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ที่ ศธ ๐๔๑๖๓.๑๑๔ พิเศษ      โรงเรียนวัดทาไทร(ดิตถานุคราะห)                                                                               

  ๓๒๕ ม. ๒ ต.ทาทองใหม อ.กาญจนดิษฐ 

  จ.สุราษฎรธานี ๘๔๒๙๐ 

   ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๕๖ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรียน  

สิ่งทีส่งมาดวย    ๑. เครื่องมือวิจัย  และคูมือการนิเทศภายใน  จํานวน  ๑ ชุด 

  ๒. ภาคนิพนธ บทที่ ๑ และบทที ่๓ 

      

ดวย นายบุญจันทร รุงฟา รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) นักศึกษา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี กําลังศึกษาวิจัยเพื่อทําภาคนิพนธเรื่อง การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียน

ประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต ๑ มีความ

ประสงคใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลวิจัย 

ในการน้ีจึงขอความอนุเคราะหทานในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยพรอมทั้งให

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทางวิชาการแกนักศึกษาตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณาและหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน

ดวยดีและขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

  

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสุชาติ   ไชยแกว) 

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) 

 

โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) 

โทร. ๐๗๗-๒๒๗๐๘๒ 



 83

 



 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข   

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 

1.  ชื่อ - สกุล นายพรพันธุศักด์ิ  พาหะมาก     

    ตําแหนง   ศึกษานิเทศ  ชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมศึกษานิเทศก

    ติดตามและประเมินผล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

    ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

 วุฒิการศึกษา    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

2.  ชื่อ - สกุล นายพูลสวัสด์ิ  ใจเต็ม  

     ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ  

อําเภอดอนสกั จังหวัดสุราษฎรธานี สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

     วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

3.  ชื่อ - สกุล นายสุริยา จันทรสงค   

     ตําแหนง ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพ     

ที่ 201 อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสรุาษฎรธานี  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 

     วุฒิการศึกษา   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

4.  ชื่อ - สกุล   นายโยธิน  สุธรรมานนท   

     ตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1  

     วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา   

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
   

5.  ชื่อ - สกุล   นางบุบผา จันทรสงค 

 ตําแหนง   ครูชํานาญการพเิศษ โรงเรียนวัดกาญจนาราม  

     อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 วุฒิการศึกษา   การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลา 
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ภาคผนวก ค 

คูมือการนเิทศภายในของโรงเรียนประถมศกึษาอําเภอดอนสกั 

 สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 1 
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โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

บุญจันทร รุงฟา 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธานี  

รวมกันวางแผน 

 การตรวจสอบ 

 การประเมินคุณภาพ 

 การประเมินคุณภาพ 

รวมกันปฏิบัติ 

รวมกันตรวจสอบ 

P 

A 

C 

D 
รวมกันปรับปรุง 

คูมือ 

การนิเทศภายใน 
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บุญจันทร   รุงฟา 

นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  
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บทที่ 1 บทนํา 

 
การบริหารการจัดการงานใด ๆ ใหประสบความสําเร็จ จําเปนตองอาศัยปจจัยสําคัญอยาง

นอย 4 อยางหรือ 4M’S คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ 

(Management) ซึ่งมีคนเปนปจจัยสําคัญที่สุด การนิเทศภายในโรงเรียนจะสําเร็จไดจําเปนตองอาศัย

ปจจัยพื้นฐาน 4 อยาง หรือ 4 M’S ดังกลาวแลว โดยเฉพาะบุคลากรภายในโรงเรียนจะตองมีความ

ตระหนักตอบทบาทหนาที่ หรือภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนอันดับแรก ปฏิบัติงานโดย มุงไปสู 

ผลสัมฤทธ์ิ (Result) ที่เกิดจากผลผลิต (Output) คือ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการประสิทธิภาพ

การสอน และผลลัพธ (Outcome) คือ คุณภาพนักเรียน (เปนคนดี มีปญญา และมีความสุข) นอกจาก

ความสําคัญของบุคลากรนิเทศที่เราควรทราบถึงบทบาทหนาที่แลว มาตรฐานการนิเทศ สภาพ

ความสําเร็จของการนิเทศ ปญหาและขอเสนอแนะ ก็เปนเรื่องที่ควรศึกษา ดังน้ี 

 

แนวคิด 

1. การนิเทศภายโรงเรียนเปนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิธีหน่ึง

ซึ่งเปนการปฏิบัติการรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน 

2. ผูบริหารโรงเรียน หัวหนา สายช้ัน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ครูวิชาการกลุมและครูมี

บทบาทสําคัญตอการเรียนการสอนภายในโรงเรียน จึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจและรวมมือรวม

พลัง และใชทรัพยากรทั้งหมดอยาเปนระบบ 

3. วิธีการนิเทศภายในโรงเรียนมีหลายวิธี การเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน

ปญหาและสถานการณของโรงเรียน จะชวยใหการนิเทศภายในโรงเรียนประสบความสําเร็จ 

4. การนิเทศภายในโรงเรียนจะประสบผลดี ถาผูนิเทศเขาใจถึงกระบวนการนิเทศ มีเทคนิค

การนิเทศ และทุกคนมีความพรอมที่จะทํางานดานวิชาการอยางจรงิจงัตอเน่ืองและสมัพันธกัน 

การนิเทศภายในโรงเรียน แบงบุคลากรออกเปน 3 ฝาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูใหการ

นิเทศ และผูรบัการนิเทศ โดยมีบทบาทสําคัญ ดังน้ี 

 

ขอบขาย 

1. ผูบริหารสถานศึกษา 

1.1 เปนผูมีวิสัยทัศน (Vision) และเปนผูนําแหลงการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 

1.2 เปนผูใหบริหาร อํานวยสะดวก ใหโอกาส ชวยเหลือ แนะนําแกครู และผูนิเทศ 

1.3 เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความจริงใจ และมีภาวะผูนําสูง 

1.4 เปนการประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ และนําผลการประเมิน

น้ันมาใชในการบริหารจัดการการนิเทศภายในโรงเรียน 
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2. ผูนิเทศ 

ผูนิเทศอาจเปนครูวิชาการครูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณสูง ครูที่มี    

วิทยฐานะสูงเปนที่ยอมรับ โดยมีคําสั่งแตต้ังเปนลายลักษณอักษรซึ่งผูนิเทศมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

2.1 ศึกษาคนควาหาความรูดานการนิเทศภายในโรงเรียนใหเขาใจ 

2.2 วางแผนดําเนินงาน เนนการมสีวนรวมหรือทํางานเปนทมี 

2.3 ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัการเรียนการสอนแกครูดวยความเต็มใจ 

2.4 มีความเสียสละ ขยัน อดทน มีจิตมุงบริการ 

2.5 ปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆ ตามทีผู่บงัคับบญัชามอบหมาย 

3.    ผูรับการนิเทศ 

 ผูรบัการนิเทศ คือ ครูผูสอนที่ไมไดรับหมายใหเปนผูนิเทศ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ ดังน้ี 

 3.1 รวมกับผูนิเทศในการวิเคราะหปญหา และหาแนวทางการแกไข 

 3.2 ยินดีและยอมรบัคําแนะนําจากผูนิเทศนําสูการปฏิบัติดวยความเต็มใจ 

 3.3 มีความกระตือรอืรน สนใจใฝรู และใชบริการผูใหการนิเทศอยางสม่ําเสมอ 
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เพื่อใหผูปฏิบัติการนิเทศภายในของโรงเรียน 

วัตถุประสงค : คูมือนี้จัดทําเพื่ออะไร 

1. เปนคูมือการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต1 

2. เปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต1 

3. เปนแนวทางในการจัดทําคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถม ศึกษา

อําเภอดอนสัก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี              

เขต 1 ครบทุกดาน 
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ประโยชนของคูมือ : มีประโยชนอยางไร 

สําหรับผูปฏิบัติการนิเทศภายในของโรงเรียน 

และผูท่ีเก่ียวของ 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกตอง เกิดมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานและสามารถประเมินผลไดทุกข้ันตอน 

2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานการนิเทศภายในของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานทดแทน

กันได 

3. เพ่ือเผยแพรและสรางความเขาใจในการปฏิบัติงานการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ใหแกผูเกี่ยวของและผูสนใจ 
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บทที่ 2  คําช้ีแจงการใชคูมือ 
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ดานที่ 1 แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

ดานที่ 2 กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

ดานที่ 3 เครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

ดานที่ 4 การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

ขอบขายเนื้อหา : คูมือนี้มีเนื้อหาอะไรบาง 

คูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา          

อําเภอดอนสัก สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 
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เน้ือหาของคูมือ 

คูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ประกอบดวยการปฏิบัติงานการนิเทศภายใน 5 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน เริ่มต้ังแตการเตรียมการกอการนิเทศภายใน

โรงเรียนและการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

สวนที่ 2 กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมการให

คําปรึกษาแนะนํา กิจกรรมการอบรม กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรการสัมมนา กิจกรรม

การระดมความคิด กิจกรรมการใหศึกษาเอกสารวิชาการ กิจกรรมการสนทนาทางวิชาการ กิจกรรม

การสังเกตการสอนและกิจกรรมการจัดนิทรรศการ 

สวนที่ 3 เครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน ในที่น้ีขอนําเสนอตัวอยางเครื่องมือการนิเทศ

ภายในไว 4 รูปแบบ คือ แบบที่ 1 แบบบันทึกการนิเทศ แบบที่ 2 แบบบันทึกการเย่ียมหองเรยีน แบบ

ที่ 3 แบบบันทึกประจําหองเรียน ระดับปฐมวัย และแบบที่ 4 แบบสังเกตการสอน 

สวนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน จะกลาวถึงจุดหมายของการประเมินผล

การนิเทศ หลักการประเมินผลการนิเทศ เทคนิคการประเมินผลการนิเทศ วิธีการรายงานผลการ

ประเมินผลการนิเทศและแนวทางการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

สวนที่ 5 ภาคผนวก ประกอบดวย มาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียน 

 

จุดมุงหมายของการนิเทศสภาพในโรงเรียน  

1. จุดมุงหมายท่ัวไป      

 1.1 เพื่ อ ให ผูบ ริ หารและคณะกรรมการการนิ เทศของสถาน ศึกษามี ความรู 

ความเขาใจ และปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนได 

 1.2 เพื่อพัฒนาความสามารถและเทคนิคการสอนของคร ู

 1.3 เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนเครื่องมือ สื่อการเรียนรู ตลอดจนชวยเหลือและปรับปรุง

วิธีการจัดการเรียนรู 

 1.4 เพื่อใหครูเกิดความเจริญกาวหนาและการพัฒนาทางวิชาชีพ 

2. จุดมุงหมายเฉพาะ เพื่อใหครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานในเรื่องตอไปน้ี  

 2.1 เพื่อใหสถานศึกษา มีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 

 2.2 เพื่อเนนใหครูมีการวิเคราะห ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุมสาระการ

เรียนรูที่ไดรับมอบหมาย 

 2.3 เพื่อใหครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

การบูรณาการ เนนทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ 
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 2.4 เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการหรือวิธีจัดการเรียนรูของครู 

 2.5 เพื่อใหมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 

 2.6 เพื่อพัฒนาการใชสื่อและแหลงเรียนรู 

 2.7 เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและ

ประเมินใหมีประสิทธิภาพสูง 
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บทที่ 3 การปฏบิตัิงานการนเิทศภายใน 

 

  การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียน เพื่อสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือและแนะนําครูผูสอนใหปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน สงผลใหผูเรียนพัฒนาพฤติกรรมและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรแลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึนและชวยใหเกิดสิ่งตอไปน้ี 

1. รูจักวิธีการปรบัปรุงการสอนและการใหการศึกษาใหเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน 

2. ชวยใหเกิดความงอกงามในวิชาชีพทางการศึกษา 

3. ชวยพัฒนาคร ู

4. ชวยเลือกและปรบัปรุงวัตถุประสงคของการศึกษา 

5. ชวยเลือกและปรบัปรุงวิธีสอน 

6. ชวยเลือกและปรบัปรุงการประเมินผลการสอน 

การนิเทศภายในเปนกิจกรรมที่ไดปฏิบัติตอเน่ืองกันมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน รูปแบบ

กระบวนการและวิธีการนิเทศไดเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจากลักษณะที่เปนการตรวจ สั่งการ มาเปน

ลักษณะการรวมมือการแนะนําชวยเหลือระหวางผูนิเทศกับครู เพื่อใหครูสามารถพัฒนาความสามารถ

และพฤติกรรมการสอนดวยตนเอง อันจะสงผลถึงคุณภาพการศึกษาโดยสวนรวม 

เมื่อกลาวถึงการนิเทศภายใน คนสวนใหญมักจะคิดถึงกิจกรรมการนิเทศของศึกษานิเทศก  

แตแทที่จริงแลวการนิเทศภายในโรงเรียนน้ันเปนหนาที่โดยตรงของของผูบริหารโรงเรียน ครูวิชาการ 

และผูที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียนที่ตองจัดหรือดําเนินการใหมีข้ึนภายในโรงเรียนของตน 

เอกสารเลมน้ีกลาวถึงการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 

1) แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

2) กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

3) เครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

4) การประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียนตองใหความสนใจและเนนการนิเทศภายในโรงเรียนใหมากย่ิงข้ึน เพื่อชวย

ใหการเรียนการสอนของครูมีคุณภาพ ครูมีขวัญและกําลังใจในการทํางานและครูใหความรวมมือกัน 

ทํางานดวยความเต็มใจ 

 

แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

 เพื่อใหการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการ 

จึงไดเสนอตัวอยางแนวทางในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 
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การเตรียมการกอนการนิเทศ 1. สรางความเขาใจรวมกัน 

2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

3. ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกบับทบาทหนาที ่

3.1  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนิเทศ 

3.2  บทบาทหนาที่ของผูรบัการนิเทศ 

4. ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแผนการดําเนินงาน 

การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน ข้ันที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 

ข้ันที่ 2 การวางแผน 

ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ 

ข้ันที่ 4 การประเมินผล 

 

การเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียน 

1. สรางความเขาใจรวมกัน ใหครูทุกคนภายในโรงเรียนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน

เกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน จะชวยใหครูคลายความวิตกกังวล และพรอมที่จะสรางความรวมมือ

กับผูนิเทศ เรื่องที่จําเปนตองทําความเขาใจกับครูทุกคน มีดังน้ี  

1.1  ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.2  ความสําคัญและความจําเปนของการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

1.3  วัตถุประสงคของการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.4  เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน 

1.5  กระบวนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน 

1.6   บทบาทหนาที ่

1.7  ภาพความสําเรจ็ และตัวช้ีวัดความสําเรจ็ 

2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนการกําหนดใหผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

มีสวนสําคัญที่จะทําใหการนิเทศภายในโรงเรียนไดเริ่มตน มีการเคลื่อนไหว และการทํางานในรูปของ

คณะกรรมการเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดมีสวนรวม สรางความผูกพัน สราง

ความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ชวยการทํางานเปนไปอยางมีกระบวนการ 

คณะกรรมการควรประกอบไปดวยบุคคล ตอไปน้ี  

1)   ผูอํานวยการโรงเรียน เปนประธาน 

2)   รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ เปนรองประธาน 

3)   หัวหนาสายช้ัน/ชวงช้ัน เปนกรรมการ 

4)    หัวหนากลุมสาระการเรียนรู เปนกรรมการและเลขานุการ 
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3. ทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพื่อใหผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศเขาใจบทบาทหนาที่ของตนและผูเกี่ยวของ ชัดเจน จะทําใหทุกฝายปฏิบัติงานดวย

ความสบายใจ ไมอึดอัดและขณะเดียวกันก็ลดความขัดแยงในการปฏิบัติงานไดดวย 

3.1 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

3.1.1 กําหนดบทบาทของการนิเทศภายในโรงเรียน เชน 

1) สงเสริมการปฏิบัติงานและใหความรวมมือในการทํางานของคณะครู เปน

หมูคณะ ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติงาน 

2) ชวยเหลือใหครูปฏิบัติงานใหสะดวก มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ทักษะตาง ๆ 

ที่กอใหเกิดประโยชนในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 สงเสริมใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนหลักสูตร

สถานศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของครู 

3.1.3 กระตุนใหครูเกิดการต่ืนตัวทางวิชาการอยูเสมอ ดวยวิธีการตางๆ เชน แจงขาว

ความเคลื่อนไหวทางวิชาการของหนวยงานตาง ๆ สงเสริมใหอานบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรและการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

3.1.4 รวมกับคณะครู ดําเนินงานตามลําดับข้ันตอนของกระบวนการนิเทศภายใน 

3.1.5 สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน ดวยวิธีการตาง ๆ เชน ยกยองชมเชย 

ในที่ประชุม นําผลสําเร็จของการปฏิบัติงานมาแสดงใหปรากฏแกบุคคลอื่น แตงต้ังเปนคณะทํางาน

ตามความถนัด และเปดโอกาสใหแสดงความสามารถอยางเต็มที ่

3.1.6 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานการนิเทศภายใน 

3.2 บทบาทหนาที่ของผูรับการนิเทศ 

3.2.1 ยอมรับบทบาทหนาที่ของผูนิเทศ โดยรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและให

ความรวมมือ 

3.2.2 รวมปรึกษากับผูนิเทศในการวิเคราะหปญหาและกําหนดแนวทางแกไข 

3.2.3 ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดวยความจริงใจ และใชแนวทางที่ไดรับ

จากการนิเทศไปแกไขปญหา หรือพัฒนางาน 

3.2.4 ใหความรวมมืออยางดีในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

4. ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนใหเขาใจตรงกันใน

คณะกรรมการดําเนินการนิเทศ เพื่อรวมกันพิจารณาในการแกไขปญหาอยางรอบคอบพัฒนางาน

นิเทศในโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคและตัวช้ีวัด 
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การดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน 

เมื่อผูบริหารโรงเรียนไดเตรียมการกอนการนิเทศภายในโรงเรียนแลวการปฏิบัติการนิเทศ

ภายในโรงเรียนจะเปนไปตามกระบวนการนิเทศภายใน โดยยึดแนวทาง 4 ข้ันตอน คือ 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 

ขั้นท่ี 2 การวงแผน 

ขั้นท่ี 3 การปฏิบัติการนิเทศ 

ขั้นท่ี 4 การประเมินผล 

การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน ตามข้ันตอนดังกลาว คณะกรรมการดําเนินการนิเทศ

ภายในโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานรวมกับผูบริหารโรงเรียน ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนจึงควร

กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนเปนระยะตามที่เห็นสมควรจนกวาจะ

สิ้นสุดกระบวนการ ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ 

สภาพปจจุบัน หมายถึง สภาพที่เปนจริงในปจจุบันตามขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน เชน 

ประวัติความเปนมาของโรงเรียน จํานวนครูทั้งหมด จํานวนนักเรียนทั้งหมด ขอมูลอาคารสถานที ่ฯลฯ 

ปญหา หมายถึง ความแตกตางระหวางสภาพที่เปนจริงกับสภาพที่คาดหวังตามเปาหมาย 

ความตองการ หมายถึง ความคาดหวังตามวัตถุประสงค/เปาหมายเชิงปริมาณคุณภาพ

โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนานักเรียน ใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 

ขั้นท่ี 2 การวางแผน 

การวางแผน หมายถึง การนําขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนมาวิเคราะห สภาพปจจุบันปญหา

และความตองการมากําหนดกิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติงานนิเทศ หลังจากสํารวจสภาพปจจุบัน

ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน ปญหาใน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ความตองการตามนโยบาย

ของ สพฐ. โรงเรียน และชุมชนแลว ใหคณะกรรมการไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดกิจกรรมและ

ทํารายละเอียด เพื่อกําหนดวางแผนงานตอไป 

ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติการนิเทศ 

การปฏิบัติการนิเทศ หายถึง การดําเนินการตามกิจกรรมที่กําหนดในการนิเทศภายในของ

โรงเรียน เมื่อคณะกรรมการนิเทศภายใน ไดรวมกันวางแผนและดําเนินการนิเทศภายในแลวจดัประชุม

เพื่อมอบหมายงานจัดเตรียมเครื่องมือและสื่อสารการนิเทศ 

ขั้นท่ี 4 การประเมินผล 

การประเมินผลการนิเทศ หมายถึง การตรวจสอบความสําเร็จของการดําเนินการนิเทศกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 
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การประเมินผลในข้ันน้ี เปนการประเมินกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งประเมินโดย

การประชุมคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนมีขอบขายการประเมิน ดังน้ี 

1. ประเมินการทํางานทกุข้ันตอน 

2. นําผลการประเมินการนิเทศในข้ันที่ 3 มาเปนขอมูลในการประเมินกระบวนการ

โดยเฉพาะอยางย่ิงผลการพัฒนาความรู และทักษะการปฏิบัติ 

3. ประเมินความพึงพอใจของครูในการมีสวนรวมในกระบวนกานิเทศ 

 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนมีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมที่สามารถเลือกนําไปใชใน

โรงเรียนไดซึ่งในการเลือกใชกิจกรรมน้ัน จะตองพิจารณาใหเหมาะสมกับขนาดของกลุมผูรับการนิเทศ 

และสอดคลองกับจุดประสงคการนิเทศ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด สําหรับ

คูมือฉบับน้ี ไดรวบรวมเน้ือหาของกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่เกี่ยวของกัน จํานวน 9 กิจกรรม 

เพื่อเปนแนวทางการศึกษาและปฏิบัติในการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดังตอไปน้ี 

1. การใหคําปรึกษาแนะนํา 

2. การอบรม 

3. การประชุมปฏิบัติการ 

4. การสัมมนา 

5. การระดมความคิด 

6. การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

7. การสนทนาทางวิชาการ 

8. การสังเกตการณสอน 

9. การจัดนิทรรศการ 

 

การใหคําปรึกษาแนะนํา 

การใหคําปรึกษาแนะนํา หมายถึง การใหคําปรกึษาแนะนําเปนการพบปะกันระหวางผูนิเทศ 

ซึ่งอาจกระทําไดหลากหายวิธี แตในที่น้ีขอเสนอเทคนิคการนิเทศแบบโคชช่ิง (Coashing Techniques)  

(Modern Busines : Reports. 1977 : 41 - 42 อางถึงใน เกียรติ ชวยการ, 2553) ซึ่งเปนวิธีการพัฒนา

บุคลากรอยางมีแบบแผน โดยกระทํา ณ จุดปฏิบัติงาน วัตถุประสงค เพื่อชวยใหผูปฏิบัติ งานกาวไป

ถึงจุดหมายปลายทางได เชน ความกาวหนาทางวิชาชีพ ความสามารถทีจ่ะรับผิดชอบในหนาที่สงูข้ึน 
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(เชน ในกรณีแตงต้ังใหเปนผูนิเทศ) หรือเปนที่ยอมรบัของเพือ่นรวมงานมากข้ึน ข้ันตอนการนิเทศแบบ

โคชช่ิง มี  4 ข้ันตอน เขียนเปนสัญลักษณวา CQCD ซึ่งยอมาจากคําวา 

C – Compliment   (ชมเชย) 

Q – Question   (สอบถาม) 

C – Correct  (แกไข) 

D – Demonstrate  (สาธิต) 
 

ตัวอยางแบบบันทึกกิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนํา 

 

วันที่...........เดือน..........................................พ.ศ. ........................... 

เรื่อง......................................................................................... ระยะเวลา ............................................. 

ผูขอรบัคําปรกึษา  (นาย/นาง/น.ส.)........................................................................................................ 

กลุมสาระการเรียนรู.................................................................... ฝาย ................................................... 

โรงเรียน .................................................................................................................................................. 

ผูใหคําปรึกษา(นาย/นาง/น.ส.) ............................................................................................................... 

กลุมสาระการเรียนรู....................................................................ฝาย..................................................... 

โรงเรียน................................................................................................................................................... 

  สรปุโดยยอ................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ.................................................. 

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

ผูบันทกึ 
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การอบรม  

การอบรม หมายถึง การใหครูไดเขาศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในวิชาชีพ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนการกระตุนใหครูมีความต่ืนตัวทางวิชาการ และนําความรู ความสามารถที่ไดจากการอบรมไปใช

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ การอบรมครู อาจทําได 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. จัดอบรมครูภายในโรงเรียน โดยเชิญบุคคลภายนอกมาเปนวิทยากรหรือใหครูใน

โรงเรียนที่มีความรูความสามารถในเฉพาะเรื่องเปนวิทยากร 

2. สงครูไปรับการอบรมทางวิชาการที่หนวยงาน หรือสถาบันทางการศึกษาเปนผูจัด

สําหรับในคูมือฉบับน้ี ขอนําเสนอในรายละเอียดของการจัดอบรมครูภายในโรงเรียนดังน้ี 

ขั้นตอนการอบรม 

ขั้นท่ี 1 นําเสนอเรื่องท่ีจัดอบรม 

1.1 ศึกษาสภาพปจจบุัน ปญหาและความตองการในการพฒันางาน 

1.2 จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ 

1.3 กําหนดเรื่องทีจ่ะจัดอบรม 

ขั้นท่ี 2 แตงต้ัง/ประชุมคณะกรรมการดําเนินการอบรม 

2.1 พิจารณาและแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

2.2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพือ่เตรียมการอบรม ดังน้ี 

2.2.1 มอบหมายงานใหบุคลากร 

2.2.2 กําหนดแนวการดําเนินงาน 

2.2.3 กําหนดสานที่ วัสดุอปุกรณ เครื่องมือเครื่องใช 

2.2.4 กําหนดระยะเวลา/ตารางการอบรม 

2.2.5 กําหนดเน้ือหา/กิจกรรมที่ใชในการอบรม 

ขั้นท่ี 3 เตรียมการอบรม 

3.1 เตรียมเอกสารอบรม ดังน้ี 

3.1.1 เน้ือหาและกิจกรรมที่ใชในการอบรม 

3.1.2 แบบฝกปฏิบัติประกอบการอบรม 

3.1.3 แบบทดสอบกอน – หลังการอบรม 

3.1.4 แบบประเมินผลการอบรม 

3.2 เตรียมวัสดุอปุกรณ เครื่องมือเครือ่งใช 

3.3 เตรียมสถานที่อบรม 

ขั้นท่ี 4 ดําเนินการอบรม 

4.1 พิธีเปดการอบรม 

4.2 ทดสอบกอนการอบรม 
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4.3 ใหการอบรมตามตารางที่กําหนด 

4.4 ทดสอบหลงัการอบรม 

4.5 ประเมินผลการอบรม 

ขั้นท่ี 5 ประเมินผลการอบรม 

5.1 วิเคราะหผลการทดสอบกอนและหลังการอบรม โดยหาคาเฉลี่ย 

5.2 วิเคราะหผลการอบรมโดยใชความถ่ี และคารอยละ 

5.3 เขียนรายงานผลการอบรม 

ขั้นท่ี 6 ปรับปรุงแกไข 

6.1 ประชุมวิเคราะหผลการอบรม 

6.2 นําผลการอบรมมาปรบัปรุงแกไขการอบรมครัง้ตอไป 
 

ตัวอยางแบบบันทึกกิจกรรมการอบรม 
 

วันที่....................เดือน...................................พ.ศ. ...................... 

ผูเขารบัการอบรม 1. .................................................................................................................. 

   2. .................................................................................................................. 

หัวขอ....................................................................................................................................................... 

หนวยงานที่จัด......................................................................................................................................... 

สถานที่.................................................................................................ระยะเวลา................................... 

งบประมาณ/คน คาลงทะเบียน..................................................บาท   เบี้ยเลี้ยง............................บาท 

 สรปุโดยยอ................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ.................................................. 

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

ผูบันทกึ 
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การประชุมปฏิบัติการ 

การประชุมปฏิบัติการ หมายถึง การประชุมที่เนนใหผูเขารวมการประชุมมีความรู ความ

เขาใจและทักษะทั้งทางดานทฤษฎี และดานปฏิบัติอยางแทจริง 

 วัตถุประสงค เพื่อใหผูเขาประชุมมีความรูความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน 

โดยสามารถนําไปพัฒนางานใหมีคุณภาพข้ึน 

ขั้นตอนการประชุม 

ขั้นท่ี 1 การเตรียมการประชุม 

1.1 วางแผนการประชุม 

1.1.1 กําหนดจํานวนผูเขารวมประชุม 

1.1.2 เตรียมสถานที่ประชุม 

1.1.3 กําหนดวิธีการประชุม 

1.1.4 กําหนดวิทยากร 

1.1.5 กําหนดวิธีการดําเนินการหรือตารางปฏิบัติการ 

1.2 จัดสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก 

1.2.1 จัดทรัพยากรทีเ่อื้อตอความมุงหมายของการประชุม 

1.2.2 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชุม 

1.2.3 จัดกิจกรรมที่ทีป่ลอดภัยและบรรยากาศรมรื่น 

1.3 การเตรียมเอกสาร 

1.3.1 เตรียมเอกสารและขอมลูตางๆใหพรอม 

1.3.2 จัดตารางการประชุม 

1.3.3 จัดกิจกรรมที่จะกระทําในระหวางประชุม 

1.4 การเตรียมบุคลากร 

1.4.1 เชิญวิทยากร 

1.4.2 แจงใหคณะครผููเขารวมประชุมทราบลวงหนา 

1.4.3 บอกความมุงหมายในการประชุมใหชัดเจน 

1.4.4 แจงประธานในพิธีเปด-ปดการประชุม 

ขั้นท่ี 2 จัดประชุม 

2.1 จัดแบงเปนกลุมยอย 

2.2 ประชุมปฏิบัติการ 

2.2.1 ใหพิจารณากันดวยเหตุผล 

2.2.2 ใหสมาชิกไดปฏิบัติทกุคน 
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2.2.3 อยาใหคนใดคนหน่ึงทําอยางใดอยางหน่ึงมากเกินไป 

2.2.4 ควบคุมดูแลใหเปนไปตามประชุม 

2.3 แตละกลุมรายงานผลตอที่ประชุม 

ขั้นท่ี 3 ประเมินผล 

3.1 ทดสอบความรูของผูเขาประชุมปฏิบัติการ 

3.2 ประเมินผลสําเรจ็ของการประชุมปฏิบัติการ 

3.3 ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหลังการประชุมปฏิบัติการ 

  

ตัวอยางแบบบันทึกกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ 
 

วันที่..................เดือน...........................................พ.ศ. ......................... 

ผูเขารบัการประชุม  1. .................................................................................................................. 

   2. .................................................................................................................. 

   3. .................................................................................................................. 

   4. .................................................................................................................. 

หัวขอ ..................................................................................................................................................... 

หนวยงานที่จัด......................................................................................................................................... 

สถานที่........................................................................................ระยะทาง............................................. 

วิทยากร................................................................................................................................................... 

งบประมาณ/คน คาลงทะเบียน...............................................บาท เบี้ยเลี้ยง.................................บาท 

 สรปุโดยยอ................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ลงช่ือ.................................................. 

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

ผูบันทกึ 
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การสัมมนา 

การสัมมนา หมายถึง การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจรวมกัน 

วัตถุประสงค เพื่อสรุปขอคิดเห็น และหาแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน 

ขั้นตอนการสัมมนา 

1. คัดเลือกหัวขอสัมมนาใหตรงกับความสนใจและความตองการของคณะคร ู

2. เชิญวิทยากร หรือผูนําเสนอมาใหแนวคิดตอผูเขาสมัมนา 

3. เตรียมสถานที่ เครือ่งใช เอกสาร เครื่องอํานวยความสะดวก ใหการสัมมาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4. ดําเนินการสมัมนา 

5. สรุปผลจากการสัมมนา 

6. เลือกขอเสนอที่ไดรบัจากการสัมมนาไปปฏิบัติตามความเหมาะสม 

7. ประเมินผลการสมัมนาและผลการปฏิบัติงานหลังการสมัมนา 

 

การระดมความคิด 

การระดมความคิด หมายถึง เปนการประชุมเพื่อรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหาและ

ขอมูลใหม ๆ จากสมาชิกของที่ประชุม 

วัตถุประสงค เพื่อคนปญหา ขอเสนอแนะ และความคิดริเริ่มตาง ๆ  ในการพัฒนางานข้ันตอน

ในการระดมความคิด 

1. ประธานหรือผูดําเนินการตองสรางบรรยากาศเปนกันเอง ใหสมาชิกมีความรูสึกอิสระที่

จะเสนอความคิดเห็นได 

2. ผูดําเนินการเสนอประเด็นพิจารณาใหสมาชิกทราบ หรือต้ังคําถามใหชวยกันตอบ  เชน 

1) ลักษณะการสอนที่ดี เปนอยางไรบาง 

2) ทานคิดวาอะไรเปนเหตุสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีคุณภาพตํ่า 

3) ทานคิดวาอะไรเปนสาเหตุใหครูไมเตรียมการสอน 

3. ใหสมาชิกตอบคนละ 1 คําตอบ ตอ 1 รอบ เมื่อตอบครบทุกคนหรือมากพอแลวอาจให

แตละคนตอบเพิ่มเติม จนไดรับคําตอบครอบคลุมตามที่ตองการ 

1) จดคําตอบทั้งหมดไว 

2) ในชวงน้ี ไมควรวิจารณหรือขอเสนอตาง ๆ ไมวาจะเห็นดวยหรือไมก็ตาม (เรื่องน้ี

ตองปฏิบัติอยางเครงครัด) 

4. รวบรวมจัดกลุมคําตอบหรือขอเสนอที่คลายคลึงกันเขาดวยกัน และตัดขอเสนอที่ไม

จําเปนออกไป (ระวังมิใหกระทบความรูสึกของผูเสนอ) 
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5. นําขอเสนอหรือคําตอบน้ันไปใชตามที่ตองการ การระดมความคิดเปนกิจกรรมหน่ึงที่ให

ประโยชนอยางกวางขวาง ในการคนหาปญหาและแนวทางแกปญหา และแนวทางแกปญหาในการ

ปฏิบัติ 
  

ตัวอยางแบบบันทึกกิจกรรมระดมความคิด 

 

กลุมสาระการเรียนรู..............................................ภาคเรียนที่....................ปการศึกษา...................... 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป เวลา เรื่อง ผูรวมกิจกรรม สถานท่ี หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ  

การใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ หมายถึง การมอบหมายเอกสารใหผูรับการนิเทศไปศึกษา

คนควาเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือตอนใดตอนหน่ึง แลวนําความรูน้ันมาถายทอดใหแกคณะคร ู

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูรับการนิเทศมีโอกาสไดศึกษาหาความรู ความเขาใจดวยตนเองจากเอกสารทาง

วิชาการเพิ่มข้ึน 

2. เปนการเสริมแรงใหผูรับการนิเทศ ในการที่จะสนใจศึกษาคนควาหาความรูความเขาใจ

เพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวไปถายทอดความรูใหแกผูอื่น 
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ขั้นตอนการศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

ขั้นท่ี 1 เตรียมผูรับการนิเทศ 

1.1 ผูบริหาร ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา เมื่อพบวาครูไมเขาใจการจัดกระบวนการ

เรียนการสอน เชน ไมไดเตรียมความพรอมเด็กแรกเรียน เด็กไมเขาใจทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ครูไมเขาใจการสอนคณิตศาสตรในเรื่องโจทยปญหาเศษสวน ฯลฯ 

1.2 ผูบริหารเลือกผูรบัการนิเทศ จากการศึกษาขอมูลผูที่มีปญหามาก และเหมาะสม

จะใชกิจกรรมการนิเทศน้ี 

1.3 ผูบริหารจูงใจใหผูรับการนิเทศ รับมอบหมายงานดวยความเต็มใจ พอใจโดยใช

คําพูดจูงใจหรือวิธีการตาง ๆ เชน “เห็นวาคุณเปนผูที่อานหนังสือเกง พูดเขาใจงาย ฯลฯ ขอมอบ

เอกสารใหอานเรื่องน้ี เพื่อนํามาเลาใหเพื่อนครูฟง ใหเขาใจเหมือนกันทุกคน” 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

2.1 ผูบริหาร มอบเอกสารทางวิชาการใหผูรับการนิเทศไปศึกษาคนควา ใชเวลา 3 - 

5 วัน 

2.2 ผูรับการนิเทศ ศึกษาเอกสารและสรุปยอความรูที่ไดจากเอกสาร 

ขั้นท่ี 3 ถายทอดความรูทางวิชาการ 

3.1 ผูบริหารเตรียมสถานที่ประชุม อาจจะใชหองพักครู หรือหองประชุมอื่น ๆ หลัง

รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน หรือใชชวงเวลาและสถานที่อื่นๆ ที่เห็นเหมาะสม แจงผูรับการ

นิเทศ และคณะครูในโรงเรียนทราบ วัตถุประสงคใหตรงกันพรอม แจงกําหนดวันเวลา สถานที่ประชุม 

3.2 ผูรับการนิเทศ ใชเวลาถายทอด 15 - 30 นาที ไมควรใชเวลานานเกินกวาชวง

ความสนใจ และไมเกินเวลากิจกรรมอื่น ๆ 

ขั้นท่ี 4 ประเมินผล 

4.1 ผูบริหารสังเกตการณเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูผูรับการนิเทศ

หลังจากที่ถายทอดความรูใหแกคณะครูแลว 

4.2 ผูบริหารสอบถามสนทนากบัผูรับการนิเทศ เพื่อสังเกตความเขาใจสนใจ และการ

นําไปปฏิบัติ 

ขั้นท่ี 5 สรุปขอมูล 

5.1 ผูบริหารสรุปขอมูล ของผูรบัการนิเทศจากผลการประเมินถาเปนไปตามที่มุงหวัง

ควรยกยองชมเชยผูรับการนิเทศ เปนการสรางขวัญกําลังใจ 

5.2 ควรหมุนเวียนใหผูอื่น ไดรับการนิเทศแบบเดียวกันบาง 
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ตัวอยางแบบบันทึกกิจกรรมการใหศึกษาเอกสารทางวิชาการ  
 

               วันที่........................เดือน.............................................พ.ศ.................................. 

เอกสารจากฝาย....................................................................................................................................... 

เรื่อง......................................................................................................................................................... 

งานที่ตองปฏิบัติ  

 รับทราบ 

 ดําเนินการ 

 แจงผูเกี่ยวของ 

ลงช่ือ 

1.  ..............................................................  7.   ..................................................................... 

2.  ..............................................................  8.   ..................................................................... 

3.  ..............................................................  9.   ..................................................................... 

4.  ..............................................................  10.  ................................................................... 

5.  ..............................................................  11. ..................................................................... 
6.  ..............................................................  12. ..................................................................... 

 

การสนทนาทางวิชาการ 

การสนทนาทางวิชาการ หมายถึง การประชุมครูหรือกลุมผูสนใจในเรื่องราวขาวสาร เดียวกัน 

โดยกําหนดใหมีผูนําสนทนาคนหน่ึงนําสนทนาในเรื่องที่กลุมสนใจ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ แนวทางการปฏิบัติงาน เทคนิควิธีการแกคณะครูใน

โรงเรียน 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาปญหา 

สํารวจปญหาความตองการในเรื่องราวขาวสารที่สนใจรวมกัน หรือเปนปญหารวมกัน เชน 

เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษา เรื่องการสอนภาษาไทยแบบมุงประสบการณทางภาษา เรื่อง

ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร ฯลฯ แลวเลือกเรื่องที่จะใชสนทนาทางวิชาการไวตามลําดับ

ความสําคัญ ความจําเปน ความเหมาะสม 
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ขั้นท่ี 2 เลือกผูนําสนทนาทางวิชาการ 

2.1 เลือกคนใดคนหน่ึงในโรงเรียนที่เห็นวามีความสามารถเปนผูนําสนทนาทาง

วิชาการโดยจะตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจเรื่องที่จะสนทนาลึกซึ้งกวาผูอื่น 

2.2 เลือกบุคคลภายนอก หากเห็นวาเรื่องที่จะสนทนาน้ันคอนขางยาก คณะครูใน

โรงเรียนยังไมมีความรูความเขาใจ ความชํานาญเพียงพอ 

2.3 ผูนําสนทนาทางวิชาการ ควรหมุนเวียนกันไป ไมควรเปนผูเดียวซ้ําตลอดป 

2.4 ประสานงานกับผู นําสนทนาทางวิชาการทั้ งในหรือนอกโรงเรียน แจง

วัตถุประสงค ใหเขาใจตรงกัน 

ขั้นท่ี 3 ปฏิบัติการ 

3.1 กําหนดการสนทนาทางวิชาการ ในชวงหลังรับประทานอาหารกลางวันหรือชวง

วาง ตอนใดที่เห็นเหมาะสม โดยอาจกําหนดเปนรายสัปดาห หรือรายเดือน ตามความตองการ และทํา

ปฏิทินไวใหชัดเจน 

3.2 กําหนดเวลาสนทนา ครั้งละ 30 - 45 นาท ี

ขั้นท่ี 4 ประเมินผล 

4.1 สังเกต สอบถาม และบันทึก ความสนใจ ความเขาใจของผูรวมสนทนาทาง

วิชาการ แลวนํามาเปนขอมูล เพื่อใชประโยชนในการจัดดําเนินการครั้งตอไป 

4.2 สังเกตการณพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 

 

การสังเกตการสอน  

การสังเกตการสอน หมายถึง การจัดใหบุคคลหน่ึงที่มีความรูความเขาใจในเรื่องการเรียนการ

สอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะทําการสอน 

วัตถุประสงค เพื่อใหครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการสอน ใหมีประสิทธิภาพ โดยใชขอมูล

ยอนกลับจากการสังเกตการสอนของผูนิเทศ 

ขั้นตอนการสังเกตการสอน 

ขั้นท่ี 1 สรางความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศ 

1.1 ปฏิบัติตนใหเปนเพื่อนรวมวิชาชีพกับครู 

1.2 เปนเพื่อนรวมงานกับครู 

1.3 ใหขอมูลตาง ๆ แกคร ู

1.4 แกไขขอขัดแยงตาง ๆ ของคร ู

1.5 รับฟงขอแนะนําตาง ๆ ของครู 

1.6 ใหความสนใจตอครูในการปฏิบัติงาน 
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1.7 ใหความจริงใจตอครูทั้งตอหนาและลับหลัง 

1.8 ใหเกียรติและยกยองครูดวยความจริงใจ 

1.9 หาทางสรางความกาวหนาใหแกครูอยูเสมอ 

1.10 ใหความรูและสนับสนุนการทํางานของคร ู

ขั้นท่ี 2 ปรึกษาหารือและการเตรียมแผนการสอน 

2.1 ปรึกษาหารือกับครูในเรื่องการสอน 

2.2 วางแผนการสังเกตการณสอนรวมกัน 

2.3 สรางขอตกลงในการสังเกตการสอนรวมกัน 

2.4 พิจารณาแผนการสอนรวมกัน (บันทึกการสอน) 

ขั้นท่ี 3 สังเกตการสอน 

3.1 ผูนิเทศเขาไปน่ังสังเกตการสอน โดยน่ังเงียบๆ รวมกับนักเรียนขณะสังเกตการ

สอน ผูนิเทศตองบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศในหองเรียนอยางละเอียด 

3.2 บันทึกพฤติกรรมการสอนของครู 

3.3 ตองสังเกตการสอนจนจบการสอนในแตละครั้ง 

ขั้นท่ี 4 วิเคราะหพฤติกรรมการสอนรวมกัน 

4.1 ครูกับผูนิเทศรวมกันวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนการสอน 

4.2 นําขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมการสอนมาพิจารณารวมกัน 

4.3 พิจารณาการสอดใดเดนหรือดอยอยางไร พฤติกรรมใดเปนปญหา 

4.4 ครูกับผูนิเทศรวมกันหาทางปรับปรุง หรือพัฒนาการสอนใหดีข้ึน 

ขั้นท่ี 5 ปรับปรุงการสอน 

5.1 ครูจะตองยอมรับพฤติกรรมการสอนของตนนําผลการวิเคราะหพฤติกรรมทั้ง

ทางดานดีและไมดี มาเปนขอมูลประกอบการเตรียมแผนการสอน 

 

 

  



 114 

ตัวอยางแบบบันทึกกิจกรรมการสังเกตการสอน 
 

ปญหา/ความตองการ.............................................................................................................................. 

วัตถุประสงคในการชมการสงัเกตการณสอน

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

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

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

สังเกตการสอนกลุมสาระการเรียนรู...................................................เรื่อง............................................. 

ช้ัน..................คาบเรียนที่.....................เวลา............................จํานวนผูสังเกตการสอน..................คน 

บันทึกการสงัเกตการสอน (ศึกษา/สงัเกตกระบวนการ/ข้ันตอน/เทคนิควิธีสอน ฯลฯ) 

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

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

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

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

การนําไปประยุกตใช/ดําเนินการ (ในการจัดการเรยีนรู) 

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

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

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

การติดตามและประเมินผล (สําหรบัผูนิเทศ) 

   ผูรับการนิเทศ/ผูสังเกตการณสอน มผีลการดําเนินการ ดังน้ี  

   มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน ในระดับ   ดีมาก   ดี   พอใช  

    ระบุเหตุผล............................................................................................................................... 

     ไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน 
 

การจัดนิทรรศการ 

การจัดนิทรรศการ หมายถึง การนําความรู ขาวสาร ผลงาน มาจัดแสดงเพื่อนําเสนอเปน

ความรู หรือประชาสัมพันธ การดําเนินงานแกบุคคลทั่วไปในรูปแบบตาง ๆ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหคณะครู ผูชมนิทรรศการ มีความรู ความเขาใจในดานการทําการใชสื่อตาง ๆ ใน

รูปแบบ กระบวนการเทคนิควิธีการตาง ๆ 

2. เพื่อกระตุนใหคณะครูเกิดการพัฒนาตนเอง 
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ขั้นตอนการจัดนิทรรศการ  

  ขั้นท่ี 1 เตรียมดําเนินการ 

1.1 ในกรณีที่โรงเรียนเปนผูจัดนิทรรศการเอง ผูบริหาร รวมกับคณะครูในโรงเรียน

เตรียมจัดนิทรรศการเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือใกลสิ้นปการศึกษาหรือระหวางภาคเรียนหรือชวงเวลาใด 

เวลาหน่ึง ตามความเหมาะสมจะเกิดกระบวนการกลุมการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม เสริมความ

เขาใจย่ิงข้ึน 

1.2 ในกรณีที่พาคณะครูไปชมการจัดนิทรรศการจะตองเตรียมการใหคณะครูไดจด

บันทึกการชมการจัดนิทรรศการน้ัน 

ขั้นท่ี 2 ปฏิบัติงาน 

คณะครูชมนิทรรศการ พรอมทั้งมีบันทึกการชมนิทรรศการ เพื่อใหการชมนิทรรศการน้ันมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขั้นท่ี 3 พัฒนาตนเอง 

ผูไปชมนิทรรศการนําแนวคิดจากการไปชมมาปรับปรุงแกไข การปฏิบัติงาน 

ขั้นท่ี 4 ประเมินผล 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินการของครู วาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไป

อยางไร และไดใชประโยชนอยางไร โดยสรุปขอมูลและแจงคณะครูเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน

ใหดีข้ึน 
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เครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน  

เครื่องมือการนิเทศ 

เครื่องมือการนิเทศ หมายถึง เอกสาร วิธีการ แบบประเมิน แบบสอบถามและอื่นๆ ที่ผูนิเทศ

จัดทําข้ึนเพื่อใชในการนิเทศที่ชวยตอบคําถามถึงความสําเร็จของการนิเทศ ทั้งในดานบริบท  ผลผลิต 

และผลลัพธ ของการดําเนินงาน อาทิ แบบสํารวจ แบบประเมิน แบบสังเกตการสอน แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ ฯ สําหรับคูมือฉบับน้ีไดเสนอตัวอยางเครื่องมือการนิเทศภายในเพื่อ เปนแนวทางใน

การดําเนินการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ดังน้ี  

แบบที่ 1 แบบบันทึกการนิเทศ ใชเพื่อบันทึกในการดําเนินการนิเทศของผูนิเทศ ซึ่งอาจระบุ

บริบทตางๆ ของการนิเทศ กระบวนการนิเทศ ผลของการนิเทศ และขอเสนอแนะหรือขอสังเกตอื่นๆ 

ที่ปรากฏในขณะนิเทศ 

แบบที่ 2 แบบบันทึกการเย่ียมหองเรียน ใชบันทึกการเย่ียมหองเรียน 6 ดาน คือ ดานงาน

ธุรการช้ันเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาผูเรียน ดานการจัดช้ันเรียน ดาน

คุณลักษณะ การปฏิบัติงาน/พฤติกรรมและดานการพัฒนาสถานศึกษา 

แบบที่ 3 แบบบันทึกการนิเทศประจําหองเรียน ระดับปฐมวัย ใชบันทึกพฤติกรรมของการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยโดยเฉพาะ 4 ดาน คือ ดานการจัดสภาพการเรียนและความเปนอยูของ

นักเรียน ดานความสามารถในการจัดประสบการณ ดานบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทํางานของครู

และดานพฤติกรรมของนักเรียน 

แบบที่ 4 แบบสังเกตการสอน ใชสําหรับบันทึกในขณะสังเกตการณสอนของผูนิเทศ เพื่อเก็บ

ขอมูลพฤติกรรม การจัดการเรียนรูของผูรับการนิเทศ และพฤติกรรมของผูเรียนในขณะเรียน 
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วัตถุประสงค 

เพื่อใชบันทึกการนิเทศภายใน 

 

เนื้อหา  

  1.  ลําดับท่ีการนิเทศ 

  2.  เร่ือง/งาน ท่ีนิเทศ 

  3.  ความเห็นของผูนิเทศ 

  4.  การปฏิบัติของผูรับการนิเทศ  

 

เอกสารประกอบ  

แบบบันทึกการนิเทศ 

คําช้ีแจงการบันทึกการนิเทศ 

 

 
 

 

 

แบบบันทึกการนิเทศ 

แบบท่ี 1 
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ลําดับ 
สถานท่ีและ

งานท่ีนิเทศ 
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูนิเทศ 

การดําเนินการ 

ของผูรับการนิเทศ 

   

(ความนํา).............................................................. 

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

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

ขอเสนอแนะ 

1.  ........................................................................ 

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

2.  ........................................................................ 

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

3.  ........................................................................ 

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

4.  ........................................................................ 

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

(ลงช่ือ)......................................................ผูนิเทศ 

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

ตําแหนง...................................................... 

 

(ลงช่ือ)......................................................ผูนิเทศ 

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

ตําแหนง...................................................... 

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ.............. 

 

 

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

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

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

 

………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

(ลงช่ือ).................... 

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

ตําแหนง.................. 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกการนิเทศ 
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1. ผูมีหนาที่นิเทศ บันทึกการนิเทศลงในชองลําดับที่ สถานที่ และงานที่นิเทศ และชองความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในการนิเทศ 

2. ชองสถานที่และงานที่นิเทศ ใหบันทึกช่ือ งาน/โครงการที่ดําเนินการนิเทศ กรณีมีหลาย

งาน/โครงการ ควรบันทึกแตละงาน/โครงการ แยกเปนรายขอ 

3. การบันทึกความเห็นและขอเสนอแนะของผูนิเทศ ควรเสนอแนะใหผูรับกานิเทศ ทราบ

ปญหาในการดําเนินงานซึ่งสรุปมาจากผลการ วิเคราะหขอมูล ใหเครื่องมือตรวจสอบประเภทตางๆ 

รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกปญหาไวดวย 

4. เมื่อบันทึกการนิเทศแลว ใหผูนิเทศลงช่ือ ตําแหนง และวันที่ ดําเนินการนิเทศไวเปน

หลักฐาน 

5. ผูนิเทศควรนําสําเนาบันทึกการนิเทศกลับไปสรุปผลการนิเทศเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อเปน

หลักฐานวาไดดําเนินการนิเทศที่ไหน กับใคร เรื่องอะไร พบปญหาอะไรและมีแนวทางแกปญหา

อยางไร  

6. ผูรับการนิเทศ ควรปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของวาจะดําเนินการแกปญหาตามที่ผูนิเทศให

ความเห็นและขอเสนอแนะไวอยางไร เมื่อไดขอสรุปแลวใหดําเนินการแกปญหา ไดผลอยางไรให

บันทึกไวในชองบันทึกการปฏิบัติของโรงเรียน พรอมกับลงช่ือและตําแหนงไวเปนหลักฐาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

คําชี้แจงการใชแบบบันทึกการนิเทศ 
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วัตถุประสงค 

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือนิเทศตรวจเย่ียมหองเรียน 

 

เนื้อหา 

1.  พฤติกรรมของครู 

2.  พฤติกรรมของนักเรียน 

3.  สภาพหองเรียน 

 

เอกสารประกอบ 

แบบบันทึกการเย่ียมหองเรียน 

แบบบันทึกการเย่ียมหองเรียน แบงเปน 6 ดาน  ดังน้ี 

1.  ดานงานธุรการช้ันเรียน 

2.  ดานการจัดการเรียนการสอน 

3.  ดานการพัฒนาผูเรียน 

4.  ดานการจัดช้ันเรียน 

5.  ดานคุณลักษณะการปฏิบัติงาน/พฤติกรรม 

6.  ดานการพัฒนาสถานศึกษา 

คําช้ีแจงการใชแบบบันทึกการเย่ียมหองเรียน 

 

 

 

 

แบบบันทึกการเยี่ยมหองเรียน 

แบบท่ี 2 



 121 

 
 

โรงเรียน................................................................................................................................  

อําเภอ.....................................................................จังหวัด...................................................  

สังกัด..................................................................................................................................... 

   หองเรียนท่ีดําเนินการเย่ียม..................................................................... 

    นักเรียนท้ังหมด................................................................................คน 

     มาเรียน................................................................................คน 

   กลุมสาระการเรียนรูท่ีกําลังดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน...................... 

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

วันท่ี........................เดือน.....................................................พ.ศ.......................................... 

เวลา..........................................................น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (ลงช่ือ)...............................................ผูเย่ียม 

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

      ตําแหนง..................................................... 

 

แบบบันทึกการเยี่ยมหองเรียน 
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แบบบันทึกการเยี่ยมหองเรียน 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเครือ่งหมาย  √  ในชองผลการประเมิน ที่ตรงสถานการณทีเ่ปนจรงิ  

1.  ดานธุรการชั้นเรียน 

รายการ 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
3 2 1 

1. สมุด  ป.พ.6     

2. หลักฐานการวัดจุดประสงค (ป.พ.5)     

3. ระเบียนสะสม (ป.พ.8)     

4. บันทึกบัตรสุขภาพนักเรียน     

5. บันทึกการสอนซอมเสริม     

6. บันทึกการสอนแทน     

7. บันทึกผลการปฏิบัติงานในรอบเดือน     

8. บันทึกจัดการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง     

9. บันทึกการใชส่ือ     

10. เอกสารอาหารเสริมนม     

11. บันทึกรักการอาน     

12. บันทึกความดี     

13. บันทึกรายรับ – รายจายของนักเรียน     

14. หนังสือหนาเดียว     

15. หลักฐานการประเมินการอาน คิด วิเคราะหและเขียน     

16. หลักฐานการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค     

หมายเหตุ   1 = ปรับปรุง     2 = พอใช     3 = ดี        

 

ขอเสนอแนะ

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

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

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

 

                  ลงช่ือ.....................................ผูนิเทศ 

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

                    ตําแหนง........................................ 

                  ............/.............../........ 
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2. ดานการจัดการเรยีน  -  การสอน 

ตัวบงช้ี 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

3 2 1 3 2 1 

1. การจัดทํากําหนดการสอน       

2. การจัดทําแผนการสอน       

3. การจัดทําเอกสารวัดจุดประสงคการเรียนรู       

4. การจัดทําเครื่องมือ วัดผลการเรียนรู       

5. การจัดทําแบบสํารวจพฤติกรรมนักเรียน       

6. แบบบันทึกขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล       

7. แบบบันทึกการวัดสมรรถภาพทางกายของนักเรียน       

8. บันทึกขอมูลการเยี่ยมบานนักเรียน       

9. การจัดการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง       

10. การวิจัยชั้นเรียน       

11. การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย/การใชส่ือเทคโนโลยี       

12. การใชแหลงเรียนรู(หองสมุด)/ศึกษานอกสถานที่       

13. การพัฒนานักเรียนเปนรายบุคคล(แววตางๆ)       

14. การจัดการสอนซอมเสริม       

15. การจัดทําแฟมผลงานนักเรียน       

16. การวัดผล - ประเมินผล        

17. การรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

คะแนนเต็ม    

คะแนนที่ได    

คะแนนเฉล่ีย    

หมายเหตุ   1 = ปรับปรุง     2 = พอใช     3 = ดี        

ขอเสนอแนะ  

ครั้งท่ี 1 .................................................................................................................................................. 

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

ครั้งท่ี 2 .................................................................................................................................................. 

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

                ลงช่ือ.....................................ผูนิเทศ 

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

                    ตําแหนง........................................ 

                  ............/.............../......... 
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3. ดานพัฒนาผูเรียน 

ตัวบงช้ี 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

3 2 1 3 2 1 

1. สงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออกกลาแสดงความคิดเห็น  

    ในทางที่ถูกที่ควร 

      

2. นักเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       

3. นักเรียนรูจักศึกษาหาความรูดวยตัวเอง (ใฝรู ใฝเรียน)       

4. นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได       

5. จัดประสบการณการเรียนรูใหนักเรียน เรียนอยางมีความสุข       

6. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนการสอน       

7. นักเรียนมีความเปนประชาธิปไตย       

8. นักเรียนมีวินัยในตนเอง       

9. สงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี       

10. การปลูกจิตสํานึกใหนักเรียนรักส่ิงของ ของโรงเรียนและ  

     รักโรงเรียน 

      

11. สงเสริมใหนักเรียนรูจักประหยัด – อดออม       

12. จัดการเรียนการสอนสงเสริมพัฒนาผูเรียน       

13. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางตอเน่ือง       

14. สงเสริมพัฒนานักเรียนให เกง ดี มีสุข       

คะแนนเต็ม    

คะแนนที่ได    

คะแนนเฉล่ีย    

หมายเหตุ   1 = ปรับปรุง     2 = พอใช     3 = ดี        

ขอเสนอแนะ  

ครั้งท่ี 1 .................................................................................................................................................. 

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

ครั้งท่ี 2 .................................................................................................................................................. 

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

                ลงช่ือ.....................................ผูนิเทศ 

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

                    ตําแหนง........................................ 

                  ............/.............../......... 
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4. ดานการจัดชั้นเรียน 

ตัวบงช้ี 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

3 2 1 3 2 1 

1. หองเรียนสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัย       

2. จัดมุมประสบการณเอ้ือตอการเรียน – การสอน       

3. ปายชื่อครู/ปายชั้นเรียน       

4. ปายสถิตินักเรียน/สมาชิกในชั้นเรียน       

5. ที่วางรองเทา/ส่ิงของ       

6. ปายแสดงผลงานนักเรียน/ปายนิเทศ(คนดี,คนเกง)       

7. แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

8. ขอมูลสุขภาพนักเรียนนํ้าหนัก/สวนสูง/ภาวะโภชนาการ       

9. เอกสารประจําชั้นเรียนแผนการสอน/คูมือครู/บัตรคํา/บัตรงาน  

    ฯลฯ 

      

10. คลังขอสอบ/เครื่องมือวัดผลตางๆ        

11. ตารางสอน/เวรทําความสะอาดหองเรียน       

12. มีคําขวัญ คติพจนสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม       

13. หองเรียนมีบรรยากาศเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอน       

คะแนนเต็ม    

คะแนนที่ได    

คะแนนเฉล่ีย    

หมายเหตุ   1 = ปรับปรุง     2 = พอใช     3 = ดี        

ขอเสนอแนะ  

ครั้งท่ี 1 .................................................................................................................................................. 

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

ครั้งท่ี 2 .................................................................................................................................................. 

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

                ลงช่ือ.....................................ผูนิเทศ 

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

                    ตําแหนง........................................ 

                  ............/.............../......... 
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5. ดานการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบงช้ี 
คร้ังที่  1 คร้ังที่  2 

3 2 1 3 2 1 

1. งานสนับสนุนวิชาการ       

2. รับผิดชอบงาน/โครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียน         

    การสอน 

      

3. ใหความรวมมือกับผูบริหารในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ 

    พัฒนาสถานศึกษา 

      

4. การดึงชุมชนเขามามีสวนรวม       

5. เสียสละตอประโยชนสวนรวมและสถานศึกษา       

6. การใหบริการแกชุมชนผูปกครอง       

7. การสรางเครือขายตางๆ       

8. มีความรักสามัคคีในหมูคณะ/ผูรวมงาน       

คะแนนเต็ม    

คะแนนที่ได    

คะแนนเฉล่ีย    

หมายเหตุ   1 = ปรับปรุง     2 = พอใช     3 = ดี        

ขอเสนอแนะ  

ครั้งท่ี 1 .................................................................................................................................................. 

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

ครั้งท่ี 2 .................................................................................................................................................. 

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

                ลงช่ือ.....................................ผูนิเทศ 

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

                    ตําแหนง........................................ 

                  ............/.............../......... 
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แบบนิเทศประจําหองเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

 

 

 

ปการศึกษา................................. 

ชั้น  อนุบาล....................................... 

 

 

 

 

 

ครูประจําชั้น..................................................................... 

โรงเรียน............................................................................ 

สังกัด................................................................................. 

 

แบบท่ี 3 
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คําชี้แจงเก่ียวกับการใชแบบนิเทศประจําหองเรียน 

 

แบบนิเทศประจําหองเรียนแบงออกเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปใหครูประจําช้ันทําเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติมขอความลงใน

ขอรายการใหครบทุกรายการตาม สภาพความเปนจริง สําหรับขอ 1.6 ใหบันทึกเมื่อสิ้นปการศึกษา 

ตอนท่ี 2 เปนกลุมพฤติกรรมยอยมาตรฐานข้ันตนของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งแบง

ออกเปน 4 ดาน คือ  

1. ดานจัดสภาพการเรียนและความเปนอยูของนักเรียน 

2. ดานความสามารถในการจัดประสบการณ 

3. ดานบุคลิกภาพและพฤติกรรมการทํางานของคร ู

4. ดานพฤติกรรมนักเรียน 

กลุมพฤติกรรมยอยดังกลาวน้ี จะทําใหครูผูสอน และผูบริหารมีขอบเขตและทิศทางในการ

ทํางานที่ชัดเจนสามารถปรับปรุง พัฒนางาน และพัฒนาตนเองได 

ตอนท่ี 3 เปนแบบบันทึกการนิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใหผูนิเทศที่เขาไปนิเทศ

ภายในหองเรียน บันทึกลงในสมุดนิเทศสวนน้ี 

 

แนวปฏิบัติในการใชสมุดนิเทศ 

1. ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ใชกลุมพฤติกรรมยอยของเกณฑมาตรฐานข้ันตนที่

เสนอแนะเอาไวเปนแนวทางในการนิเทศภายใน 

2. ใชขอรายการพฤติกรรมยอยตามเกณฑมาตรฐานข้ันตน เปนแนวทางในการประเมิน เพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน และสรุปเพื่อจัดอันดับคุณภาพ 

 

แนวทางการประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 1 เปนการประเมินเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานของครู ควรประเมิน

ปลายเดือนกรกฎาคมของทุกป (หลังจากที่ครูไดทํางานไประยะหน่ึงแลว) ใหครูผูสอนและผูบริหาร

โรงเรียนเปนผูประเมิน 

การประเมินครั้งที่ 2 เปนการประเมินเพื่อจัดอันดับคุณภาพ และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปตอไป การประเมินครั้งที่ 2 ใหประเมินประมาณปลายเดือนตุลาคม

ของทุกป 

 

 



 129 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง   

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  1 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพความเปนจริงที่

เกี่ยวกับตัวทาน 

1.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนง 

(     ) ผูบริหารโรงเรียน   (     ) หัวหนางานบรหิาร 4  งาน 

(     ) หัวหนากลุมสาระ   (     ) ครูผูสอน 

2.  วุฒิการศึกษา 

(     ) ตํ่ากวาอนุปริญญา   (     ) อนุปริญญาหรอืเทียบเทา 

(     ) ปริญญาตร ี    (     ) สูงกวาปรญิญาตร ี

3.   ประสบการณในการทํางาน 

(     ) ตํ่ากวา 5 ป    (     ) 5 - 10 ป 

(     ) 11 - 20 ป    (     ) 20 ปข้ึนไป 

4.   ขนาดโรงเรียน 

(     ) ขนาดเล็ก    (     ) ขนาดกลาง 

(     ) ขนาดใหญ 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามสภาพปญญาการดําเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

คําชี้แจง  1. โปรดอานรายการปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน แตละขอแลวพิจารณาวาปญหาที่เกิดข้ึน

ภายในโรงเรียนของทานอยูในระดับใดโดยกาเครื่องหมาย ลงในชองตรงกับระดับ

ปญหาที่ทานเห็นวาควรอยูระดับใด 

 2. ระดับคะแนนในแตละชองมีความหมายดังน้ี 

5      หมายถึง   มีสภาพปญหาอยูในระดับมากที่สุด 

 4      หมายถึง   มีสภาพปญหาอยูในระดับมาก 

 3      หมายถึง   มีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 

 2      หมายถึง   มีสภาพปญหาอยูในระดับนอย 

 1      หมายถึง   มีสภาพปญหาอยูในระดับนอยทีสุ่ด 
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ตัวอยาง 

 

ขอ 

ท่ี 

 

ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 

ระดับปญหาการนิเทศ 
มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง นอย 

นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

A การกําหนดนโยบายการนิเทศไมชัดเจน      

B การจัดระบบการนิเทศยังไมสมบรูณ      

คําอธิบายจากตัวอยาง 

ขอ A ทานกาเครื่องหมาย  ในชองระดับปญหามากที่สุด (5) หมายความวาโรงเรียนมี

ปญหาการกําหนดนโยบายการนิเทศไมชัดเจน ตองมีการกําหนดนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียนให

เกิดความชัดเจนมากที่สุด 

ขอ B ทานกาเครื่องหมาย  ในชองระดับปญหามาก (4) หมายความวาโรงเรียนของทาน

ตองการใหมีการจัดระบบการนิเทศใหเกิดความสมบูรณมากที่สุด 

 

ขอ 

ท่ี 
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 

ระดับปญหาการนิเทศ 
มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง นอย 

นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ดานแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน 

1 ขาดการจัดระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อวางแผนการนิเทศภายใน

โรงเรียน 

     

2 ขาดการวิเคราะหขอมลูสภาพปจจุบัน  ปญหาและความตองการใน

การวางแผนการนิเทศภายใน 

     

3 ความไมสอดคลองกันของการจัดทําแผนการนิเทศภายในและ

แผนปฏิบัติราชการ 

     

4 ไมสงเสริมใหบุคลากรมสีวนรวมในการวางแผนการนิเทศภายใน

โรงเรียน 

     

5 การกําหนดนโยบายเปาหมายและแนวทางการนิเทศภายในขาด

ความชัดเจน 

     

ดานกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

6 ขาดการประชุมช้ีแจงใหครูและบุคลากรเขาใจบทบาทของผูนิเทศ

และผูรับการนิเทศกอนเปดภาคเรียน 
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ขอ 

ท่ี 
ปญหาการนิเทศภายในโรงเรียน 

ระดับปญหาการนิเทศ 
มาก

ที่สุด มาก 

ปาน

กลาง นอย 

นอย

ที่สุด 

5 4 3 2 1 

7 ผูนิเทศไมไดใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูรับการนิเทศ      

8 ผูนิเทศขาดทกัษะในการนิเทศ      

9 ผูรบัการนิเทศขาดความรูและความเขาใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน      

10 ผูรบัการนิเทศขาดการศึกษาเอกสารวิชาการและการศึกษาดูงาน

เพื่อพฒันาความรูเพิ่มเติม 

     

ดานเครื่องมือการนิเทศภายในโรงเรียน 

11 ขาดการสํารวจความตองการของผูรบัการนิเทศเกี่ยวกับเครือ่งมือ

การนิเทศภายใน 

     

12 การสรางเครื่องมือการนิเทศขาดประสิทธิภาพ      

13 เครื่องมือการนิเทศไมสอดคลองกบักจิกรรมการนิเทศ      

14 ขาดการใชเครื่องมือในการนิเทศในบางครัง้      

15 รายละเอียดเน้ือหารในเครื่องมือการนิเทศขาดความชัดเจน      

ดานการประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน 

16 ขาดการสงเสริมใหครูมสีวนรวมในการประเมินผลการนิเทศภายใน      

17 ขาดความตอเน่ืองในการประเมินผลการนิเทศ      

18 ขาดการติดตามความกาวหนาภายหลงัการรบัการนิเทศ      

19 ไมช้ีแจงหรือแจงผลการนิเทศใหครูในโรงเรียนรับทราบ      

20 ครูไมนําผลการนิเทศมาปรบัปรุงและพฒันาในกิจกรรมการเรียน

การสอน 

     

 

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………... 
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แบบสอบถามความคิดเห็น 

คูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 1 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีจดัทําข้ึน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสักสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

เขต 1 

2.  แบบสอบฉบับน้ีแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 3 ขอ 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

อําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต  1 มีจํานวน 5 ดาน 

จํานวน 18 ขอ 

3. ขอความกรุณาจากทานไดโปรดกรุณาศึกษารายละเอียดของคูมือใหเขาใจกอนตอบ

แบบสอบถามและขอความกรุณาใหทานตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริงและครบทุกขอเพราะ

ขอมูลที่เปนจริงของทานจะมีคุณคาย่ิงในการวิจัยครั้งน้ี โดยจะนําขอมูลที่ไดจากทุกทานไปเปน

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียน 

4. ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี ไมมีผลกระทบตอการการปฏิบัติงานใน

หนาที่ของทานหรือโรงเรียนของทานแตอยางใด เน่ืองจากผูวิจัยจะวิเคราะหในภาพรวมและขอมูลที่ได

จะปดเปนความลับ 

5.  หากประสงคจะขอขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมหรือใหผูวิจัยช้ีแจงดวยตนเอง กรุณา

ติดตอ นายบุญจันทร รุงฟา โทร. 081-7379524 

 

ขอขอบคุณเปนอยางสูง ในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 

 

นายบุญจันทร  รุงฟา 

นักศึกษาปรญิญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบตรวจสอบความเหมาะสมของ 

คูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอดอนสัก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  เขต  1 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพความเปนจริงที่เกี่ยวกับ

ตัวทาน 

1.  ปจจุบันทานดํารงตําแหนง 

(     )   ผูบรหิารโรงเรียน   (     )   หัวหนางานบริหาร 4  งาน 

(     )   หัวหนากลุมสาระ   (     )   ครูผูสอน 

2.  วุฒิการศึกษา 

(     )   ตํ่ากวาอนุปริญญา   (     )   อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

(     )    ปริญญาตร ี   (     )   สูงกวาปรญิญาตร ี

3.   ประสบการณในการทํางาน 

(     )   ตํ่ากวา 5 ป   (     )    5 - 10 ป 

(     )   11 - 20 ป    (     )    20 ปข้ึนไป 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมของคูมือการนิเทศภายในของโรงเรียนประถม 

ศึกษาอําเภอดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

คําชี้แจง 1. โปรดอานพิจารณาขอคําถามตอไปน้ีวาคูมือการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ

ดอนสัก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีความ

เหมาะสมเพียงใด โดยกาเครื่องหมาย ลงในชองตารางขวามือตรงกับความคิดเห็น   

ของทาน 

 2. ระดับความเหมาะสมในแตละชองมีความหมายดังน้ี 

5      หมายถึง   มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 4      หมายถึง   มีความเหมาะสมมาก 

 3      หมายถึง   มีความเหมาะสมปานกลาง 

 2      หมายถึง   มีความเหมาะสมนอย 

 1      หมายถึง   มีความเหมาะสมนอยทีสุ่ด 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสมของคูมือ 

5 4 3 2 1 

1.  ดานเน้ือหา      

     1.1 เน้ือหาของคูมือครอบคลุมวัตถุประสงค      

     1.2 การแบงองคประกอบของเน้ือหา      

     1.3 การจัดลําดับข้ันนําเสนอเน้ือหา      

     1.4 เน้ือหามีความถูกตองเขาใจงาย      

     1.5 ความชัดเจนในการอธิบายเน้ือหา      

     1.6 มีตัวอยางและแบบฟอรมนําปรับใชได      

     1.7  เน้ือหาเหมาะสมกับการนําไปใช      

2. ดานการใชภาษา      

     2.1  ความถูกตองของไวยากรณในการเขียนอธิบาย      

     2.2  ความเหมาะสมของภาษา      

     2.3  การเลือกใชภาษาเขาใจงาย      

3.  ดานการออกแบบ      

     3.1  แบบอักษรที่นําเสนออานไดชัดเจน      

     3.2  ขนาดตัวอักษรมีความเหมาสม      

     3.3  ความชัดเจนของรปูภาพ      

     3.4  ความเหมาะสมของขนาดรูปภาพประกอบ      

4.  รูปเลม      

     4.1  ความเหมาะสมของขนาดรูปเลม      

     4.2  ความเหมาะสมของการวางอักษร      

5.  การจัดการในเน้ือหา 

     5.1  คําอธิบายการปฏิบัติเน้ือหาชัดเจน 

     

     5.2  ความตอเน่ืองของเน้ือหา      

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประวัตผิูทําภาคนพินธ 

 

ชื่อ - นามสกุล นายบุญจันทร  รุงฟา 

 

วัน เดือน ปเกิด 20 พฤษภาคม 2505 

 

สถานท่ีอยูปจจุบัน บานเลขที่ 82 หมู 4  ตําบลบางกุง อําเภอเมอืง จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

 

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2525 ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ชางโยธา)  

  วิทยาลัยเทคนิคบรุรีัมย จังหวัดบรุีรัมย 

 พ.ศ. 2535 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร   

  วิทยาลัยครสูุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี   

 

ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2527 ครู 2  โรงเรียนบานหนองเหลก็ จังหวัดสุรินทร 

 พ.ศ. 2532 อาจารย 1 โรงเรียนบานหาดเจริญ จงัหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2546 - 2549  อาจารย 2 โรงเรียนบานคลองสระ จงัหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2549 - 2553  ครู คศ. 2 โรงเรียนบานคลองนามิตรภาพที่ 21        

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  สุราษฎรธานี เขต 1 

 พ.ศ. 2553 - 2554  รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  สุราษฎรธานี เขต 1 

 พ.ศ. 2554 - ปจจุบนั รองผูอํานวยการ โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห)    

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

  สุราษฎรธานี เขต 1 

 

สถานท่ีทํางานในปจจุบัน โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) อําเภอกาญจนดิษฐ  

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 


