตามสาระการเรียนรูตางๆ มาจัดเปนระบบ โดยมีจุดประสงคเพื่อสะทอนใหเห็น (Reflex)
ความพยายามเจตคติ แรงจูงใจ การพัฒนา และความสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเรียนรู
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ของผูเรียน การวางแผนดําเนินการประเมินดวยแฟมสะสมงานที่สมบูรณจะชวยผูสอนใหสามารถ
ประเมินจากแฟมสะสมงานแทนการประเมินจากการปฏิบัติจริงได
ทางดาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2548) ไดกําหนดกรอบ
การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งมีกรอบการ
ประเมินตามหลักสูตรแกนกลางและแนวดําเนินการในการวัดและประเมินผลการเรียนที่ตองพิจารณา
นําไปกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเหมาะสมกับสถานศึกษาของตน ดังนี้
1. ขอกําหนดการวัด และประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษา
จะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนดังนี้
1.1 ดําเนินการจัดและการประเมินผลระดับชั้นเรียน ไดแก การประเมินผล
การเรียนรู และพัฒนาการของผูเรียนระหวางเรียน และหาคําตอบวา ผูเรียนมีความกาวหนา
ดานความรูทักษะ กระบวนการ และคานิยมอันพึงประสงคจากการรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตางๆ หรือไมเพียงใด ซึ่งสะทอนความสําเร็จในการเรียนของผูเรียน
และประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาของผูสอนดวย
1.2 ดําเนินการประเมินระดับสถานศึกษาไดแก การประเมินผลการเรียน
และพัฒนาการของผูเรียนปลายปและปลายภาค และเมื่อสิ้นสุดชวงชั้น เพื่อนําผลไปใชเปนขอมูล
ในการปรับปรุงผูเรียนใหมีคุณภาพตามผลการเรียนรูที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น
รวมทั้งนําผลการประเมินไปใชพิจารณาตัดสินผลการเรียนรายวิชา และตัดสินการเลื่อนชวงชั้น
1.3 ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ไดแก ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนทุกคน ในปสุดทายของชวงชั้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะกําหนดใหมีการ
ประเมินในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตามความจําเปนรายป
1.4 ดําเนินการตัดสินผลการเรียนใหผูเรียนผานชวงชั้น และจบหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ ตัดสินใหผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผานชวงชั้นที่ 1 และ
ใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผานชวงชั้นที่ 2 ตัดสินใหผูสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 จบการศึกษาภาคบังคับและตัดสินใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. หลักการวัดและการประเมินการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
เปนกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู
ของหลักสูตรนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไว และใช
เปนขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน เพื่อสถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
การเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินถูกตองตาม
สภาพความรู ความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผล
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การเรียนของสถานศึกษา จะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
สามารถรองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ได และเพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2544 เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542สอดคลอง
กับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และถูกตอง
ตามหลักการวัดและประเมินผลการเรียน จึงกําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนไวดังนี้
2.1 สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียนโดยเปด
โอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม
2.2 การวัด และประเมินผลการเรียนตองสอดคลอง และครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร
2.3 การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุง
พัฒนาผูเรียนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
2.4 การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตองดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ตองการวัด ธรรมชาติของวิชา และ
ระดับชวงชั้นของผูเรียน
2.5 ใหมีการประเมินความสามารถของผูเรียน ในการอาน คิดวิเคราะห
และเขียนสื่อความในแตละชวงชั้น
2.6 ใหมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนในแตละชวงชั้น
2.7 ใหมีการประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับชาติ ในแตละชวงชั้น
2.8 เปดโอกาสใหผูเรียนตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนได
2.9 ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษา
ตางๆ
นอกจากนี้ กรมวิชาการ (2545: 16-23) ไดกลาวถึงการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถสรุปไดวาประกอบดวย
1. การประเมินผลการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม สถานศึกษา
ควรดําเนินการประเมินผลในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 การประเมินผลกอนเรียน
การประเมินผลกอนเรียน เปนหนาที่ของครูผูสอนในแตละรายวิชา ทุก
กลุมสาระการเรียนรูตองประเมินผลกอนเรียน เพื่อหาสารสนเทศของผูเรียนในเบื้องตน สําหรับ
นําไปจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับพื้นฐานของผูเรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตจะไมนําผลการประเมินนี้ไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียน
การประเมินผลกอนเรียนประกอบดวยการประเมิน ดังตอไปนี้
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1.1.1 การประเมินความพรอมและพื้นฐานของผูเรียนเปนการตรวจสอบ
ความรู ทักษะ และความพรอมตางๆ ของผูเรียนที่เปนพื้นฐานของเรื่องใหมๆ ที่ผูเรียนตองเรียน
โดยใชวิธีการที่เหมาะสม เพื่อจะไดทราบวาผูเรียนมีความพรอมและพื้นฐานที่จะเรียนทุกคน
หรือไม แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงซอมเสริมหรือเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมและ
พื้นฐานพอเพียงทุกคน ซึ่งจะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี
1.1.2 การประเมินความรอบรูในเรื่องที่จะเรียนกอนการเรียนเปนการ
ประเมินผูเรียนในเรื่องที่จะทําการสอน เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูและทักษะในเรื่องที่จะ
เรียนนั้นมากนอยเพียงไร เพื่อนําไปเปนขอมูลเบื้องตนของผูเรียนแตละคนวาเริ่มตนเรียนเรื่อง
นั้น ๆ โดยมีความรูเดิมอยูเทาไรจะไดนําไปเปรียบเทียบกับผลการเรียนภายหลัง การเขารวม
กิจกรรมการเรียนตามแผนการเรียนรูแลว วาเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไม
เพียงไร ซึ่งจะทําใหทราบถึงศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียน และประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
การเรียน ซึ่งจะใชเปนประโยชนในการสนองตอบการเรียนรูของผูเรียนแตละคน
1.2 การประเมินระหวางเรียน
การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินที่มุงตรวจสอบพัฒนาการของ
ผูเรียนวาบรรลุจุดประสงคการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวหรือไม เพื่อนํา
สารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการปรับปรุงแกไข ขอบกพรองของผูเรียน และสงเสริมผูเรียน
ใหมีความรูความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพการประเมินผลระหวางเรียนมี
แนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1.2.1 วางแผนการเรียนรูและการประเมินผลระหวางเรียน ผูสอนจัดทํา
แผนการเรียนรู กําหนดจุดประสงคการเรียนรูและแนวทางการประเมินผลใหสอดคลองกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งในแผนการเรียนรูควรระบุภาระงานที่จะทําใหผูเรียนบรรลุตามผลการ
เรียนรูที่คาดหวังอยางเหมาะสม
1.2.2 เลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลัก
ที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติ ทั้งนี้วิธีการประเมินที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการประเมินระหวางเรียน
ไดแก การประเมินจากสิ่งที่ผูเรียนไดแสดงใหเห็นวามีความรู ทักษะและความสามารถ ตลอดจน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคอันเปนผลจากการเรียนรู ตามที่ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูให
1.2.3 กําหนดสัดสวนการประเมินระหวางเรียนกับการประเมินผล
ปลายภาคเรียนหรือปลายป การประเมินระหวางเรียนมีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อมุงนําสารสนเทศ
มาพัฒนาผูเรียนและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน การประเมินระหวางเรียนที่
ดําเนินการอยางถูกตองเขมงวด และจริงจัง จะใหผลการประเมินที่สะทอนภาพความสําเร็จ และ
ศักยภาพของผูเรียนไดถูกตองสมบูรณ และนาเชื่อถือ ดังนั้น ควรใหน้ําหนักความสําคัญของการ
ประเมินระหวางเรียนในสัดสวนที่มากกวาการประเมินตอนปลายภาคเรียนหรือปลายป ทั้งนี้ โดย
คํานึงถึงธรรมชาติของรายวิชาและผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนสําคัญ แตอยางไรก็ตามในการ
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ประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรายวิชาปลายภาคเรียนหรือปลายป ตองนําผลการประเมินระหวาง
เรียนไปใชในการตัดสินผลการเรียนดวย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามสัดสวนและแนวดําเนินการในระเบียบ
ที่สถานศึกษากําหนด
1.2.4 จัดทําเอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของผูเรียน ผูสอนตองจัดทํา
เอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประเมินผลระหวางเรียนอยางเปนระบบชัดเจน เพื่อ
ใชเปนแหลงขอมูลในการปรับปรุง แกไข สงเสริมผูเรียน ใชเปนหลักฐานสําหรับการสื่อสารกับ
ผูเกี่ยวของและใชเปนหลักฐานสําหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสอน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึง
ความโปรงใสและความยุติธรรมในการประเมิน ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบที่สถานศึกษากําหนด
ขอมูลหลักฐานการประเมินระหวางเรียนที่พึงแสดง ไดแก
1) วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
2) ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถของผูเรียนตามวิธีการประเมิน เชน
บันทึกการสังเกตพฤติกรรม บันทึกคะแนนผลจากการประเมินชิ้นงาน บันทึกคะแนนการ
ประเมินโครงการ บันทึกเกี่ยวกับการประเมินแฟมสะสมงาน เปนตน
1.3 การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียน
การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสําเร็จ
ของผูเรียน เมื่อผานการเรียนรูในชวงเวลาหนึ่ง หรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายป/ปลายภาค
ประกอบดวย
1.3.1 การประเมินหลังเรียนเปนการประเมินผูเรียนในเรื่องที่ไดเรียนจบ
เพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไม เมื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับผลการประเมินกอนเรียนวาผูเรียนเกิดพัฒนาการขึ้นมากนอยเพียงไร ทําใหสามารถประเมิน
ไดวาผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูเพียงไร และกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพในการ
พัฒนาผูเรียนเพียงไร ขอมูลจากการประเมินภายหลังการเรียน สามารถนําไปใชประโยชนได
มากมาย ไดแก
1) ปรับปรุงแกไขซอมเสริมผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง
2) ปรับปรุงแกไขวิธีเรียนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) ปรับปรุงแกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
1.3.2 การประเมินผลการเรียนปลายป/ปลายภาค เปนการประเมินผล
เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในการเรียนรายวิชาตางๆ ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป
สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3, ปที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-3 และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
รายภาค สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 การประเมินผลนี้นอกจากจะมีจุดประสงคเพื่อการสรุป
ตัดสินความสําเร็จของผูเรียนในการเรียน สาระการเรียนรูรายป/รายภาคเปนสําคัญแลว ยังใช
เปนขอมูลสําหรับปรับปรุงแกไข ซอมเสริม ผูเรียนที่ไมผานการประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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ของรายวิชา ใหเกิดพัฒนาการและมีผลการเรียนตามผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางครบถวน
สมบูรณดวย
2. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมที่สถานศึกษาตองจัดให
ผูเรียนในทุกชวงชั้นการศึกษาไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให
เต็มศักยภาพโดยมุงเนนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยทั้งดานรางกาย สติปญญา
อารมณและสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สถานศึกษาจะตองดําเนินการอยางมีเปาหมาย
มีรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม ผูเรียนตองผานเกณฑการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามที่
สถานศึกษากําหนด จึงจะผานเกณฑการประเมินชวงชั้น โดยลักษณะกิจกรรมพัฒนาผูเรียนแบงเปน
กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมนักเรียน ซึ่งมีแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดังนี้
2.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรายกิจกรรม
2.1.1 ผูรับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนตาม
จุดประสงคของแตละกิจกรรม
2.1.2 ผูรับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเขารวมกิจกรรมของผูเรียนวา
เปนไปตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดไวหรือไม
2.1.3 ในกรณีที่มีกิจกรรมใดตองใชเวลาปฏิบัติตลอดป เมื่อสิ้นภาค
เรียนแรกผูรับผิดชอบกิจกรรมควรจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียน เพื่อสรุป
ความกาวหนาและสภาพของการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนระยะหนึ่งกอน เพื่อการปรับปรุงแกไข
หรือสงเสริมการปฏิบัติกิจกรรมของผูเรียนใหเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และ
รายงานผลการประเมินใหผูปกครองทราบ โดยทําการประเมินตามจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม
และนําผลการประเมินนั้นไปรวมกับผลการประเมินการรวมกิจกรรมในภาคเรียนที่สอง เพื่อ
ตัดสินผลการประเมินการผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
2.1.4 ตัดสินใหผูเรียนที่ผานจุดประสงคสําคัญของกิจกรรม และมีเวลา
เขารวมกิจกรรมครบตามเกณฑใหเปนผูผานการประเมินผลการรวมกิจกรรม ผูเรียนที่มีผลการ
ประเมินบกพรองในเกณฑใดเกณฑหนึ่งหรือทั้งสองเกณฑ จะตองซอมเสริมขอบกพรองใหผาน
เกณฑกอนจึงจะไดรับการตัดสินใหผานกิจกรรม
2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียนผานชวงชั้นเปนการประเมิน
สรุปผลการผานกิจกรรมตลอดชวงชั้นของผูเรียนแตละคนเพื่อนําผลไปพิจารณาตัดสินการผาน
ชวงชั้น
3. การประเมินลัก ษณะอัน พึง ประสงค เปน การประเมินดา นคุณ ธรรม
จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะอื่นๆ ที่สถานศึกษากําหนดขึ้นสําหรับพัฒนาผูเรียนเปนกรณี
พิเศษ เพื่อแกปญหาหรือสรางเอกลักษณเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงคอื่นๆ ใหแกผูเรียน สถานศึกษาและชุมชนของสถานศึกษา การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงคเปนการประเมินเชิงวินิจฉัย มีแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
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3.1 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนครู ผูปกครองและชุมชน โดยคณะกรรมการจะมีหนาที่
กําหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน เกณฑการประเมิน และแนวทางการปรับปรุง
ซอมเสริมผูเรียน
3.2 กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาความจําเปน และความตองการของสถานศึกษาและชุมชน
3.3 กําหนดแนวทางการพัฒนา มี 2 ลักษณะ ดังนี้
3.3.1 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ในหองเรียนมอบหมาย ให
ผูสอนดําเนินการพัฒนา ประเมินผลและแกไขปรับปรุงผูเรียนในระหวางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตางๆ
3.3.2 การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคนอกหองเรียน ใหบุคลากรของ
สถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายรวมกันพัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงแกไขผูเรียนอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลาทั้งในลักษณะของการรวมกิจกรรมตางๆ หรือการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งใน
และนอกสถานศึกษา
3.4 ดําเนินการประเมินผูเรียนรายภาค เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแตละภาค
ผูสอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงค
ดําเนินการประเมินผูเรียนตามแนวทางที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งสามารถเลือกใชเครื่องมือและ
วิธีการไดอยางหลากหลาย ไดแก การสังเกตพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในและ
นอกหองเรียนการสัมภาษณ การบันทึกเหตุการณ การรายงานตนเอง ทั้งนี้ จะตองเหมาะสมกับ
กิจกรรมและคุณลักษณะที่จะประเมิน
3.5 การประมวลผล การประเมินรายภาค ผูมีหนาที่ในการพัฒนาและ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละฝายทําการประเมินและรวบรวมขอมูลการประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน แลวสงตอใหคณะกรรมการ
นําไปทําการประมวลผล และพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะแตละประการตามเกณฑ
ที่กําหนด
3.6 การแจงผลและซอมเสริม คณะกรรมการแจงผลการตัดสินผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคใหอาจารยที่ปรึกษาของผูเรียน นําไปกรอกในเอกสารแบบ
แสดงผลการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงคและแจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูปกครอง
ทราบตอไป
3.7 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคผานชวงชั้น คณะกรรมการ
ควรสรุปจากผลการประเมินในภาคเรียนสุดทาย และแนวโนมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
แตละประการจากผลการประเมินในแตละภาคเรียนที่ไดบันทึกไว
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4. การประเมินการอาน คิดวิเคราะห เขียน เปนการประเมินความสามารถ
การอาน การคิดวิเคราะห และการเขียนเมื่อสิ้นปการศึกษา เพื่อสรุปความสามารถของผูเรียนใน
แตละปการศึกษาโดยมีแนวดําเนินการ ดังนี้
4.1 ผูมีหนาที่ประเมินตรวจสอบหรือประเมินผูเรียนในความรับผิดชอบ
ตามวิธีการและเครื่องมือที่คณะกรรมการ กําหนดเพื่อใหไดขอมูลความสามารถของผูเรียนดาน
การอานการคิดวิเคราะห และการเขียนอยางเหมาะสม ครบถวน ตามศักยภาพที่แทจริงของผูเรียน
รายงานคณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน ผูมีหนาที่ประเมิน
สามารถที่จะสรุปผลการประเมินกลางปหรือเมื่อสิ้นภาคเรียนแรก เพื่อแจงใหผูเรียนไดทราบ
สถานภาพของตนและทําการปรับปรุงแกไขตนเองได
4.2 คณะกรรมการดําเนินการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
สรุปผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา
4.3 ตัดสินผลการประเมินการเรียนรูที่คาดหวังแตละประการตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด
4.4 แจงผลการประเมินใหผูเรียนและผูปกครองทราบ
4.5 ดําเนินการซอมเสริม ปรับปรุง แกไขผูเรียนในสวนที่ไมผานการประเมิน
5. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (National Test) เปนการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เปนมาตรฐานระดับชาติ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานที่จัด
การศึกษาระดับชาติ ไดแก กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานที่มีหนาที่หรือไดรับมอบหมาย
การประเมินผลดังกลาวมีจุดหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพ
การศึกษาของชาติ แลวนําผลการประเมินไปวางแผนดําเนินปรับปรุงแกไขและพัฒนาการศึกษา
ของชาติ ในขณะเดียวกันก็สามารถสงผลยอนกลับไปใหสถานศึกษาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเชนเดียวกัน
กลาวโดยสรุป การวัดและประเมินผลการศึกษา คือกระบวนการที่ครูผูสอน
ใชตรวจสอบคุณภาพของผูเรียน โดยใชวิธีการที่หลากหลายใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระ
การเรียนรูพรอมทั้งมีการดําเนินการวัดผล ประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาคุณภาพของผูเรียนดานความรู ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและ
คานิยมอันพึงประสงค
ดานการนิเทศการเรียนการสอน
การนิเทศการเรียนการสอนเปนกิจกรรมที่สําคัญในการสงเสริมการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในโรงเรียน ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมาย
ของการนิเทศการเรียนการสอน ดังนี้
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2545: 7) กลาววาการนิเทศการเรียนการสอนเปน
กระบวนการของการทํางานกับครูเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน
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สวน ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 4) ไดใหความหมายของการนิเทศการ
เรียนการสอนวา เปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุงแกไขปญหาการเรียนการสอน
สําหรับ จรินทร งามแมน (2548) กลาววาการนิเทศการเรียนการสอน เปน
กระบวนการของผูนิเทศที่มุงปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถานศึกษา โดยมุงที่พฤติกรรมของ
ครูที่สงผลตอพฤติกรรมของผูเรียน
จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การนิเทศการเรียนการสอน หมายถึง การ
ทํางานระหวางผูนิเทศกับครูเพื่อปรับปรุงการสอน ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นสําหรับ
การนิเทศการเรียนการสอนนั้น ผูนิเทศการเรียนการสอนอาจมีชื่อหรือตําแหนงตาง ๆ แต
ปฏิบัติงานในบทบาทที่คลายคลึงกัน โดยบทบาทจะมีความจําเพาะและสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการ
พรรณนางานที่ไดรับการพัฒนาจากระบบโรงเรียนแตละแหง ซึ่ง ชาญชัย อาจินสมาจาร(2545:
8-10) ไดกลาวถึงบทบาทของผูนิเทศการเรียนการสอน ดังนี้
1. ผูวางแผน (Planner)
ภายในการดําเนินงานของโรงเรียน การวางแผนเปนบทบาทที่สําคัญที่สุด
บทบาทหนึ่งของการนิเทศการเรียนการสอน การวางแผนเกี่ยวของกับความสามารถในการ
กําหนดลวงหนาในสิ่งที่จะทํา ไมวาผูนิเทศจะชวยเหลือการพัฒนาปฏิทินโรงเรียนหรือโครงการ
ฝกอบรมประจําการก็ตาม การวางแผนมีความจําเปนตอความสําเร็จของสิ่งเหลานี้ การวางแผน
เปนสิ่งจําเปนลวงหนาสําหรับผูนิเทศ เพื่อวาเขาจะไดชวยเหลือครูใหมีความกระฉับกระเฉง
2. ผูจัดระเบียบองคการ (Organizer)
ความสามารถในการจัดระเบียบองคการ เปนอีกบทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญ
ถาหากผูนิเทศการเรียนการสอนตองการประสบกับความสําเร็จ ไมวาหนาที่ของผูนิเทศจะเกี่ยวของกับ
การจัดทําตารางสอนหรือการจัดหาวัสดุอุปกรณหลักสูตร รวมทั้งหนังสือเรียน ความสามารถใน
การจัดระเบียบองคการเปนสิ่งจําเปน การเชื่อมคนกับทรัพยากรเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินการ
ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
3. ผูนํา (Leader)
เพื่อใหประสบกับความสําเร็จ ผูนิเทศการเรียนการสอนตองสามารถสราง
อิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผูอื่น ยกตัวอยางเชน ผูนิเทศตองสามารถชักชวนครูใหปรับแผน
บทเรียนของเขาหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน เพื่อใหสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของ
นักเรียน นอกจากนี้การชักชวนใหครูไดใชหลักสูตรโปรแกรมการสอนหรือรูปแบบการเรียนการ
สอนใหมๆ ก็เปนสวนหนึ่งของบทบาทของผูนิเทศ ดังนั้นความสามารถในการนําคนอื่น จึงเปน
บทบาทที่สําคัญของผูนิเทศ
4. ผูชวยเหลือ (Helper)
ผูนิเทศมีหนาที่รับผิดชอบในการชวยเหลือผูอื่น จุดมุงหมายเบื้องตนสําหรับ
ผูนิเทศก็คือชวยครูพัฒนาและปรับปรุงทักษะการสอนของเขา ในขณะที่ผูนิเทศทํางานในดาน
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ตางๆ กับครูที่มีความตองการและมีระดับความสามารถทางวิชาชีพแตกตางกัน จึงเปนสิ่งจําเปน
ที่ผูนิเทศตองทําหนาที่ในฐานะผูชวยเหลือ บทบาทของผูชวยเหลือจึงมีตั้งแตการใหความชวยเหลือ
ทางนิเทศ โดยการรับฟงครู ในขณะที่ครูพิจารณาถึงลําดับการสอนของตน
5. ผูประเมิน (Evaluator)
ในขณะที่ผูบริหารมักทําหนาที่ในบทบาทของผูประเมินคนอื่นๆ เชน ผูให
คําปรึกษาหรือผูประสานงาน เปนตน จะถูกเชิญใหมารวมในสวนหนึ่งของกระบวนการประเมิน
ครู ถึงแมวาบุคลากรทางการนิเทศจะเคยมีความสัมพันธกับการพัฒนาคณะครูมาในอดีต แตก็มี
แนวโนมที่จะใหบุคคลอื่นๆ เขามาเกี่ยวของนอกเหนือผูบริหารในการประเมินครู ความสามารถ
ของผูนิเทศในการประเมินการสอนเปนคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับปรับปรุงการเรียนการสอน
6. ผูจูงใจ (Motivator)
บทบาทที่สําคัญมากบทบาทหนึ่งของผูนิเทศการเรียนการสอนก็คือ การจูงใจครู
การจูงใจคือการสงเสริมสนับสนุนความตองการของบุคลากรในการทําบางสิ่งบางอยาง มันเปน
หนาที่รับผิดชอบของผูนิเทศในการทํางานกับครู เพื่อกอใหเกิดความตองการ การปรับปรุงที่เกิดขึ้น
ภายในตัวครู ผูนิเทศตองใชกลยุทธที่เหมาะสมที่จะจูงใจครูใหปรับปรุงการสอนของเขา ไมวาจะ
เปนการตั้งจุดมุงหมาย การใหปจจัยปอนเขา หรือการใหรูปแบบ ความสามารถในการจูงใจครู
จึงเปนความสําคัญของความสามารถของผูนิเทศในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง
7. ผูสื่อความหมาย (Communicator)
ความสามารถในการถายโอนขาวสาร แนวความคิดหรือความรูสึกภายใน
โรงเรียนเปนบทบาทสําคัญของการนิเทศ ผูนิเทศตองเปนผูสื่อความหมายที่ดี และความสามารถ
ที่จะทํางานกับผูอื่นใหมีประสิทธิผล ขึ้นอยูกับความสามารถในการสื่อความหมายของเขา มันจึง
เปนสิ่งจําเปนที่ผูนิเทศตองเปนผูสื่อความหมายไดชัดเจนและสมบูรณ เมื่อเขาถายทอดแนวคิด
และขาวสารใหครูและบุคลากรอื่นๆ ในโรงเรียน
8. ผูตัดสินใจ (Decision Maker)
ผูนิเทศการสอนตองพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการตัดสินใจ เขาตองตัดสินใจ
ในเรื่องโปรแกรม วัสดุอุปกรณ บุคลากร ตัวนักเรียนและผูปกครองตลอดจนเครื่องอํานวยความ
สะดวกในโรงเรียน กระบวนการนิเทศตองอาศัยการตัดสินใจอยางตอเนื่องและเกี่ยวของกับการ
ทํางานของครู ผูปกครองนักเรียน และผูบริหารอื่นๆ ในการกําหนดสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนที่
เกี่ยวของ ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพการสอนในชั้นเรียน อาจขึ้นอยูกับความสามารถ
ของผูนิเทศในการตัดสินใจที่ดี
จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาบทบาทของผูนิเทศการเรียนการสอนมีความ
หลากหลาย ไมวาจะเปนผูวางแผน ผูจัดระเบียบองคการ ผูนํา ผูชวยเหลือ ผูประเมิน ผูจูงใจ ผูสื่อ
ความหมาย ผูตัดสินใจ นอกจากบทบาทเหลานี้ผูที่เปนผูนิเทศจะตองเปนคนที่มีความยืดหยุน มี
ความมั่นใจ และมีทักษะในการทํางานกับคนอื่นๆ อีกดวย
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สําหรับ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 229-230) ไดกลาววาสถานศึกษา
สามารถใชเทคนิควิธีการนิเทศการเรียนการสอน ไดหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู ซึ่งสามารถจัดเปนการบรรยายที่
เนนการถายทอดความรูความเขาใจของวิทยากรไปสูครูอาจารย การใหความรูของวิทยากรสามารถ
ทําไดหลายวิธี ไดแก
1.1 การบรรยายโดยวิทยากรคนเดียว โดยมีครูอาจารยเปนผูรับฟง การเชิญ
วิทยากรที่เปนผูทรงคุณวุฒิไดรับการยอมรับและใหความสนใจจากครูอาจารยมาก ซึ่งอาจจะ
จัดเปนกลุมใหญหรือเล็กก็ได เปนกิจกรรมที่สามารถจัดไดโดยสะดวกและเปลืองคาใชจายนอย
1.2 การบรรยายโดยวิทยากรหลายคน วิทยากรจะมาเปนทีม แตละคนจะมี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องของตน การบรรยายโดยวิทยากรหลายคนชวยใหบรรยากาศนาสนใจ
และสามารถชวยกันพูดชวยกันเสริม ลักษณะนี้คลายกับการจัดสัมมนา และมีการอภิปรายประกอบดวย
1.3 การบรรยายโดยใชวัสดุอุปกรณ เปนการบรรยายโดยใชสื่อการสอนชวย
เชนแผนใส สไลด แผนภูมิ ประกอบการบรรยาย สื่อการสอนเปนสิ่งเราที่นาสนใจ และทําใหผูรับ
การนิเทศมีความเขาใจในเรื่องที่บรรยายไดมากขึ้น
2. การเชิญสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทหางราน มาสาธิต
อุปกรณเครื่องมือตางๆ ในการเรียนการสอนปจจุบันโดยเฉพาะดานวิชาชีพ การอาชีวศึกษา
ตองการเครื่องมือและอุปกรณในการฝกมาก การสาธิตจึงเปนเทคนิควิธีที่ใหความรู ที่มุงใหผูนิเทศ
ไดเห็นการดําเนินกระบวนการทํางานของอุปกรณเครื่องมือที่คลายกับสถานการณจริง แตควร
จะเปนกลุมขนาดเล็ก และใชวิธีการอื่นควบคูกันไป
3. การไปศึกษาดูงานตามหนวยงาน เชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน การออกภาคสนาม เปนเทคนิควิธีที่ตองเดินทางออกจากสถานศึกษา
ไปยังแหลงอื่น เพื่อศึกษาดูงานในดานที่สัมพันธกับงานของครูอาจารย เชนการเยี่ยมชมสถานศึกษา
อื่นการเยี่ยมชมสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหนวยงานอื่นจะพาชมสถานที่
สาธิตอุปกรณเครื่องมือ ชี้แจง บรรยาย หรือจัดฉายแผนใส สไลดประกอบการบรรยายแลวแต
หนวยงานนั้นจะนําเสนอใหชม การไปทัศนศึกษาดูงานเปนที่นิยมของครูอาจารย เพราะเปน
ประสบการณตรงและไดพักผอนจากการเดินทาง
4. สถานศึกษาจัดแหลงและบริการทางวิชาการ เชน จัดหองสมุดอาชีพ นิทรรศการ
ตลาดนัดแรงงาน เปนตน เปนเทคนิควิธีที่เปนการสงเสริมทางดานวิชาการใหกับครูอาจารย
5. การสนทนาทางวิชาการ เปนการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู
โดยการจัดกิจกรรมที่มีหัวขอ อาจจะจัดเปนครั้งคราวตามแตความสะดวกของสถานศึกษา การ
สนทนาทางวิชาการนี้สามารถเชิญวิทยากร ทั้งจากภายนอกหรือวิทยากรภายในสถานศึกษา
6. การสาธิตการสอน เปนการแสดงที่อาจจะจําลองสถานการณจริง หรือที่เรียกวา
บทบาทสมมติ (Role Playing) โดยการกําหนดสถานการณขึ้น แลวใหผูทํากิจกรรมตอบสนอง
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หรือลองปฏิบัติไปตามที่ควรจะเปนในการนํามาใชในการนิเทศ จะเปนการนําเอาปญญาที่เกิด
ขึ้นกับครูมาเปนตัวกําหนด ใหผูทํากิจกรรมสมมติตัวเองวา ถาอยูในสถานการณนั้นเขาจะทํา
อยางไร ซึ่งจะเปนลักษณะสาธิตการสอนในแตละเรื่อง เชน วิธีนําเขาสูบทเรียน การตั้งคําถาม
การสรางกําลังใจใหผูเรียน เปนตน
7. การประชุม การประชุมสัมมนาที่ใชในการนิเทศมีหลายลักษณะ เชน การ
ประชุมชี้แจงฝายบริหารสถานศึกษา การประชุมกลุมยอยในงานการประชุมเฉพาะกิจ การประชุม
ระดมสมอง ตลอดจนการประชุมสัมมนา เปนตน
8. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน เปนเทคนิควิธีที่ทําการสังเกตการสอนในสถานการณ
จริงของครูอาจารย เพื่อวิเคราะหสภาพปฏิบัติงานของครูอาจารยเหลานั้น การสังเกตภายใน
หองเรียนจะชวยใหทราบจุดดีหรือจุดออนของการสอน เพื่อจะไดเปนแนวทางในการนิเทศได
การสังเกตการสอนตองไดรับความยินยอม และพรอมที่จะใหความรวมมือ ในการแกไขปญหา
การสอน
ดังนั้นจะเห็นวา เทคนิควิธีการนิเทศสามารถใชไดหลายรูป แตการที่จะใชรูปแบบใด
นั้นตองคํานึงถึงจุดมุงหมาย จํานวนผูรับการนิเทศ เวลา และทรัพยากรอื่นๆ และนอกจากนี้ยัง
สามารถผสมผสานแตละรูปแบบเขาดวยกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพปญหาของ
สถานศึกษาเปนสําคัญ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีผูใหความหมายไว
หลายทานดังนี้
อํารุง จันทวานิช (2542: 79) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนวิธีการ
หรือกลยุทธที่กําหนดแนวปฏิบัติหรือแนวทางในการดําเนินงานในการจัดการศึกษาที่เปนหลักประกัน
วา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเปนที่ยอมรับของสังคม
สวน กรมวิชาการ (2542: 3) กลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนมาตรการ
หนึ่งที่จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นไดวา สถานศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดไว เปนกระบวนการหนึ่งที่
จะยกมาตรฐานของโรงเรียนที่ยังไมเขามาตรฐาน ผลักดันใหไดมาตรฐานโดยมีความเชื่อวา ถา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามีการวางระบบอยางถูกตองแลว คุณภาพที่ดีก็จะตามมา
สําหรับ กวาง รอบคอบ (2542: 14) ไดใหความหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษาวา เปนการดําเนินการตางๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาตั้งแตการวางแผนไวตั้งแต
ตนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนระบบ เพื่อสรางความมั่นใจ และเปนหลักประกันตอผูปกครอง
ชุมชน และสังคมวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนที่จบ
การศึกษามีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเปนที่ยอมรับของสังคม

49

นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2543: 7) ไดใหความหมาย
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไววา การประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการสรางความมั่นใจใหกับ
ผูรับบริการทางการศึกษาทั้งนี้ผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน และผูปกครอง และผูรับบริการ
ทางออม ไดแกสถานประกอบการ ประชาชนและสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียนมีคุณภาพมีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการปองกันไมใหเกิด
การทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ และผลผลิตที่ไมมีคุณภาพ
จากความหมายและคําจํากัดความตางๆ สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การใหความมั่นใจแกผูมารับบริการ ไดแก นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงาน
อื่นๆ วา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กําหนด ทําให
ผูที่สําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
และสังคมตองการ คือ ดี เกง มีความสุข
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนระบบที่จะทําใหสถานศึกษามีระบบ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทํางานอยางมีทิศทาง โดยการกําหนดกรอบแนวทาง
การดําเนินงานอยางมีเปาหมายและแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (2549: 61) ไดกลาวถึงแนวทางปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อมุง
สูความสําเร็จการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
ดานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
1. การเตรียมความพรอม การดําเนินการขั้นตอนนี้ เปนการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากร ดานทรัพยากรอื่นๆ และกําหนดผูรับผิดชอบรวมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ ดังนี้
1.1 ความพรอมดานบุคลากรเกี่ยวกับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน แรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาควรจัดประชุมชี้แจงความจําเปนและความสําคัญในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ใหบุคลากรทุกคนทราบและจัดบุคลากรรับผิดชอบประเมินมาตรฐานตามตัวบงชี้
1.2 ความพรอมดานทรัพยากรอื่น ๆ ไดแก งบประมาณ อํานวยความ
สะดวก เชนหองจัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพภายใน สื่อ อุปกรณที่จําเปนสําหรับการประมวลผล
เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในสวนใหญ จะเปนกระบวนการประเมินที่เกี่ยวของกับการ
จัดเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ เชน แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบบันทึก และแบบสังเกต
เปนตน ดังนั้นสถานศึกษาจะตองจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการประกันคุณภาพภายในไว
โดยเฉพาะ รวมถึงสื่ออุปกรณตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกและเปนระบบในการดําเนินงาน
1.3 การกําหนดผูรับผิดชอบ และกําหนดบทบาทหนาที่ ถึงแมวาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนภาระหนาที่ของบุคลากรทุกคน แตการแตงตั้ง
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คณะทํางานโดยเฉพาะจะทําใหการดําเนินงานคลองตัว สะดวก รวดเร็ว ในสวนการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะห และ สรุปผลในภาพรวมของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด อันไดแก
1.3.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีหนาที่พิจารณากําหนด
มาตรฐานและตัวบงชี้และการประกันคุณภาพภายในจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
งานประจําปกําหนดคณะทํางานเพื่อดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
1.3.2 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน มีหนาที่ วิเคราะห
มาตรฐานจัดทําคูมือ ใบงาน คูมือกํากับติดตามและเขียนรายงานการประเมินตนเอง
1.3.3 คณะทํางานประกันคุณภาพภายใน รับผิดชอบการประเมิน
ตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนด
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจะตองเปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจ
ในเรื่องวัดผลและประเมินผล มีเจตคติที่ดี มีแรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพภายใน มีความรู
ความสามารถในการสรางเครื่องมือ การประมวลผลขอมูลที่จัดเก็บและการเขียนรายงาน มีความ
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา มีภาวะผูนํา รอบรูภาระงานของสถานศึกษาและเขาใจมาตรฐานของ
สถานศึกษาเปนอยางดี องคประกอบคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประกอบดวย
บุคคลที่มีบทบาทหนาที่ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่เปนประธานกรรมการ รอง
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่เปนรองประธานกรรมการ หัวหนากลุมสาระตัวแทนผูปกครอง
ชุมชน ตัวแทนนักเรียน ศิษยเกา หัวหนางานวิจัยและวัดผล มีบทบาทหนาที่เปนกรรมการหัวหนางาน
วัดผลประเมินผลงานวิจัย หัวหนาศูนยขอมูล มีบทบาทหนาที่เปนผูชวยเลขานุการ
2. กลยุทธการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
2.1 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษากําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
2.2 กระจายความรับผิดชอบใหทุกคนมีสวนรวม
2.3 ใหสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องดวยการนิเทศ ใหคําแนะนํา
ชวยเหลือและขวัญกําลังใจคณะทํางาน
2.4 มีการกํากับติดตาม และรายงานความกาวหนา ของผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
3. การศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของสถานศึกษา การประกัน
คุณภาพภายในไมใชเปนการทํางานที่เพิ่มภาระใหแกบุคลากรในสถานศึกษา แตเปนงานที่ตอง
ดําเนินการเปนประจําและถือเปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติที่ตองมีการตรวจสอบพัฒนา
ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา ซึ่งสถานศึกษาไดดําเนินการอยูตลอดเวลา แตอาจไมไดมีการจัดทํา
ระบบขอมูลสารสนเทศ ดังนั้นกอนการประเมินจะตองศึกษาสภาพและผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาวาอยูในสภาพใดจุดใดโดยใชขอมูลสารสนเทศที่มีอยูแลวรายงานผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อเปนฐานขอมูลประกอบการ
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ตัดสินใจวา ควรกําหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในทิศทางใดในอนาคต โดยสถานศึกษา
ควรแตงตั้งคําสั่งใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย เขารวมประชุมเพื่อระดมสมองรวมกัน
4. การสรางความเขาใจกับบุคลากรในสถานศึกษาและผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในนั้นจะตองสรางความเขาใจใหตรงกันกับบุคลากรที่
เกี่ยวของทุกคน โดยสถานศึกษาจะตองเชิญบุคลากรเขารวมประชุม เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน และทิศทางในการพัฒนาของสถานศึกษา ในอนาคต
โดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาเปนหลัก และควรวิเคราะหนโยบาย โครงการของตนเองวาสอดคลอง
กับมาตรฐานของสถานศึกษามากนอยเพียงใด ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนการประชุม ชี้แจงสราง
ความเขาใจใหตรงกันของบุคลากร และแตงตั้งคําสั่งใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายเขาประชุมทุก
คนจากนั้นจัดพิมพวาระการประชุม นโยบายคุณภาพ เอกสารประกอบการประชุมแลวดําเนินการ
ประชุมทําความเขาใจนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานของสถานศึกษา
และสรุปขอตกลงแนวปฏิบัติ จัดทํารายงานการประชุม
5. มาตรฐานของสถานศึกษาและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมิน สถานศึกษา
จําเปนจะตองมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากรทุกคนรับผิดชอบ ในการประเมินสถานศึกษาตามมาตรฐาน
ที่สถานศึกษากําหนด เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางาน โดยใหบุคลากรศึกษา
มาตรฐานที่รับผิดชอบทุกตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน รวมทั้งสํารวจสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
ที่สอดคลองกับมาตรฐานที่รับผิดชอบ
6. การกําหนดกรอบการประเมินเปนการกําหนดแนวทางในการประเมินผล
ภายใน วามีกระบวนการดําเนินงานอยางไร ใครเปนผูรับผิดชอบและควรดําเนินการเมื่อใด
7. การกําหนดเกณฑการประเมิน เปนการกําหนดเกณฑการตัดสินการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่กําหนด ซึ่งตองดําเนินการอยางเปดเผยและเปดโอกาส ใหผูเกี่ยวของได
มีสวนรวมในการพิจารณากําหนดเกณฑการตัดสินที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
8. การกําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน เปนการออกแบบวิธีการเก็บ
ขอมูล เครื่องมือที่ใชในการวัดและประเมินผลและแหลงผูใหขอมูล
9. วิธีการวิเคราะหขอมูล เปนการกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูลที่
สอดคลองกับลักษณะของขอมูล และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
10. การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา เปนการนําผลการ
ประเมินมาใชวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของสถานศึกษา ซึ่งจะไดขอมูลที่ชวยในการหาแนว
ทางการแกปญหา
11. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา เปนการหาวิธีแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานศึกษาโดยสถานศึกษาควรหาทางชวยตนเองกอน ในการนี้การแกปญหาอยูนอกเหนือ
ความสามารถของสถานศึกษาก็อาจหาแนวทางอื่น เชน การขอความชวยเหลือจากหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของ
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12. การทํารายงานการประเมินตนเอง เปนการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ใหผูเกี่ยวของทราบเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษาและพรอมรับการตรวจสอบการประเมินภายนอกเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษา
ใหไดมาตรฐานยิ่งขึ้น
13. การใชประโยชนจากการประเมินตนเอง เปนการนําผลการประเมิน
ไปใชประโยชนเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ ครู ผูบริหาร ผูปกครอง
หรือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตอไป
สรุปไดวา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนสวนหนึ่งในการตรวจสอบ
การดําเนินการขององคกร เพื่อตัดสินวางานเปนไปตามเกณฑหรือเปนไปตามเปาหมายและ
ความคาดหวังของหนวยงานหรือไม โดยใชการประเมินตรวจสอบ ดังนั้นการประเมินที่ดีจะนําไปสู
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพกอนที่จะใหองคกรภายนอกเขามาตรวจสอบและ
รองรับมาตรฐานตอไป
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
และมีความสัมพันธ ดังนี้
ชุลี ผลวา (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา การดําเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร
โดยภายรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด คือ ดานการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
ดานการประเมินผล ดานการปฏิบัติการนิเทศ และดานการวางแผน
สุทัศน นันทวิสิทธิ์ (2542: 157-167) ไดศึกษาสภาพปญหาและขอเสนอแนะการ
ปฏิบัติตามกระบวนนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 พบวา สภาพการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 อยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบ
เมื่อแยกตามตัวแปรดานประสบการณในการเปนผูบริหารโรงเรียนแตกตางกันอยางไรไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติดานขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และดานเขต
พื้นที่ตั้งของโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวา ปญหาการปฏิบัติตาม
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กระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 อยูในระดับนอย
เมธี ฮงภู (2544: 61-63) ไดศึกษาบทบาทผูบริหารโรงเรียนในการนิเทศภายใน
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา ดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช พบวาผูบริหารควรใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางแกปญหาใหแก
ครูและชี้ใหเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย หลักการ กิจกรรมและโครงสรางของหลักสูตร ดานการ
เปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอน พบวาผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูมีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นในการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผล พบวาผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนใหครูรูจักประเมินผลงานตนเอง ชี้แจงใหครู
เขาใจวัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล ดานการพัฒนาบุคลากร พบวาผูบริหารควรสงเสริม
สนับสนุนใหครูเขารับการอบรม เนื้อหาความรูเพิ่มเติมและใหเกียรติเทาเทียมกัน ดานการบริหาร
งานบุคคล พบวา ผูบริหารควรเปนผุมีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบและขอปฏิบัติในการบริหารงาน
ควรมีหลักในการบํารุงขวัญและกําลังใจ ดานมนุษยสัมพันธ พบวา ผูบริหารควรเปนผูมีกิริยาที่ดี
นานับถือ ควรใชคําพูดที่เหมาะสม และมีความหวงใยในผูรวมงาน ดานขวัญและกําลังใจ พบวา
ผูบริหารควรเปนคนที่ยึดมั่นในคุณธรรมและ จริยธรรม ควรมีจิตใจกวางขวางโอบออมอารีตอ
ผูรวมงาน
บุญ คําใจหนัก (2545: 67-71) ไดศึกษาการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความเห็น
วาการดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก โดยผูบริหารมีความคิดเห็นวา
ไดดําเนินการเรียงลําดับมากนอยดังนี้ การปฏิบัติการนิเทศภายใน การวางแผนและกําหนด
ทางเลือกในการนิเทศภายใน การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศ
ภายใน การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศภายใน และการสรางสื่อ เครื่องมือและพัฒนา
วิธีการนิเทศภายใน สวนครูผูสอนมีความคิดเห็นวาไดดําเนินการเรียงลําดับมากนอยดังนี้ การศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายใน การ
วางแผนและการกําหนดทางเลือกในการนิเทศภายใน การประเมินผลและรายงานผลการนิเทศ
ภายใน การสรางสื่อเครื่องมือและการพัฒนาวิธีการนิเทศภายใน และในการปฏิบัติการนิเทศ
ภายในทั้งผูบริหารและครูผูสอนไดใหความสําคัญกับสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศใหการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการนิเทศ
โดยการสงเสริมใหครูมีการนิเทศกันเอง สําหรับปญหาผูบริหารและครูมีความเห็นตรงกันวาขาด
งบประมาณและงานธุรการมาก ไมมีเวลานิเทศ ทําใหการปฏิบัติงานนิเทศภายในไมเปนไปตาม
กําหนดเวลาในปฏิทินปฏิบัติงานสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมบรรลุตามเปาหมาย
ประยูร ชินสุวรรณ (2546: 126-128) ไดศึกษาบทบาทการนิเทศงานวิชาการภายใน
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
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พบวาผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนโดยภาพรวม 6 งาน
เรียงลําดับการปฏิบัติจากมากไปหานอย ดังนี้ งานวัดผลและประเมินผล งานดานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานนิเทศภายใน งานหองสมุด และงานสื่อการ
เรียนการสอนสวนปญหาที่พบมากที่สุด และแนวทางการแกไขปญหาแตละดานมีดังนี้ ปญหา
งานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารและครูผูสอนขาดความรูความเขาใจ
หลักสูตรทองถิ่นและการนําหลักสูตรไปใช ควรแกไขปญหาโดยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และใหศึกษาเอกสาร ปญหางานดานการเรียนการสอน ครูใชวิธีสอนแบบเดิมมากกวาใชเด็กเปน
ศูนยกลาง ควรแกไขปญหา โดยจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีสอนที่ใชเด็กเปน
ศูนยกลาง ปญหางานดานสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณในการผลิตสื่อ จัดซื้อจัดหาสื่อ
ควรแกไขปญหาโดยจัดหาและจัดตั้งงบประมาณให ปญหางานดานนิเทศภายใน ผูบริหารและ
ครูผูสอนมีเวลานอย ทํางานหลายดาน ครูไมเพียงพอควรแกไขปญหา โดยจัดปฏิทินตารางเวลา
ทํางาน จัดลําดับความสําคัญของงาน ปญหางานวัดผลและประเมินผล ไมมีขอสอบที่ไดมาตรฐาน
ขาดการวิเคราะหหาคุณภาพขอสอบ ควรแกไขปญหาโดยใชขอสอบกลางรวมกันวิเคราะหขอสอบ
ที่สรางขึ้นเอง ปญหางานดานหองสมุด หนังสือในหองสมุดมีไมเพียงพอกับความตองการมีนอย
ไมหลากหลาย ควรแกปญหาโดยการจัดซื้อจัดหาใหหลากหลายและเพียงพอกับความตองการ
เชาว ชั่งกริส (2547: 120-131) ไดศึกษารูปแบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พบวา สภาพการนิเทศงานวิชาการของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค มีการดําเนินการนิเทศงานวิชาการ
ในภาพรวม มีการดําเนินการอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดานพบวามีการดําเนินการ
อยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานหลักสูตร ดาน
วัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อ ดานการเรียนการสอน ดานหองสมุด ดานการประชุมอบรมทาง
วิชาการ ดานการนิเทศภายใน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการวัดผลประเมินผล
สมชาย ไชยจินดา (2547: 46-47) ไดศึกษาการดําเนินงานวิชาการของผูบริหาร
สถานศึกษาในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ในการดําเนินงานวิชาการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนไดสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรทองถิ่นมาก ใหครูมีสวนรวมในการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน มีการสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน มีการสงเสริม
ใหครูจัดทําแผนการสอนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและไดติดตามใหครูดําเนินการ
ตามแผนการสอน มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ
จัดครูเขาสอนแทนครูที่ไมไดมาปฏิบัติการสอน มีการใชทรัพยากรในทองถิ่นมาจัดทําสื่อการเรียน
การสอน แตบางสวนเห็นวา การจัดครูเขาสอนไมตรงกับความรูความสามารถในดานการนิเทศ
ภายใน พบวา ไดจัดทําสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูนิเทศกับผูรับการนิเทศ ผูบริหารมีการเยี่ยมชั้นเรียนอยางนอยสัปดาหละครั้ง และมีการนําผล
การประเมินการนิเทศไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน สวนปญหา พบวา ผูนิเทศมีงานที่
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รับผิดชอบมาก ไมมีเวลาดําเนินการนิเทศ นิเทศไมตอเนื่อง บางสวนขาดความรูความรูเขาใจ
เกี่ยวกับการนิเทศภายใน ผูรับการนิเทศไมมีสวนรวมในการวางแผนการนิเทศ ขาดสื่อและเครื่องมือ
ในการปฏิบัติการนิเทศและการประเมินผลการนิเทศ ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดใหมีผูรับการนิเทศ
เปนหนาที่หลัก และลดงานอื่นของผูนิเทศลง ผูนิเทศและผูรับการนิเทศควรมีการวางแผนการ
นิเทศรวมกัน และควรจัดอบรมสัมมนาในเรื่องการนิเทศภายในใหแกผูนิเทศ และผูรับการนิเทศ
ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในตอการพัฒนางานการเรียนการสอน ในดาน
การวัดผลประเมินผล พบวา มีการวางแผนการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนและสอดคลอง
กับจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตร มีการใชเครื่องมือในการวัดผลการเรียนตลอดปการศึกษา
มีการนําผลการวัดผลประเมินผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและเสนอผลการประเมิน
ในที่ประชุมวิชาการ รวมทั้งรายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ สําหรับปญหา
ในการวัดผลประเมินผล พบวา ครูขาดทักษะในการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง การวัดผล
ประเมินผลไมมีรูปแบบที่ชัดเจนทําใหเกิดความไขวเขวในการปฏิบัติ ขาดเครื่องมือและประเมินผล
ที่เปนมาตรฐาน วัดผลไมไดครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
นิพนธ กาชาติ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนชุมชนบานวังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พบวา ในดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร
มีการวางแผนหลักสูตร มีการประชุมบุคลากรในสถานศึกษา ประชุมผูปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียน เพื่อสํารวจความตองการในการจัดการเรียนการสอน ในดานงาน
นิเทศภายใน โรงเรียนมีการประชุมวางแผน ชี้แจงหนาที่ บทบาทผูใหนิเทศ และผูรับการนิเทศ
ใหเขาใจตรงกัน ความพึงพอใจและเหตุผล ทําใหผูรับผิดชอบในการนิเทศทราบปฏิทินที่ชัดเจน
ไดเตรียมพรอมลวงหนา ใหความรวมมือในการนิเทศ และมีการประเมินผลงานนิเทศภายในหลัง
สิ้นสุดการนิเทศ ในดานงานวัดผลประเมินผล โรงเรียนไดมีการวางแผนงานประเมินผลตามกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม โดยกําหนดการวัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู ความพึงพอใจ และ
เหตุผลพบวา ผูสอนมีความพึงพอใจเพราะมีแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกันชัดเจน และมีความสะดวก
ในการวัดและประเมินผล ความตองการ พบวา มีความตองการรูปแบบหลักฐานการประเมินผล
เปนของโรงเรียน การปฏิบัติตามแผนงานการวัดผลประเมินผล พบวา ผูสอนไดทําการวัดและ
ประเมินผลตามแผนที่วางไว และสามารถตรวจสอบได มีเอกสารหลักฐานชัดเจน ความพึงพอใจ
และเหตุผล พบวา ครูผูสอนมีความพึงพอใจ เพราะเครื่องมือที่สรางขึ้นมา มีคุณภาพ สามารถวัดได
ครอบคลุมทุกดาน การตรวจสอบ/ประเมินผลงานวัดผลประเมินผล พบวา คณะกรรมการวัดและ
ประเมินผล ไดมีการประเมินงานวัดผลประเมินผล หลังจากสิ้นสุดการประเมินผล สรุปผลการ
ประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ธิติรัตน แกวอุดม (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
ในอําเภอบางปะกง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ขาราชการครู
ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียน
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แตกตางกัน ในสวนของการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการการนิเทศ พบวา
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตัวแทนผูปกครองนักเรียนทุกชั้น
และตัวแทนชุมชน ไดรวมกันประชุมวางแผน เพื่อรวบรวมขอมูลจากสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการการนิเทศภายใน เพื่อพิจารณาสภาพปญหา และความตองการการนิเทศไดอยาง
ชัดเจน สวนการจัดทํารางแผนปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน พบวาผูบริหารและครูผูสอนได
รวมกันวางแผน โดยการประชุมจัดทําแผนตามองคประกอบของแผนปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรียน ซึ่งไดนําเอาทางเลือกที่จะดําเนินการมารวมกันกําหนดรายละเอียดกิจกรรมและจัดลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เขียนเปนโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินงานตามแผนดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน งบประมาณ
การประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการนิเทศติดตามประเมินผลทุกกิจกรรมที่กําหนด กิจกรรมการ
นิเทศที่สําคัญคือ กิจกรรมการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน
สวัสดิ์ เดชกัลยา และคณะ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานนิเทศภายใน
โรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบวา การ
ดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
นครนายกโดยรวมอยูในระดับมาก และผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดยจําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษาพบวา การดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามขั้นตอนการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของสถานศึกษา
การวางแผนการนิเทศ การดําเนินการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ของสถานศึกษา
ขนาดใหญ และ สถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้งโดยรวมและรายดานนั้นไมแตกตางกัน
รังสรรค คุมตระกูล (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาความตองการนิเทศภายในของ
ครูผูสอนอําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ในดาน
การพัฒนาหลักสูตร ความตองการการนิเทศภายในอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครูตองการนํา
หลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ทองถิ่น ชุมชนและสถานการณในปจจุบัน
ตองการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
พัชรี ศานติอาวรณ (2552: 94-97) ไดศึกษาสภาพการนิเทศภายในของศูนยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารรวมกับครู
ปรับปรุงกิจกรรมในหลักสูตรไดสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ผูบริหารเปดโอกาสให
คณะครูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนสนับสนุนใหครูไดใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการสอนของตนเอง สงเสริมสนับสนุนการสงครูเขารับอบรมสัมมนาตามความตองการ
ของครู เปดโอกาสใหคณะครูในโรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีกริยามารยาทที่ดีนานับถือ ใหโอกาสแกครูที่ทําผิดพลาดไดแกตัวใหม และ
เอาใจใสในการจัดหาสวัสดิการตางๆ ใหครูในโรงเรียน สวนแนวทางและขอเสนอแนะ พบวา
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ผูบริหารควรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักสูตร ควรสงเสริมใหนําเทคโนโลยีมาใชเปนสื่อใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหประเมินผลตามสภาพจริง ควรจัดสรรงบประมาณใน
การอบรม ควรใหครูรับผิดชอบงานตามความถนัด ความสามารถ ควรเปนผูที่ประสานงานให
ฝายตางๆ ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนด ควรจัดใหมีการมอบเกียรติบัตร รางวัลแกครูผูมี
ผลงานดีเดนในแตละดาน เชน การสอนการประพฤติตน การปฏิบัติงาน เปนตน
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ทําใหผูวิจัยเห็นวาการนิเทศภายในโรงเรียน
ของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูบริหารสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันตามตัวแปรตางๆ เชน
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดของสถานศึกษาที่ผูบริหารปฏิบัติงานอยู ตางก็มีผลตอ
การนิเทศภายในโรงเรียนที่แตกตางกันและไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามตัวแปรดังกลาวไดถูก
กําหนดขึ้นในชวงระยะเวลาและสถานที่ที่ผูวิจัยแตละทานไดกําหนดขึ้นซึ่งมีความแตกตางกัน
ผลการวิจัยที่ปรากฏออกมาจึงมีทั้งสอดคลองและไมสอดคลองกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงที่จะศึกษา
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหทราบถึงแนวความคิดของขาราชการครูที่มี
ตําแหนงวิทยฐานะ ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษาตางกัน มีทัศนะตอ
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 แตกตางกันหรือไมอยางไร เพื่อจะไดขอมูลที่เปนประโยชนเปนแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ศึกษาการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้ดําเนินไปตามจุดมุงหมาย
ในบทนี้จะเสนอวิธีการวิจัย โดยมีเนื้อหารายละเอียดประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครื่องมือในการวิจัย การสรางเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปการศึกษา 2553 จํานวน 1,170 คน (สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3. ออนไลน: 2553)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปการศึกษา 2553 จํานวน 298 คน มีวิธีการ
ดังนี้
2.1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (ผองศรี วาณิชยศุภวงศ.
2546: 104; อางอิงจาก Yamane. 727 – 728)
n =
เมื่อ

n
N
e

Ν
1 + Νe2

แทน ขนาดกลุมตัวอยาง
แทน ขนาดประชากร
แทน คาความคลาดเคลื่อน กําหนดเปน .05
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แทนคา

n =

1,170
2
1 + 1,170 (. 05 )

n = 298.08
ในการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 298 คน
2.2 หากลุมตัวอยาง โดยการเทียบสัดสวนประชากรตามอําเภอและขนาดของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 แสดงดังตาราง 1
2.3 ทําการสุมตัวอยางโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ใช
วิธีจับฉลากโดยการสุมแบบไมคืนกลับ ไดกลุมตัวอยาง 298 คน จากขาราชการครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในแตละอําเภอ แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามอําเภอ และขนาดสถานศึกษา

อําเภอ
ระแงะ
จะแนะ
เจาะไอรอง
รวม

จํานวนประชากร (คน)
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก กลาง ใหญ รวม
86
238 266 590
41
69
164 274
39
84
183 306
166 391 613 1,170

จํานวนกลุมตัวอยาง (คน)
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก กลาง ใหญ
รวม
22
61
67
150
10
18
42
70
10
21
47
78
42
100
156
298

เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยสรางขึ้น
อาศัยแนวคิดจากงานวิจัยของ ฉวีวรรณ พันวัน (2552: 100) และไดศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสาร
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนํามาปรับปรุงสรางแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เปนแบบสํารวจรายการ (Check list) ประกอบดวย ตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณใน
การปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ใน 5 ดาน
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จํานวน 65 ขอ คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร จํานวน 12 ขอ ดานการจัดการเรียน
การสอน จํานวน 15 ขอ ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา จํานวน 11 ขอ ดานนิเทศการเรียน
การสอนจํานวน 12 ขอ และดานการประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 15 ขอ โดยแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใหผูตอบแบบสอบถามพิจารณา
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับใดโดยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนน 5 ระดับ
ดังนี้
5 หมายถึง มีการนิเทศภายในอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีการนิเทศภายในอยูในระดับมาก
3 หมายถึง มีการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการนิเทศภายในอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีการนิเทศภายในอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยสรางเครื่องมือเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา การนิเทศภายใน และการนิเทศ
งานวิชาภายใน การจากตํารา เอกสาร วารสาร สิ่งตีพิมพ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ และ
ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม ภายใตขอบขายของการวิจัยคือ การนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา
2. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาการวิจัย เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบโครงสรางคําถาม การใชภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาสาระ แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งขึ้น
3. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความถูกตองเหมาะสม ความครอบคลุม
และใหคําแนะนําสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไขใหถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น โดยใชดัชนีความสอดคลอง
ระหวางขอถามนั้นกับประเด็นหลักของเนื้อหา ตามวิธีการของ โรวิเนลลี่ และแฮมเบิลตัน (Rovinelli
and Hambleton. 1978: 34 – 37; อางถึงใน ผองศรี วาณิชยศุภวงศ. 2546: 140) โดยกําหนดคะแนน
ไวดังนี้
+1 เมื่อเห็นวาตรงกับขอบขายเนื้อหาตามที่ระบุไว
0 เมื่อไมแนใจวาตรงกับขอบขายเนื้อหาตามที่ระบุไว
-1 เมื่อแนใจวาไมตรงกับขอบขายเนื้อหาตามที่ระบุไว
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ผลการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ขอคําถามทุกขอผานเกณฑ มีคาดัชนี
ความสอดคลอง ตั้งแต .66 ถึง 1.00
4. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง
5. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงครั้งสุดทายไปทดลองใชกับขาราชการครู ใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 30 คน
แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha
– Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach.1990 :204; อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 125 126) ผลการวิเคราะหพบวา แบบสอบถามทั้งฉบับมีคาความเชื่อมั่น เทากับ .94
6. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว มาตรวจสอบปรับปรุงอีกครั้ง
หนึ่งแลวนําแบบสอบถามที่สมบูรณ ไปใชในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี้
1. ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ ถึงผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อขอความรวมมือในการวิจัย
2. ผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 298 ชุด ถึงสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางโดยตรง
พรอมขอความรวมมือสงแบบสอบถามคืนผูวิจัย ภายใน 15 วัน จากกลุมตัวอยางจํานวน 298 คน
มีขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
สงแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 286 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.97 ของแบบสอบถามทั้งหมด
3. ผูวิจัยรับแบบสอบถามกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ แลวดําเนินการวิเคราะห
ขอมูล ตามขั้นตอนการวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ซึ่งดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห
โดยการแยกขอมูลตาม ตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาด
สถานศึกษา โดยวิธีการหาคารอยละ
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2. แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 โดยวิธีหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนรายขอและโดยภาพรวม
ทั้ง 5 ดาน เพื่อตองการทราบระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา เมื่อหาคาไดแลว
นําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผลตามเกณฑสัมบูรณ
ของ วัน เดชพิชัย (2532: 11) ซึ่งแบงคะแนนเปนชวงๆ แตละชวงมีความหมาย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51- 5.00 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51- 4.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.51- 3.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 0.51 - 1.50 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายใน
อยูในระดับนอยที่สุด
3. ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
จําแนกตามตัวแปร ตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดสถานศึกษา
ดวยการทดสอบคาเอฟ (F – test) เมื่อพบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมีความแตกตางกัน จะนําไป
ทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé Method)
4. วิเคราะหและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 ตามลําดับความถี่
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดย
ใชสูตรของโรวิเนลลี่และแฮมเบิลตัน (Rovinelli & Hambleton. 1978; อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน.
2540:117) ดังนี้
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IC =
เมื่อ

IC
ΣR
N

ΣR
N

แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหา
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

1.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach.1990: 204; อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน.
2540: 125 - 126) ดังนี้
α=

เมื่อ

α
n
S

S2

n ⎡ ∑S ⎤
⎢1 − 2 ⎥
n − 1 ⎣⎢
S ⎦⎥

แทน
แทน
แทน
แทน

คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จํานวนขอของแบบสอบถาม
ผลรวมของความแปรปรวนของแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2.1 คาความถี่
2.2 คารอยละ
2.3 คาเฉลี่ย
2.4 คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5 การทดสอบคาเอฟ (F- test)

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 กลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูล
โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ไดแก ตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงาน
และขนาดสถานศึกษา โดยการวิเคราะหความถี่ และหาคารอยละ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
2.1 วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ใน
ภาพรวมรายดานและรายขอ โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.2 วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
โดยการหาคาเอฟ (F – test)
ตอนที่ 3 ศึกษาขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยการจัดลําดับ
ความถี่
จากกลุมตัวอยางจํานวน 298 คน มีขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สงแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 286 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 95.97 ของแบบสอบถามทั้งหมด ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล ทั่วไปของขาราชการครูจําแนกตามตําแหนง
ของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา ปรากฏรายละเอียด
ในตาราง 2 – 4
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละของขาราชการครูในสถานศึกษา จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู
ตําแหนงของขาราชการครู
ครูผูชวย
ครู คศ. 1
ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
รวม

จํานวน
131
86
61
8
286

รอยละ
45.80
30.10
31.30
2.80
100.00

จากตาราง 2 พบวา ขาราชการครูสวนใหญ ตําแหนงครูผูชวย มีจํานวนมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 45.80 รองลงมาคือ ตําแหนงครู คศ.2 ตําแหนงครู คศ. 1 และตําแหนงครู คศ. 3
คิดเปนรอยละ 31.30 รอยละ 30.10 และรอยละ 2.80 ตามลําดับ
ตาราง 3 จํานวนและรอยละของขาราชการครูในสถานศึกษา จําแนกตามประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน
ประสบการณในการปฏิบตั งิ าน
ต่ํากวา 10 ป
10 – 20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

จํานวน
139
102
45
286

รอยละ
48.56
35.66
15.78
100.00

จากตาราง 3 พบวา ขาราชการครูสวนใหญมีประสบการณในการปฏิบัติงานต่ํากวา
10 ป มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 48.56 รองลงมา มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 10 –
20 ป และมีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 35.66 และรอยละ 15.78
ตามลําดับ
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ตาราง 4 จํานวนและรอยละของขาราชการครูในสถานศึกษา จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
ขนาดสถานศึกษา
เล็ก
กลาง
ใหญ
รวม

จํานวน
25
115
146
286

รอยละ
8.76
40.20
51.04
100.00

จากตาราง 4 พบวา ขาราชการครูสวนใหญปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญ
มีจํานวนมากทีส่ ุด คิดเปนรอยละ 51.04 รองลงมาปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และปฏิบัตงิ าน
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 40.20 และรอยละ 8.76 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัย
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ในภาพรวม รายดานและรายขอ จําแนกตามขอบขายการวิจัยเกี่ยวกับการนิเทศภายในของงาน
วิชาการ 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัด
และประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ปรากฏดังตาราง 5 – 10
ตาราง 5 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

Χ

3.56
3.45
3.42
3.20
3.37
3.40

S.D.
0.62
0.74
0.72
0.80
0.71
0.65

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตาราง 5 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
( Χ = 3.40, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
อยูในระดับมาก ( Χ = 3.5, S.D. = 0.62) และอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการจัดการเรียน
การสอน ( Χ = 3.45, S.D. = 0.74) รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา( Χ = 3.42,
S.D. = 0.72) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ( Χ = 3.37, S.D. = 0.71) และดานการนิเทศ
การเรียนการสอน ( Χ = 3.20, S.D. = 0.80) ตามลําดับ
ตาราง 6 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
1 มีการวางแผนในการจัดทําหลักสูตร
2 แตงตั้งบุคลากรในการจัดทําหลักสูตร
3 จัดใหมีการชี้แจงแนะนําใหครูเขาใจเรื่องหลักสูตร
ที่กําลังใชอยู
4 รวมมือกับครูปรับปรุงกิจกรรมในหลักสูตรให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
5 จัดใหมีการอบรม ประชุมสัมมนาการใชหลักสูตร
และการทบทวนหลักสูตรใหแกครู
6 จัดใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา
7 แนะนําใหครูไดเขาใจจุดมุงหมายหลักการและ
โครงสรางของหลักสูตร
8 ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ในเรื่องหลักสูตรและการวางแผนการสอนใหแกครู
9 จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
ภายในโรงเรียน
10 มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบัน

3.77
3.72
3.80

S.D.
0.90
0.80
0.82

ระดับ
มาก
มาก
มาก

3.62

0.82

มาก

3.63

0.86

มาก

3.67

0.87

มาก

3.52

0.91

มาก

3.50

0.88

ปานกลาง

3.26

0.99

ปานกลาง

3.22

0.89

ปานกลาง

X
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ตาราง 6 (ตอ)
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
11 สงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนใหสอดคลอง
กับจุดมุงหมายของหลักสูตร
12 ติดตามใหครูไดดําเนินการตามแผนการสอน
รวม

3.52

S.D.
0.91

ระดับ
มาก

3.50
3.56

0.88
0.62

ปานกลาง
มาก

X

จากตาราง 6 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.56, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สวนใหญผบู ริหารสถานศึกษา มีการนิเทศภายในอยูในระดับมาก โดยขอ 3 จัดใหมีการชี้แจงแนะนํา
ใหครูเขาใจเรือ่ งหลักสูตรทีก่ ําลังใชอยูมีคา เฉลี่ยสูงทีส่ ุด ( Χ = 3.80, S.D. = 0.82) สวนขออื่นๆ
อยูในระดับปานกลาง
ตาราง 7 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการจัดการเรียนการสอน ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
1 ชี้แจงใหครูเขาใจวัตถุประสงคและระเบียบของ
การวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจน
2 กําหนดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ
3 มีการสํารวจความตองการดานการจัดการเรียน
การสอนจากคณะครูโดยวีธีการตางๆ
4 จัดบุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
5 จัดครูเขาสอนใหตรงตามความรูความสามารถ
6 จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
สถานศึกษา
7 สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

3.48

S.D.
0.99

ระดับ
ปานกลาง

3.63

0.94

มาก

3.62

0.93

มาก

3.56
3.28
3.35

1.01
1.13
1.06

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

3.34

1.00

ปานกลาง

X
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ตาราง 7 (ตอ)
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
8 สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยคํานึงถึงสภาพชุมชนและทองถิ่น
9 ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
10 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
11 จัดหองเรียนเพียงพอตอการเรียนการสอน
12 จัดบรรยากาศที่สงเสริมความใฝรูใฝเรียน
13 จัดแหลงวิทยบริการในการจัดการเรียนการสอน
14 สงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน
15 สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัย
ในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
รวม

3.20

S.D.
1.01

ระดับ
ปานกลาง

3.26
3.34
3.31
3.31
3.62
3.72

0.97
1.00
0.91
0.98
0.89
0.83

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3.74

0.81

มาก

3.45

0.74

ปานกลาง

X

จากตาราง 7 พบวา การนิเทศภายในของผูบ ริหารสถานศึก ษา ตามทัศ นะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานการจัดการเรียน
การสอน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.45, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
สวนใหญผูบริหารสถานศึกษา มีการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ อยูในระดับ
มาก โดยขอ 15 สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียน
การสอน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( Χ = 3.74, S.D. = 0.81)
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ตาราง 8 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
1 ชี้แจงใหครูเขาใจวัตถุประสงคและระเบียบของ
การวัดผลและประเมินผลอยางชัดเจน
2 กําหนดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ
3 ชี้แจง แนะนํา ควบคุมดูแลใหครูดําเนินการวัดและ
ประเมินผลใหครอบคลุมเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด
4 จัดใหมีการสรางเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
การเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูอยางเพียงพอ
5 ใชสื่อเทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล
6 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการเรียน
การสรางขอสอบ วิเคราะหขอสอบและปญหา
ที่เกิดจากการวัดผลประเมินผล
7 นําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลไปใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
8 รายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
9 ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครู
กอนนําไปใช
10 สนับสนุนใหครูไดใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการสอนของตนเอง
11 สังเกตการสอนของคุณครูและนําเสนอผลการสังเกต
การสอนพรอมทั้งใหขอเสนอแนะแกครูอยาง
กัลยาณมิตร
รวม

3.41

S.D.
0.92

ระดับ
ปานกลาง

3.42

0.95

ปานกลาง

3.28

0.95

ปานกลาง

3.24

0.92

ปานกลาง

3.26
3.34

0.97
1.00

ปานกลาง
ปานกลาง

3.31

0.91

ปานกลาง

3.31
3.62

0.98
0.89

ปานกลาง
มาก

3.72

0.83

มาก

3.74

0.81

มาก

3.42

0.72

ปานกลาง

X

จากตาราง 8 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.42, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเปน
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รายขอ พบวา สวนใหญผูบริหารสถานศึกษา มีการนิเทศภายในอยูใ นระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ
อยูในระดับมาก โดยขอ 11 สังเกตการสอนของคุณครูและนําเสนอผลการสังเกตการสอนพรอมทั้ง
ใหขอเสนอแนะแกครูอยางกัลยาณมิตร มีคาเฉลีย่ สูงที่สุด ( Χ = 3.74, S.D. = 0.81)
ตาราง 9 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
1 จัดใหมีการศึกษาสํารวจและเก็บขอมูลเกีย่ วกับงาน
ดานวิชาการ กอนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา
2 จัดใหมีโครงการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียน
3 กําหนดจุดมุงหมายของการจัดการนิเทศการเรียน
การสอนในโรงเรียนไวอยางชัดเจน
4 กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และตัวบุคคล
ในดานการนิเทศไวอยางเหมาะสม
5 มีการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนิเทศการเรียนการสอน
ในโรงเรียนใหครูไดทราบอยางทั่วถึงกอนการปฏิบัติ
6 สงเสริมการนิเทศการสอนระหวางคณะครูเพื่อหาทาง
ชวยเหลือครูที่มีปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม
7 แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศ
8 มีการเยี่ยมชั้นเรียนอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
9 มีการสังเกตการสอนของครูที่ชั้นเรียน
10 ใหโอกาสครูไดมีสวนรวมในการประเมินผลการ
ดําเนินงานการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียน
11 มีการประเมินผลการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
12 นําผลการประเมินการนิเทศไปใชในการพัฒนา
การเรียนการสอน
รวม

3.36

S.D.
0.94

ระดับ
ปานกลาง

3.33
3.18

0.94
1.00

ปานกลาง
ปานกลาง

3.30

0.98

ปานกลาง

3.08

0.91

ปานกลาง

3.40

0.97

ปานกลาง

3.12

1.09

ปานกลาง

3.10
2.75
3.24

1.02
1.13
0.96

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.12

0.94

ปานกลาง

3.41

0.92

ปานกลาง

3.20

0.80

ปานกลาง

X
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จากตาราง 9 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานการนิเทศ
การเรียนการสอน ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.20, S.D. = 0.80) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอ 12 นําผลการประเมินการนิเทศไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงที่สดุ
( Χ = 3.41, S.D. = 0.92)
ตาราง 10 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
1 ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจแผนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2 แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3 ใหครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จัดหาผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน
6 จัดแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
7 มีการนิเทศ ติดตามระหวางดําเนินการ
8 มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามยุทธศาสตรและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
9 จัดระบบสารสนเทศที่มขี อมูลอยางเพียงพอตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10 มีการวางแผนในการจัดทําหลักสูตรสงเสริมให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสว นรวม
ในการประเมินคุณภาพภายใน
11 มีการสรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.42

S.D.
0.95

ระดับ
ปานกลาง

3.28

0.98

ปานกลาง

3.24

0.92

ปานกลาง

3.26

0.97

ปานกลาง

3.34

1.00

ปานกลาง

3.31

0.91

ปานกลาง

3.31
3.62

0.98
0.89

ปานกลาง
มาก

3.72

0.83

มาก

3.74

0.81

มาก

3.36

0.94

ปานกลาง

X
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ตาราง 10 (ตอ)
ขอที่
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
12 จัดสรรงบประมาณดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสม
13 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจําปตอ ผูที่
เกี่ยวของ
14 จัดสรรงบประมาณจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณในการ
พัฒนาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
15 มีการรักษาระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด
รวม

3.33

S.D.
0.94

ระดับ
ปานกลาง

3.18

1.00

ปานกลาง

3.30

0.98

ปานกลาง

3.08

0.91

ปานกลาง

3.37

0.71

ปานกลาง

X

จากตาราง 10 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ = 3.37, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา สวนใหญผูบริหารสถานศึกษา มีการนิเทศภายในอยูใ นระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ
อยูในระดับมาก โดย ขอ 10 สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน
การประเมินคุณภาพภายในมีคาเฉลี่ยสูงทีส่ ุด ( Χ = 3.74, S.D. = 0.81)
2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

2.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ปรากฏดังตาราง 11
ตาราง 11 เปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

ครูผูชวย
S.D.
X
3.49 0.63
3.37 0.76
3.36 0.75
3.14 0.83
3.31 0.74
3.33 0.65

ครู คศ.1
S.D.
X
3.66 0.63
3.52 0.76
3.51 0.72
3.27 0.85
3.45 0.74
3.48 0.67

ครู คศ.2
S.D.
X
3.56 0.86
3.50 0.65
3.44 0.63
3.22 0.65
3.37 0.59
3.42 0.54

ครู คศ.3
S.D.
X
3.64 0.63
3.49 0.73
3.44 0.74
3.29 0.78
3.42 0.61
3.45 0.63

F

Sig.

1.35
.84
.76
.47
.70
.95

.24
.47
.51
.69
.55
.42

จากตาราง 11 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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2.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางานปรากฏดังตาราง 12
ตาราง 12 เปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

ต่ํากวา 10 ป
S.D.
X
3.38
0.65
3.24
0.94
3.29
0.91
2.99
1.01
3.21
0.92
3.22
0.84

10 – 20 ป
S.D.
X
3.53
0.62
3.43
0.70
3.40
0.69
3.18
0.78
3.34
0.68
3.38
0.63

มากกวา 20 ป
S.D.
X
3.75
0.54
3.63
0.69
3.58
0.66
3.40
0.67
3.54
0.60
3.58
0.55

F

Sig.

คูที่ตางกัน

4.62
3.50
2.23
3.35
2.91
3.59

.01
.03
.10
.03
.05
.02

( 1,3 )
( 1,3 )
( 1,3 )
(1.3 )

จากตาราง 12 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จําแนกตาม ประสบการณในการทํางาน ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณ
มากกวา 20 ป มีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวา( Χ = 3.58, S.D. = 0.55 ) ขาราชการครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป
( Χ = 3.22, S.D. = 0.84)และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และ ดานการนิเทศ
การเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

75

76

ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามประสบการณ
ในการทํางาน เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé Method)
ประสบการณใน ประสบการณใน
Mean Difference
การทํางาน
การทํางาน
(I-J)
(I) EXP
(J) EXP
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร นอยกวา10ป
10-20 ป
-.1532
มากกวา 20
-.3640(*)
10-20 ป
นอยกวา10ป
.1532
มากกวา 20
-.2108
มากกวา 20
นอยกวา10ป
.3640(*)
10-20 ป
.2108
ดานการจัดการเรียนการสอน
นอยกวา10ป
10-20 ป
-.1893
มากกวา 20
-.3925(*)
10-20 ป
นอยกวา10ป
.1893
มากกวา 20
-.2031
มากกวา 20
นอยกวา10ป
.3925(*)
10-20 ป
.2031
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา นอยกวา10ป
10-20 ป
-.1106
มากกวา 20
-.2897
10-20 ป
นอยกวา10ป
.1106
มากกวา 20
-.1791
มากกวา 20
นอยกวา10ป
.2897
การนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา

77

ตาราง 13 (ตอ)
ประสบการณใน ประสบการณใน
Mean Difference
การทํางาน
การทํางาน
(I-J)
(I) EXP
(J) EXP
ดานการนิเทศการเรียนการสอน
นอยกวา10ป
10-20 ป
-.1895
มากกวา 20
-.4100(*)
10-20 ป
นอยกวา10ป
.1895
มากกวา 20
-.2206
มากกวา 20
นอยกวา10ป
.4100(*)
10-20 ป
.2206
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา นอยกวา10ป
10-20 ป
-.1361
มากกวา 20
-.3302
10-20 ป
นอยกวา10ป
.1361
มากกวา 20
-.1941
มากกวา 20
นอยกวา10ป
.3302
10-20 ป
.1941
นอยกวา10ป
10-20 ป
-.1558
มากกวา 20
-.3573(*)
รวม
10-20 ป
นอยกวา10ป
.1558
มากกวา 20
-.2015
มากกวา 20
นอยกวา10ป
.3573(*)
10-20 ป
.2015
การนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา

จากตาราง 13 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามประสบการณใน
การทํางาน เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณ
มากกวา 20 ป มีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่มี
ประสบการณต่ํากวา 10 ป สวนดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาพบวาไมมีความแตกตางกัน

2.2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ปรากฏดังตาราง 14
ตาราง 14 เปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา
การนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

ขนาดเล็ก
S.D.
X
3.43
0.56
3.20
0.87
3.19
0.83
2.95
0.85
3.14
0.80
3.18
0.73

ขนาดกลาง
S.D.
X
3.47
0.71
3.41
0.76
3.40
0.72
3.14
0.80
3.34
0.70
3.35
0.67

ขนาดใหญ
S.D.
X
3.67
0.54
3.55
0.67
3.51
0.66
3.33
0.76
3.45
0.67
3.50
0.59

F

Sig.

คูที่ตางกัน

3.15
3.83
3.05
4.06
3.13
4.22

.020
.023
.049
.018
.045
.016

( 1,3 )
( 2,3 )
( 1,3 )
( 1,3 )
( 1,3 )
( 1,3 )

จากตาราง 14 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวา ( Χ = 3.50, S.D. = 0.59) ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
( Χ = 3.18, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามขนาด
สถานศึกษา เมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffé Method)
การนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร

ขนาดโรงเรียน ขนาดโรงเรียน
(I) SIZE
(J) SIZE
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ดานการจัดการเรียนการสอน
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

Mean Difference
(I-J)
-.0392
-.2326
.0392
-.1934
.2326
.1934
-.2188
-.3583(*)
.2188
-.1395
.3583(*)
.1395
-.2081
-.3143
.2081
-.1062
.3143
.1062
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ตาราง 15 (ตอ)
การนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน

ขนาดโรงเรียน ขนาดโรงเรียน
(I) SIZE
(J) SIZE
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ
รวม
ขนาดกลาง
ขนาดเล็ก
ขนาดใหญ
ขนาดใหญ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง

Mean Difference
(I-J)
-.1919
-.3794(*)
.1919
-.1876
.3794(*)
.1876
-.1953
-.3110
.1953
-.1157
.3110
.1157
-.1706
-.3191(*)
.1706
-.1485
.3191(*)
.1485

จากตาราง 15 พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé พบวา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ขาราชการครู
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวา
( Χ = 3.67, S.D. = 0.54) ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง ( Χ = 3.47, S.D.
= 0.71) และขนาดเล็ก ( Χ = 3.43, S.D. = 0.56) และดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัด
และประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ตอนที่ 3 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบ ริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 จําแนกเปนรายดาน 5 ดาน ปรากฏดังตาราง 16
ตาราง 16 ขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบ ริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ดาน
ขอเสนอแนะ
ความถี่
1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อใหครูมี
ดานหลักสูตรและ
29
การบริหารหลักสูตร
ความรูความเขาใจเปนแนวปฏิบตั ิใหกับครูผูสอน
2. สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
24
กับสภาพปจจุบัน
3. ใหมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
22
4. ครูควรจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
18
สถานสถานศึกษา
5. ผูบริหารควรติดตามใหครูไดดําเนินการตามแผนการสอน
12
6. สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งบุคลากรในการจัดทําหลักสูตร
7
สถานศึกษา
ดานการจัดการเรียน 1. จัดครูเขาสอนใหตรงตามความรูความสามารถ
34
การสอน
2. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียน
32
การสอน
3. สงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
29
4. จัดศึกษาดูงานยังองคกรหรือแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่มีเทคนิค
15
วิธีการสอนที่ดี
5. สงเสริมใหครูใชสื่อเทคโนโลยีและสรางสื่อขึ้นใชเอง
13
เพื่อเปนการสรางนวัตกรรมทางการสอน
6. จัดสรรงบประมาณในการซื้อสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน
12
7. ควรสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัย
9
ในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
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ตาราง 16 (ตอ)
ดาน
ขอเสนอแนะ
ความถี่
ดานการวัดและประเมินผล 1. ควรมีการจัดอบรมและสรางความเขาใจใหกับครู
31
เกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา
ทางการศึกษา
2. ครูผูสอนควรนําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผล
26
ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. ผูบริหารหรืองานวิชาการควรมีการชี้แจง แนะนํา
25
ควบคุมดูแลและตรวจสอบครูผูสอนใหดําเนิน
การวัดและประเมินผลใหครอบคลุมเนื้อหาตามที่
หลักสูตรกําหนด
4. ควรจัดใหมีการนิเทศการสรางเครื่องมือที่ใชใน
18
การวัดและประเมินผลของครูผูสอน
13
5. ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดใหมีการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนเปนระยะอยางสมํ่าเสมอ
6. ผูบริหารควรไปสังเกตการสอนของครูผูสอน
11
พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแกครูอยางกัลยาณมิตร
ดานการนิเทศการเรียน
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีโครงการนิเทศการเรียน 23
การสอน
การสอนในโรงเรียนอยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษาจะตองกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ
18
และตัวบุคคลในดานการนิเทศไวอยางเหมาะสม
3. ผูบริหารควรมีการสังเกตการสอนของครูที่ชั้นเรียน
17
4. ควรมีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางผูนิเทศ
15
และผูรับการนิเทศ
5. ครูผูสอนควรนําผลการประเมินการนิเทศไปใชใน
15
การพัฒนาการเรียนการสอน
6. นําผลการประเมินการนิเทศไปใชในการพัฒนา
7
การเรียนการสอน
5
7. มีการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนิเทศการเรียนการสอน
ในโรงเรียนใหครูไดทราบอยางทั่วถึงกอนการปฏิบัติ
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ตาราง 16 (ตอ)
ดาน
ขอเสนอแนะ
ความถี่
ด า นการประกั น คุ ณ ภาพ 1. ใหครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน
20
การศึกษา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 16
ตามยุทธศาสตรและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
อยางจริงจัง
3. สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ ในการจัดหาสื่อ
13
และวัสดุอุปกรณในการพัฒนาคุณภาพปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
4. ควรมีการชีแ้ จงเพื่อสรางความเขาใจแผนการ
5
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. สถานศึกษาควรดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
4
สถานศึกษาตามยุทธศาสตรและกิจกรรมที่กําหนด
ไวในแผนอยางจริงจัง
จากตาราง 16 พบวา ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ใหขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ความถี่สูงสุด คือ จัดอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจเปนแนวปฏิบัติใหกับครูผูสอน รองลงมา
คือ สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร ตามลําดับ
2. ดานการจัดการเรียนการสอน ความถีส่ ูงสุด คือ จัดครูเขาสอนใหตรงตามความรู
ความสามารถ รองลงมาคือจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
สงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนควรใหครูไดสอนตรงตามสาขาวิชา
ที่จบมาหรือสาขาวิชาที่มีความถนัด และครูควรใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ตามลําดับ
3. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษาความถี่สูงสุด คือ ควรมีการจัดอบรมและ
สรางความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษารองลงมา
คือ ครูผูสอนควรนําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และ
ผูบริหารหรืองานวิชาการควรมีการชีแ้ จง แนะนํา ควบคุมดูแลและตรวจสอบครูผสู อนใหดําเนินการ
วัดและประเมินผลใหครอบคลุมเนื้อหาตามที่หลักสูตรกําหนด ตามลําดับ
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4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน ความถี่สูงสุด คือ ผูบ ริหารสถานศึกษาจัดใหมี
โครงการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนอยางตอเนือ่ ง รองลงมา คือ สถานศึกษาจะตองกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบ และตัวบุคคลในดานการนิเทศไวอยางเหมาะสม และผูบริหารควรมีการ
สังเกตการสอนของครูที่ชั้นเรียน ตามลําดับ
5. การประกันคุณภาพการศึกษา ความถี่สงู สุด คือ ใหครูและบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวมในการวางแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมา คือ มีการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามยุทธศาสตรและกิจกรรมที่กาํ หนดไวในแผนอยางจริงจัง
และสถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณในการพัฒนาคุณภาพ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ

บทที่ 5
การสรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ตามรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
2. เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนงของ
ขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
3. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะ
ของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
สมมติฐาน
1. ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 แตกตางกัน
2. ขาราชการครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีทัศนะตอการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3 แตกตางกัน
3. ขาราชการครูที่มีปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีทัศนะตอการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส
เขต 3 แตกตางกัน
วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ขาราชการครู จํานวน 1,170 คน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัย คือขาราชการครู จํานวน 298 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดย
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ใชสูตรยามาเน หาขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบสัดสวนของประชากรตามอําเภอและขนาด
สถานศึกษา แลวทําการสุมอยางงาย ใชวิธีจับฉลากโดยการสุมแบบไมคืนกลับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 65 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 5 ระดับ
มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .93
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบ ริห ารสถานศึกษาตามทัศ นะของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ในภาพรวมรายดานและรายขอ สรุปผลไดดังนี้
1.1 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
สวนดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก
1.2 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญผูบริหารสถานศึกษา
มีการนิเทศภายในอยูในระดับมาก โดยขอจัดใหมีการชี้แจงแนะนําใหครูเขาใจเรื่องหลักสูตรที่
กําลังใชอยู มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด สวนขออื่นๆ อยูในระดับปานกลาง
1.3 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานการจัดการเรียนการสอน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญผูบริหารสถานศึกษา มี
การนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก โดยขอ สงเสริมใหครูทํา
วิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
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1.4 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญผูบริหาร
สถานศึกษา มีการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก โดยขอ
สังเกตการสอนของคุณครูและนําเสนอผลการสังเกตการสอนพรอมทั้งใหขอเสนอแนะแกครูอยาง
กัลยาณมิตร มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
1.5 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานนิเทศการเรียนการสอน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ นําผลการประเมินการนิเทศ
ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
1.6 ระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญผูบริหาร
สถานศึกษา มีการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง สวนขออื่นๆ อยูในระดับมาก โดยขอสงเสริม
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงานและขนาดของสถานศึกษา
สามารถสรุปไดวา
2.1 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนง
ของขาราชการครู พบวา ขาราชการครูมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว
2.2 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูใน
สถานศึก ษาสัง กัด สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษานราธิว าสเขต 3 จํา แนกตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของ
ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตาม
ประสบการณในการทํางาน ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ขาราชการครูที่มีประสบการณมากกวา 20 ป มีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
มากกวาขาราชการครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน และดานการนิเทศการเรียนการสอน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของ
Scheffé พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณมากกวา 20 ป มีทัศนะตอการนิเทศภายในของ
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ผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป สวนดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และดานการประกันคุณภาพการศึกษาพบวาไมมีความแตกตาง
2.3 การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา พบวา ขาราชการครูมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวา
ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของ
Scheffé พบวา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก และดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ขา ราชการครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในสถานศึก ษาขนาดใหญ มี ทัศ นะการนิ เ ทศภายในของผู บ ริ ห าร
สถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
3. ผลการศึกษาขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของขาราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
จําแนกเปนรายดาน 5 ดาน ดังนี้ คือ
3.1 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีขอเสนอแนะในการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา มากที่สุด คือจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรเพื่อใหครูมี
ความรูความเขาใจเปนแนวปฏิบัติใหกับครูผูสอน รองลงมา คือ สถานศึกษาควรปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน และใหมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตร
ตามลําดับ
3.2 ดานการจัดการเรียนการสอน มีขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษามากที่สุดคือ จัดครูเขาสอนใหตรงตามความรูความสามารถ รองลงมาคือจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนและสงเสริมใหครูเขารับการอบรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนควรใหครูไดสอนตรงตามสาขาวิชาที่จบมาหรือสาขาวิชาที่มี
ความถนัด และครูควรใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ตามลําดับ
3.3 ดานการวัดและประเมินผลการศึกษามีขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา มากที่สุดคือ ควรมีการจัดอบรมและสรางความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับการ
สรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษารองลงมา คือ ครูผูสอนควรนําผลที่ไดจากการวัด
และประเมินผลไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน และผูบริหารหรืองานวิชาการควรมีการชี้แจง
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แนะนํา ควบคุมดูแลและตรวจสอบครูผูสอนใหดําเนินการวัดและประเมินผลใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามที่หลักสูตรกําหนดตามลําดับ
3.4 ดานการนิเทศการเรียนการสอน มีขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา มากที่สุดคือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีโครงการนิเทศการเรียนการสอน
ในโรงเรียนอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ สถานศึกษาจะตองกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
ตัวบุคคลในดานการนิเทศไวอยางเหมาะสม และผูบริหารควรมีการสังเกตการสอนของครูที่ชั้น
เรียน ตามลําดับ
3.5 การประกันคุณภาพการศึกษามีขอเสนอแนะการนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา มากที่สุดคือ ใหครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษารองลงมา คื อ มี การดํ า เนิ น งานประกันคุณภาพภายในสถานศึ ก ษาตาม
ยุทธศาสตรและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนอยางจริงจังและ สถานศึกษาควรจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณในการพัฒนาคุณภาพปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานไดดังนี้
1. วัตถุประสงคขอ 1 เพื่อศึกษาระดับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอง
กับ ชุลี ผลวา (2540: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร พบวา การดําเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน การประถมศึกษาจังหวัด
สุรินทรโดยภายรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ เชาว ชั่งกริส (2547: บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค พบวา สภาพการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค มีการดําเนินการนิเทศงานวิชาการในภาพรวม มีการดําเนินการอยูในระดับ
ปานกลาง แตไมสอดคลองกับ สุทัศน นันทวิสิทธิ์ (2542: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาสภาพ
ปญหาและขอเสนอแนะการปฏิบัติตามกระบวนนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 พบวา
สภาพการปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เขตการศึกษา 12 อยูในระดับมาก
ผลงานวิจัย ของบุญ คําใจหนัก (2545) ไดศึกษาการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
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สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอนมี
ความเห็นวา การดําเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนอยูในระดับมาก และผลงานวิจัยของ
สวัสดิ์ เดชกัลยา และคณะ(2550: บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่องการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก พบวา การดําเนินงาน
นิเทศภายในโรงเรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
โดยรวมอยูในระดับมาก
ผลการวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เห็นวาการนิเทศภายในผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สวนใหญยังไมปรากฏการ
ปฏิบัติงานอยางชัดเจนจึงไดความเห็นเปนกลางๆ ผูบริหารสวนใหญยังไมใหความสําคัญของ
การนิเทศภายใน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบัน หนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของในระดับเขต
พื้นที่การศึกษายังไมมีนโยบายที่ชัดเจน ที่จะสรางความตระหนักและความสําคัญของการนิเทศ
ภายในใหกับผูบริหารสถานศึกษาอันจะนําไปสูการนิเทศภายในโรงเรียนของตนเอง และในสวน
ของศึกษานิเทศกในเขตพื้นที่การศึกษาก็มีจํานวนไมพียงพอและไมครบทุกสาขาวิชาชีพ ตอ
ความตองการขอรับการแนะนําปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของครูผูสอนและสถานศึกษา
ในสังกัด เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนนอกจากจะเปนภาระของผูบริหารสถานศึกษา ผูชวย
ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และคณะครูภายในสถานศึกษา มีหนาที่นิเทศกันเองแลว
จะตองมีการประสานความรวมมือระหวางเครือขายการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุม
โรงเรียนและแหลงวิทยาการ ใหบริการชวยเหลืองานวิชาการของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2536: 262-263) ไดกลาวถึงความสําคัญ
และความจําเปนของการนิเทศภายในโรงเรียนวาศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอผูรับ
การนิเทศ จึงไมสามารถนิเทศไดอยางทั่วถึงและเจาะลึกถึงการเรียนการสอนในหองเรียน ตลอดจน
มีการขยายตัวในดานจํานวนสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษายัง
ขาดงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ ที่จะทําการนิเทศภายในโรงเรียนไดอยางทั่วถึง ประกอบ
กับสาเหตุอีกหลายประการอาทิเชน หนวยงานตนสังกัดไมมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา ใหกับ
ผูบริหารในการนํากระบวนการนิเทศภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาซึ่งจะสงผล
ตอคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น อีกทั้งสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3 อยูในเขตพื้นที่สีแดงสถานการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหสถานศึกษาบางแหงไดรับผลกระทบมีการ
หยุดทําการเรียนการสอนตอเนื่องหลายวัน และบอยครั้ง สงผลกระทบตอการจัดการเรียนการ
สอนของครูไมมีประสิทธิภาพจึงอาจทําใหการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของขาราชการครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต
3 โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง
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เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายด า น ทั้ ง 5 ด า น ผลการวิ จั ย พบว า การนิ เ ทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อยูในระดับมาก สวนดานการจัดการ
เรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
ขาราชการครูเห็นวาการนิเทศภายในผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 สวนใหญยังไมปรากฏการปฏิบัติงานอยางชัดเจนจึงไดความเห็น
เปนกลางๆ อาจเปนเพราะวาในสวนของดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล
การศึ ก ษา ด า นการนิ เ ทศการเรี ย นการสอน และด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป น
ขอบขายภาระงานที่สําคัญของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวของกับครูผูสอน
ซึ่งเปนผูป ฏิบัติ โดยตรง ผูบริ หารสถานศึกษาจึงกระจายอํานาจในการบริหารจัดการในงาน
ดังกลาวผานหัวหนางานวิชาการและหัวหนางานและครูผูสอนไดมีอํานาจตัดสินใจและลงมือ
ปฏิบัติงานดวยตนเอง ภาระงานดังกลาวครูผูสอนจึงเปนผูรับรูและปฏิบัติเอง อีกทั้งการนิเทศ
ภายในโรงเรียนทั้ง 4 ดาน เปนการนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียนเอง ผูนิเทศอาจไดแก
ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูผูชํานาญการ ครูผูนิเทศ ครูผูรวมนิเทศ และหัวหนา
ฝายตางๆ ที่โรงเรียน คัดเลือกหรือแตงตั้งขึ้น ซึ่งบุคลากรเหลานี้ยังขาดความรูความสามารถ
และประสบการณในการนิเทศ ดังที่ สงัด อุทรานันท (2530) ไดกลาววา บุคลากรภายในโรงเรียน
ยังขาดความรู เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และประการสําคัญคือขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับปญหาในการการดําเนินงานนิเทศ
ภายในโรงเรียนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส
เขต 3 ซึ่งพบวาปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการนิเทศ ภายในหนวยงาน ที่สถานศึกษาละเลย
ไมใหความสนใจจัดกิจกรรมการนิเทศ จึงประสบปญหาที่สําคัญ คือ บุคลากรไมไดรับการพัฒนา
เทาที่ควร เพราะแตละคนจะทํางานในสวนที่รับผิดชอบ ตามความรู ความสามารถและความเคย
ชินของตน โอกาสที่บุคลากรในสถานศึกษาจะไดรับการพัฒนาจึงมีนอย ทําใหประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรนอยลง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 3.
2547) และ จากการรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540) พบวา
ปญหาดังกลาวเกิดจากผูบริหารสถานศึกษาและครูผูทําหนาที่นิเทศภายในโรงเรียน ประมาณ
รอยละ 50 ไมมี ประสบการณดานการนิเทศ บุคลากรเหลานี้สวนใหญปฏิบัติงานนิเทศโดยตําแหนง
หรือไดรับการ คัดเลือกใหทําหนาที่นิเทศเนื่องจากมีความสามารถเฉพาะทางเปนพิเศษและมีขอ
คนพบวา ผูใหการนิเทศสวนใหญไมสามารถติดตามประเมินผลการนิเทศไดอยางตอเนื่อง ขาด
ผูเชี่ยวชาญและ ผูรับผิดชอบดานการนิเทศ ประกอบกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เปนสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ภาคบังคับ มีจํานวนบุคลากรไมเพียงพอตอขอบขายภาระงานทําใหครูผูสอนแตละคนมีภาระงาน
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ที่ตองปฏิบัติมากกวา 1 งาน จึงอาจทําใหขาราชการครูเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ภายในอยูในระดับปานกลาง
สวนทัศนะของขาราชการครูตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาในดาน
หลักสูตรและการบริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ขาราชการครูในสถานศึกษา
ไดรับแนวทางนโยบาย และแนวปฏิบัติจากผูบริหารสถานศึกษาและลงมือรวมกันจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา ประกอบกับครูผูสอนเองมีความตองการในการนิเทศภายในเกี่ยวกับหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช เพราะปจจุบันวงการการศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตร
อยางตอเนื่องดังที่งานวิจัยของ รังสรรค คุมตระกูล (2551) ไดศึกษาความตองการนิเทศภายใน
ของครูผูสอนอําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบวา ในดาน
การพัฒนาหลักสูตร ความตองการการนิเทศภายในอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากครูตองการนํา
หลักสูตรไปใชใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ทองถิ่น ชุมชนและสถานการณในปจจุบัน
ตองการมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
และเนื่องจากสถานศึกษาทุกแหงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
จะตองดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใชเปนแมบทหรือเครื่องมือที่สําคัญในการจัด
กิจกรรมการการเรียนการสอนเพื่อใชในการถายทอดความรูไปยังผูเรียนที่นําจะไปสูการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน ดังที่ บุญชม ศรีสะอาด (2546: 9) กลาวถึง หลักสูตรวา หมายถึง หลักสูตร
แมบท คือหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดขึ้นเปนเสมือนแมบทหรือธรรมนูญทางการศึกษา
สําหรับผูที่ปฏิบัติงานดานนี้จะไดยึดถือเปนแนวทางดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความรู ความ
เขาใจในเรื่องของหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สมชาย ไชยจินดา(2547)ไดศึกษาการดําเนินงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา
ในอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ในการดําเนินงานวิชาการ เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนไดสงเสริมใหครูจัดทําหลักสูตรทองถิ่นมาก ใหครูมีสวนรวมในการจัดหาสื่อการเรียน
การสอน มีการสงเสริมใหครูใชภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนการสอน มีการสงเสริมใหครู
จัดทําแผนการสอนสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและไดติดตามใหครูดําเนินการตาม
แผนการสอน มีการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัด
ครูเขาสอนแทนครูที่ไมไดมาปฏิบัติการสอน มีการใชทรัพยากรในทองถิ่นมาจัดทําสื่อการเรียน
การสอน สามารถนําหลักสูตรไปใชใหเกิดผลดีตอคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือวาเปนบทบาทที่
ผูบริหารใหความสนใจ และปฏิบัติตามเพื่อใหการบริหารงานดานหลักสูตรประสบผลสําเร็จสอดคลอง
กับที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549: 37) ไดกําหนดใหผูบริหารสถานศึกษา
เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุด ในการบริหารงานดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชในสถานศึกษา
กลาวคือ ผูบริหารควรจัดใหมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตรใหชัดเจน วางแผนการนําหลักสูตรไปใชใน
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สถานศึกษา นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลการนําหลักสูตรไปใช
ดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดจากการใชหลักสูตร และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรี ศานติอาวรณ
(2552) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพการนิเทศภายในของศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษา แมนาวาง
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารรวมกับครูปรับปรุงกิจกรรมในหลักสูตร
ไดสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น ผูบริหารเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนสนับสนุนใหครูไ ดใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงการสอนของตนเอง
สงเสริมสนับสนุนการสงครู เขารับอบรมสัมมนาตามความตองการของครู ดังนั้นจึงอาจทําให
ขาราชการครูเห็นวาผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติงานการนิเทศภายในดานหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตรอยูในระดับมาก
2. วัตถุประสงคขอ 2 เพื่อเปรียบเทียบการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา
2.1 สมมติฐานขอที่ 1 ขาราชการครูที่มีตําแหนงตางกันมีทัศนะตอการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา การนิเทศภายในของผูบริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 จําแนกตามตําแหนงของขาราชการครู ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน
ผลการวิจัยครั้งนี้ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
การวิจัยเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากขาราชการครู รับทราบและเห็นถึงการนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษา ในดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากครูผูสอนปฏิบัติงานหลักคืองานดานการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผลการศึกษาของผูเรียนและการนิเทศการเรียนการสอนของตนเอง
ซึ่งเกี่ยวของกับผูเรียนและครูผูสอนโดยตรง อีกทั้งเปนบุคลากรในสถานศึกษาที่รับรูและเขาใจใน
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบกับ
สถานศึกษาในแตละแหงไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรายงานตอหนวยงานตนสังกัดทุกป ทําใหครูผูสอนรับรูและเขาใจถึงการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 5 ดาน ดังนั้นถึงแมวาขาราชการครูจะมีตําแหนงตางกัน ตางก็มีทัศนะ
คติตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน
2.2 สมมติฐานขอที่ 2 ขาราชการครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมี
ทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา การนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามประสบการณในการทํางาน ในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่มีประสบการณมากกวา 20 ป มีทัศนะ
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ตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครู ที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียน
การสอน และดานการนิเทศการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และเมื่อพิจารณาเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffé พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณมากกวา
20 ป มีทัศนะตอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครู
ที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป สวนดานการวัดและประเมินผลการศึกษา และดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาพบวาไมมีความแตกตาง
การวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากขาราชการครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน ไดรับการนิเทศจากผูบริหารดวยมาตรฐานที่แตกตางกันตลอดจนไดรวมงานกับ
ผูบริหารทําใหรับรูและทราบถึงการนิเทศภายในของผูบริหารแตกตางกันโดยที่ครูที่มีประสบการณ
ต่ํากวาหรือเพิ่งเขารับการเปนขาราชการครูไดรวมงานและปฏิบัติงานกับผูบริหารสถานศึกษา
เพียงทานเดียวจึงเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบัติงานนอย ตรงกันขามกับขาราชการครูที่มีประสบการณ
มากกวา 20 ป ไดรวมการทํางานและปฏิบัติหนาที่กับผูบริหารสถานศึกษามาหลายทานทําให
รับรูถึงการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา จึงเห็นวาผูบริหารมีการปฏิบตั งิ าน
มากกวาประกอบเห็นวาผูบริหารไดมีการประชุม ชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศงานดานตางๆ ใหกับ
ครูผูสอนไดรับรูและเขาใจรวมกัน และใชแนวการปฏิบัติแบบเดียวกันกับครูผูสอนทุกคน อัน
นําไปสูความเปนเอกภาพ ดังที่ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2543: 223) ไดกลาววา การนิเทศมี
ความสัมพันธกับการบริหารการศึกษา เปนรูปแบบของการบริหารการศึกษาที่ตองการการมีสวน
รวมของบุคคล เปนลักษณะของการบริหารตามรูปแบบประชาธิปไตย การนิเทศใชลักษณะตางๆ
ของประชาธิปไตยมาดําเนินการ ไดแก การเคารพซึ่งกันและกัน การประชุมปรึกษาหารือกัน
การประสานงาน การรวมมือเพื่อแกปญหาในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นจึงทําใหขาราชการ
ครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันก็มีทัศนะคติตอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของ
ผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน โดยขาราชการครูที่มีประสบการณมากกวา 20 ป มีทัศนะการ
นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครู ที่มีประสบการณต่ํากวา 10 ป
2.3 สมมติฐานขอที่ 3 ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน
มีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน ผลการวิจัย พบวา การนิเทศ
ภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 จําแนกตามขนาดสถานศึกษาในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการ
นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและสอดคลองกับงานวิจัยของ ธิติรัตน แกว อุดม ( 2550:
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปญหาการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนในอําเภอบางปะกง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ขาราชการครูซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียน
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ขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการนิเทศงานวิชาการของโรงเรียนแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปน
รายคูดวยวิธีการของ Scheffé พบวา ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ขาราชการครูที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวา
ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก และดานการจัดการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผลการศึกษาดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญมีทัศนะตอการ
นิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก
การวิจัยเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญใหนิเทศติดตาม
ชวยเหลือและดูแล ในเรื่องของหลักสูตรและและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา แกครูผูสอนไดเพียงพอกับความตองการของครูผูสอนโรงเรียนขนาดใหญ เพราะ
จํานวนครูที่มากทําใหมีการแบงสายงานการรับผิดชอบไดอยางชัดเจน การทํางานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทําใหบุคลากรมีการปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูและผูบริหาร ประกอบกับโครงสราง
การบริหารงานที่มีการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง และมีความพรอมในเรื่องตางๆ สูงกวาโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงทําใหโรงเรียนขนาดใหญมีการปฏิบัติงานการนิเทศภายในมากกวา
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการนิเทศภายใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับ เมธี ฮงภู (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทผูบริหารโรงเรียน
ในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัย
พบวาดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช พบวาผูบริหารควรใหคําปรึกษาและเสนอแนะ
แนวทางแกปญหาใหแกครูและชี้ใหเขาใจเกี่ยวกับจุดมุงหมาย หลักการ กิจกรรมและโครงสราง
ของหลักสูตร ดานการเปนผูนําดานการจัดการเรียนการสอน พบวาผูบริหารควรเปดโอกาสให
ครูมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผล พบวาผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนใหครูรูจักประเมินผล
งานตนเอง ชี้แจงใหครูเขาใจวัตถุประสงคของการวัดและประเมินผล นอกจากนี้อาจเปนเพราะวา
ความตองการของชุมชน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ มี
การติดตาม ตรวจสอบดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบโรงเรียนจึงตองจัดการศึกษาใหตอบสนองกับความ
ตองการของชุมชนและผูปกครอง โดยยึดถือคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก ดังที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24
ขอ 6 กลาววา ตองจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับ
บิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรว มกันพัฒนาผูเรี ยนตามศักยภาพ
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ดังนั้นจึงทําใหขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดใหญก็มีทัศนะคติตอการปฏิบัติงาน
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
ขนาดกลางและขนาดเล็ก
3. วัตถุประสงคขอที่ 3 รวบรวมขอเสนอแนะในการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
โดยมีขอเสนอแนะ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใช
หลักสูตรเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจเปนแนวปฏิบัติใหกับครูผูสอน ดังที่ ประยูร ชินสุวรรณ
(2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา ปญหาที่พบมากที่สุด
และแนวทางการแกไขปญหาดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ผูบริหารและครูผูสอนขาด
ความรู ความเขาใจหลักสูตรหลักสูตรทองถิ่นและการนําหลักสูตรไปใช ควรแกไขปญหา โดยจัด
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและใหศึกษาเอกสาร สวนดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดครู
เขาสอนใหตรงตามความรูความสามารถดานการวัดและประเมินผลการศึกษาควรมีการจัดอบรม
และสรางความเขาใจใหกับครูเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา และ
ดานการนิเทศการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีโครงการนิเทศการเรียนการสอนใน
โรงเรียนอยางตอเนื่อง และ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหครูและบุคลากรทุกฝายมีสวน
รวมในการวางแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอเสนอแนะดังกลาว เปนเพราะวา
โดยสวนใหญแลวในการจัดประชุม อบรม สัมมนาในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา หรือเกี่ยวกับ
การวัดผลและเมินผลทางการศึกษาของหนวยงานที่จัดอบรม ผูบริหารสถานศึกษา จะสงเฉพาะ
ครูผูรับผิดชอบหรือหัวหนางานที่เกี่ยวของเปนตัวแทนเขารับการอบรม โดยที่บุคลากรอื่นไมได
เขารับการอบรมสวนผูที่เปนตัวแทนในการเขารับการอบรมก็ไมสามารถมาขยายผลใหกับเพื่อน
ครู ใ นสถานศึ ก ษาได อ ย า งเต็ ม ที่ ดั ง นั้ น สถานศึ ก ษาควรมี ก ารประชุ ม ครู บุ ค ลากรและผู ที่
เกี่ยวของตางๆดังที่ นิพนธ กาชาติ (2548) ไดศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาการบริหารวิชาการ
ของโรงเรียนชุมชนบาน วังดิน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พบวา ในดานหลักสูตรและการใชหลักสูตร
มีการวางแผนหลักสูตรมีการประชุมบุคลากรในสถานศึกษาประชุมผูปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ตลอดจนนักเรียนเพื่อสํารวจความตองการในการจัดการเรียนการสอน ในดานงาน
นิเทศภายใน โรงเรียนมีการประชุมวางแผน ชี้แจงหนาที่บทบาทผูใหนิเทศ และผูรับการนิเทศ
ใหเขาใจตรงกัน ความพึงพอใจและเหตุผล ทําใหผูรับผิดชอบในการนิเทศทราบปฏิทินที่ชัดเจน
ไดเตรียมพรอมลวงหนา ใหความรวมมือในการนิเทศ และมีการประเมินผลงานนิเทศภายในหลัง
สิ้นสุดการนิเทศ ในดานงานวัดผลประเมินผล โรงเรียนไดมีการวางแผนงานประเมินผลตามกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม โดยกําหนดการวัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู ความพึงพอใจ และ
เหตุผลพบวา ผูสอนมีความพึงพอใจเพราะมีแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกันชัดเจน และมีความสะดวก
ในการวัดและประเมินผล สวนดานการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการเรียนการสอน
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ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาโดยเน น ที่ ค รู ผู ส อนให ส อนตรงตามความรู
ความสามารถและดําเนินการนิเทศการเรียนการสอนของครูผูสอนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา
และในดานการประกันคุณภาพการศึกษาผูบริหารควรเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทุกฝายมี
สวนรวมในการวางแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ เพื่อ
สรางความเขาใจในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผลการวิจัยครัง้ นี้นาจะเปนประโยชน ดังนี้
1. เปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3 ในการใชเปนแนวทางในการวางแผน กําหนดนโยบาย และดําเนินการตามกระบวนการ
นิเทศการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน
2. เปนประโยชนในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เกี่ยวกับการนิเทศภายใน
ใหกับผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
3. เปนแนวทางใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ใชในการวางแผน ขยายโครงการเพื่อสงเสริมการนิเทศของผูบริหารโรงเรียนตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
คํานึงถึงสภาพชุมชนและทองถิ่น
1.2 ผูบริหารสถานศึกษาควรกําหนดจุดมุงหมายของการจัดการนิเทศการเรียน
การสอนในโรงเรียนไวอยางชัดเจน มีการสังเกตการสอนของครูที่ชั้นเรียนและใหโอกาสครูไดมี
สวนรวมในการประเมินผล
1.3 สถานศึ ก ษาควรมี ก ารรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นให ไ ด
มาตรฐานตามที่กําหนด
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยสภาพการนิเทศภายในโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการนิเทศและความตองการการรับการนิเทศภายใน
ของบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนําขอมูลเปนแนวทางในการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
2.3 ควรจะศึกษาปญหาการนิเทศภายในของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
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รายนามผูเชีย่ วชาญ

106

1. นายดนัย เสงสีแดง

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ตําแหนง รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

2. นายสมพร สุมาลี

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานสาเมาะ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

3. นายกอซี เนตรไมตรี

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานลาไม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
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ตาราง 17 คาดัชนีความสอดคลอง (IC) ของแบบสอบถาม
ขอ คนที่ คนที่ คนที่ IC
1
2
3
1 +1 +1 +1 1.00
2 +1 +1 +1 1.00
3 +1 +1 +1 1.00
4 +1 +1 +1 1.00
5 +1 +1 +1 1.00
6 +1 +1 +1 1.00
7 +1 +1 +1 1.00
8 +1 +1 +1 1.00
9 +1 +1 +1 1.00
10 +1 +1 +1 1.00
11 +1 +1 +1 1.00
12 +1 +1 +1 1.00
13 +1 +1 +1 1.00
14 +1 +1 +1 1.00
15 +1 +1 +1 1.00
16 +1 +1 +1 1.00
17 +1 +1 +1 1.00
18 +1 +1 +1 1.00
19 +1 +1 +1 1.00
20 +1 +1 +1 1.00
21 +1 +1 +1 1.00
22 +1 +1 +1 1.00
23 +1 +1 +1 1.00
24 +1 +1 +1 1.00
25 +1 +1 +1 1.00

ตาราง 17 (ตอ)

สรุปผล
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

ขอ คนที่ คนที่ คนที่ IC
1
2
3
26 +1
+1
+1 1.00
27 +1
+1
+1 1.00
28 +1
+1
+1 1.00
29 +1
+1
+1 1.00
30 +1
+1
+1 1.00
31 +1
+1
+1 1.00
32 +1
+1
+1 1.00
33 +1
+1
+1 1.00
34 +1
+1
+1 1.00
35 +1
+1
+1 1.00
36 +1
+1
+1 1.00
37 +1
+1
+1 1.00
38 +1
+1
+1 1.00
39 +1
+1
+1 1.00
40 +1
+1
+1 1.00
41 +1
+1
+1 1.00
42 +1
+1
+1 1.00
43 +1
+1
+1 1.00
44 +1
+1
+1 1.00
45 +1
+1
+1 1.00
46 +1
+1
+1 1.00
47 +1
+1
+1 1.00
48 +1
+1
+1 1.00
49 +1
+1
+1 1.00
50 +1
+1
+1 1.00

สรุปผล
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
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ขอ คนที่ คนที่ คนที่ IC
1
2
3
51 +1 +1 +1 1.00
52 +1 +1 +1 1.00
53 +1 +1 +1 1.00
54 +1 +1 +1 1.00
55 +1 +1 +1 1.00
56 0
+1 +1 0.66
57 +1 +1 +1 1.00
58 +1 +1 +1 1.00
59 +1 +1 +1 1.00
60 +1 +1 +1 1.00

สรุปผล
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

ขอ คนที่ คนที่ คนที่ IC
1
2
3
61 +1
+1
+1 1.00
62 +1
+1
+1 1.00
63 +1
+1
+1 1.00
64 +1
+1
+1 1.00
65 +1
+1
+1 1.00

สรุปผล
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช

คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ( Reliability )
คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามงานวิจัย การนิเทศภายในของผูบ ริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
มีดังนี้ คือ
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
.965
2. ดาน การจัดการเรียนการสอน
.920
3. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
.915
4. ดาน นิเทศการเรียนการสอน
.932
5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
.907
รวม
.937
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เรื่อง
การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อการวิจัยเรื่อง “การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3”
โดยผูวิจัยจะนําขอมูลไปใชในการทําวิจัย ซึ่งเปนสารนิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ
2. ลักษณะของแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยฉบับนี้แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา
ใน 5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัด
และประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 3
3. ในการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ผูวิจัยขอความกรุณาผูตอบแบบสอบถาม
ตอบคําถามทุกขอตามสภาพจริง เพื่อจะทําใหขอมูลที่ไดมีความสมบูรณ นาเชื่อถือ ซึ่งจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการวิจัย
4. ขอมูลที่ทานตอบแบบสอบถามจะใชเพื่อการวิจัยเทานั้น จะไมสงผลกระทบใดๆ
ตอตําแหนงหนาที่การงานของทาน ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับไวเปนความลับและจะนํา
ขอมูลนี้ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของการวิจัยเทานั้น
ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงในความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม
นางทิพยทิวาพร ปานทอง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ

ตอนที่ 1
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สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9ลงใน
เกี่ยวกับตัวทาน

หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพความเปนจริง

1. ตําแหนงของขาราชการครู
ครูผูชวย
ครู คศ. 1
ครู คศ. 2
ครู คศ. 3
2. ประสบการณในการปฏิบัติงาน
ต่ํากวา 10 ป
10 – 20 ป
มากกวา 20 ป
3. ขนาดสถานศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนทั้งหมดไมเกิน 120 คน
สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนทั้งหมดตั้งแต 121- 300 คน
สถานศึกษาขนาดใหญ มีนักเรียนทั้งหมดตั้งแต 301 คนขึ้นไป
ตอนที่ 2
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การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของขาราชการครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
คําชี้แจง
ขอความในแบบสอบถามตอไปนี้ เปนการนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง
5 ดาน คือ ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศการเรียนการสอน และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ทานอานแลวไดโปรดแสดงความคิดเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาของทานมีการปฏิบัติงานการ
นิเทศภายในอยูในระดับใด โดยกาเครื่องหมาย9ลงในชองทางดานขวามือที่มีตัวเลขแสดง
ระดับไวดังนี้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

5 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูในระดับมาก
3 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูในระดับนอย
1 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูในระดับนอยที่สุด

ตัวอยางแบบสอบถามตอนที่ 2
ลําดับที่

การนิเทศภายในของผูบริหารสถานศึกษา

0

จั ด ให มี ก ารชี้ แ จงแนะนํ า ให ค รู เ ข า ใจเรื่ อ ง
หลักสูตรที่กําลังใชอยู
ร ว มมื อ กั บ ครู ป รั บ ปรุ ง กิ จ กรรมในหลั ก สู ต รให
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิ่น

00

5

ระดับการปฏิบัติ
4
3
2
9
9

คําอธิบาย
คําถามขอที่ 0 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูในระดับมาก
คําถามขอที่ 00 แสดงวาผูบริหารสถานศึกษามีการนิเทศภายในอยูใ นระดับปานกลาง
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16

ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
มีการวางแผนในการจัดทําหลักสูตร
แตงตั้งบุคลากรในการจัดทําหลักสูตร
จัดใหมีการชี้แจงแนะนําใหครูเขาใจเรื่องหลักสูตร
ที่กําลังใชอยู
รวมมือกับครูปรับปรุงกิจกรรมในหลักสูตรใหสอดคลอง
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น
จัดใหมีการอบรม ประชุมสัมมนาการใชหลักสูตรและ
การทบทวนหลักสูตรใหแกครู
จัดใหบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
สถานศึกษา
แนะนําใหครูไดเขาใจจุดมุงหมายหลักการและโครงสราง
ของหลักสูตร
ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกปญหาในเรือ่ ง
หลักสูตรและการวางแผนการสอนใหแกครู
จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการใชหลักสูตรภายใน
โรงเรียน
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
สภาพปจจุบัน
สงเสริมใหครูจัดทําแผนการสอนใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร
ติดตามใหครูไดดําเนินการตามแผนการสอน
ดานการจัดการเรียนการสอน
ชี้แจงใหครูเขาใจวัตถุประสงคและระเบียบของการวัดผล
และประเมินผลอยางชัดเจน
กําหนดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
เปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ
มีการสํารวจความตองการดานการจัดการเรียนการสอน
จากคณะครูโดยวิธีการตางๆ
จัดบุคลากรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
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17 จัดครูเขาสอนใหตรงตามความรูความสามารถ
18 จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา
19 สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
20 สงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคํานึงถึง
สภาพชุมชนและทองถิ่น
21 ใชสื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
22 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
23 จัดหองเรียน เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
24 จัดบรรยากาศที่สงเสริมความใฝรูใฝเรียน
25 จัดแหลงวิทยบริการในการจัดการเรียนการสอน
26 สงเสริมใหครูเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน
27 สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยในชัน้ เรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน
ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
28 ชี้แจงใหครูเขาใจวัตถุประสงคและระเบียบของการวัดผล
และประเมินผลอยางชัดเจน
29 กําหนดใหมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน
เปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ
30 ชี้แจง แนะนํา ควบคุมดูแลใหครูดําเนินการวัดและ
ประเมินผลใหครอบคลุมเนือ้ หาตามที่หลักสูตรกําหนด
31 จัดใหมีการสรางเครื่องมือที่ใชในการวัดผลประเมินผล
การเรียนในแตละกลุมสาระการเรียนรูอยางเพียงพอ
32 ใชสื่อ เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล
33 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการเรียนการสราง
ขอสอบ วิเคราะหขอสอบและพิจารณาปญหาที่เกิดจาก
การวัดผลประเมินผล
34 นําผลที่ไดจากการวัดและประเมินผลไปใชในการพัฒนา
การเรียนการสอน
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35 รายงานผลการประเมินใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
36 ตรวจสอบและประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูกอน
นําไปใช
37 สนับสนุนใหครูไดใชกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุง
การสอนของตนเอง
38 สังเกตการสอนของครูและนําเสนอผลการสังเกตการสอน
พรอมใหขอเสนอแนะแกครูอยางกัลยาณมิตร
ดานนิเทศการเรียนการสอน
39 จัดใหมีการศึกษาสํารวจและเก็บขอมูลเกีย่ วกับงาน
ดานวิชาการ กอนการวางแผนงานนิเทศการศึกษา
40 จัดใหมีโครงการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียน
41 กําหนดจุดมุงหมายของการจัดการนิเทศการเรียน
การสอนในโรงเรียนไวอยางชัดเจน
42 กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และตัวบุคคลใน
ดานการนิเทศไวอยางเหมาะสม
43 มีการชี้แจงเกี่ยวกับโครงการนิเทศการเรียนการสอนใน
โรงเรียนใหครูไดทราบอยางทั่วถึงกอนการปฏิบัติ
44 สงเสริมการนิเทศการสอนระหวางคณะครูเพื่อหาทาง
ชวยเหลือครูที่มีปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม
45 แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ
46 มีการเยี่ยมชั้นเรียนอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
47 มีการสังเกตการสอนของครูที่ชั้นเรียน
48 ใหโอกาสครูไดมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน
การนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียน
49 มีการประเมินผลการนิเทศอยางนอยภาคเรียนละ1 ครั้ง
50 นําผลการประเมินการนิเทศไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
51 ชี้แจงเพื่อสรางความเขาใจแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
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52 แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
53 ใหครูและบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
54 จัดหาผูทรงคุณวุฒิมาใหความรูเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
55 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมใน
การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
56 จัดแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
57 มีการนิเทศ ติดตามระหวางดําเนินการ
58 มีการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ยุทธศาสตรและกิจกรรมทีก่ ําหนดไวในแผน
59 จัดระบบสารสนเทศที่มขี อมูลอยางเพียงพอตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มีการวางแผนในการจัดทําหลักสูตร
60 สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายใน
61 มีการสรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
62 จัดสรรงบประมาณดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
อยางเหมาะสม
63 จัดทํารายงานประเมินตนเอง(SAR)และรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปตอ ผูเกี่ยวของ
64 จัดสรรงบประมาณจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณในการพัฒนา
คุณภาพปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
65 มีการรักษาระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ใหไดมาตรฐานตามที่กําหนด
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ตอนที่ 3
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการนิเทศภายใน
ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานราธิวาส เขต 3
คําชี้แจง โปรดเขียนขอเสนอแนะหรือแนวทางการนิเทศภายใน ในแตละดานตามความคิดเห็น
ของทาน
1. ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ดานการจัดเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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4. ดานการนิเทศการเรียนการสอน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม
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โรงเรียนบานสาเมาะ ตําบลบองอ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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