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ความเป็นมาและความสำ�คัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ให้ความสำ�คัญต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามที่กำ�หนดไว้ใน มาตรา 6
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ
ปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำ�รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” มาตรา 22 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความ
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำ�คัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้ อ งส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ” มาตรา 24
“กระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการดังนี้ (1) จัดเนือ้ หา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำ�นึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา (3) ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำ�ได้ คิดเป็น ทำ�เป็น
รักการอ่านและเกิดการใฝ่รอู้ ย่างต่อเนือ่ ง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรูด้ า้ นต่างๆ
อย่างได้สดั ส่วนสมดุลกัน รวมทัง้ ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน
รู้และอำ�นวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การ
วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย
เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ” มาตรา 30 “ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ เี่ หมาะ
สมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา” ประกอบกับ พระราชบัญญัตกิ ารอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
มาตรา 6 “การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำ�ลังคนในด้าน
วิชาชีพระดับฝีมอื ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทัง้ เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพ
ให้สงู ขึน้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำ�ความรูใ้ นทางทฤษฎีอนั เป็น
สากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและ
มีสมรรถนะจนสามารถนำ�ไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ”
รวมทัง้ มาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาตรฐาน
ที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาจำ�นวน 5 ตัวบ่งชี้คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาที่
สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและอาเซียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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รายวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ดังกล่าวที่ให้ความสำ�คัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ สถานศึกษาจึงควรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อให้ตอบสนอง
ตามบทบัญญัติของกฎหมายและนโยบายการจัดการศึกษา การนิเทศการศึกษานับว่ามีบทบาท
สำ�คัญต่อการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้บรรลุผลตามจุดมุง่ หมาย
ของหลักสูตร แต่ในสภาพปัจจุบนั มีขอ้ จำ�กัดหลายประการทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั กิ ารนิเทศการศึกษา
ได้ครบถ้วน จึงทำ�ให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนิเทศ และบุคลากรศึกษานิเทศก์มีน้อย
ในปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่งมีบุคลากรจำ�นวนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่างดี รวมทัง้ เป็นผูร้ แู้ ละเข้าใจสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการ
ของสถานศึกษาและชุมชน และมีความใกล้ชิดครู รู้จุดเด่น จุดด้อยได้ดีกว่า ดังนั้นระบบ
การนิเทศการศึกษาทีเ่ หมาะสมก็คอื การนิเทศภายในสถานศึกษา ซึง่ สถานศึกษาสามารถดำ�เนิน
การได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
“การนิเทศงานทางวิชาการภายในสถานศึกษา เป็นการดำ�เนินงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคคลภายในโรงเรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร
หัวหน้างาน และหัวหน้าหมวดวิชา นับว่าเป็นสิง่ ทีจ่ ะก่อให้เกิดผลดีแก่การศึกษาหลายประการ
คือ
1. เป็นการเสริมกำ�ลังการนิเทศการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. เป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุด
3. บรรยากาศของการนิเทศจะเป็นบรรยากาศของความรัก ความสมัครสมาน
สามัคคีและ
4. การติดตามผลการนิเทศจะกระทำ�ได้ตลอดเวลาไม่ขาดระยะ”
พระราชดำ�รัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในพิธีเปิดการสัมมนา ผู้ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาอันเกิดจากการนิเทศงานวิชาการ
ในโรงเรียน ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 16 ตุลาคม 2536
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เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ความหมายของการนิเทศ

การนิเทศ มาจากภาษาอังกฤษว่า Supervision แปลความได้ว่า เป็นการให้ความ
ช่วยเหลือแนะนำ� หรือปรับปรุง ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
สเปียร์ส (Spears : 1967) ได้ให้คำ�จำ�กัดความไว้ว่า การนิเทศการศึกษาเป็น
กระบวนการที่ทำ�ให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการทำ�งาน
ร่วมกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการนีเ้ ป็นกระบวนการกระตุน้ ความเจริญก้าวหน้าของครู และมุง่ หวัง
ที่จะช่วยเหลือครู เพื่อให้ครูได้ช่วยตนเองได้
มาคส์ และสทูปส์ (Marks and Stoops : 1978) ได้กล่าวถึงการนิเทศการศึกษา
ว่า คุณค่าของการนิเทศการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนานักเรียนด้วย
แฮร์ริส (Harris : 1985) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า
หมายถึง สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระทำ�ต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะ
คงไว้ หรือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการดำ�เนินการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
ส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนานักเรียนด้วย
ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2548) ได้ให้คำ�จำ�กัดความว่า การนิเทศการศึกษา คือ
กระบวนการสร้างสรรค์ ทีไ่ ม่หยุดนิง่ ในการให้ค�ำ แนะนำ�และการชีช้ อ่ งทางในลักษณะทีเ่ ป็นกันเอง
แก่ครูและนักเรียน เพือ่ การปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพการเรียนการสอน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่พึงประสงค์
สันต์ ธรรมบำ�รุง (2530) ได้ให้ความหมายว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง การ
ช่วยเหลือ การแนะนำ�การชี้แจง การบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในการ
ที่จะส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น
ดังนั้น จากความหมายดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา
หมายถึงกระบวนการพัฒนาครู ให้สามารถทำ�งานร่วมกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุง
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา

ดร.สงัด อุทรานันท์ (2538) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่า
มีจุดมุ่งหมายที่สำ�คัญ 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาคน
2. เพื่อพัฒนางาน
3. เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์
4. เพื่อสร้างขวัญและกำ�ลังใจ
		 1. การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคน เป็นการนิเทศกระบวนการทำ�งานร่วมกัน
กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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2. การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนางาน การนิเทศการศึกษา มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่
ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้
การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะ “พัฒนางาน” คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น
3. การนิเทศการศึกษาเพือ่ สร้างการประสานสัมพันธ์ เป็นการนิเทศการศึกษาการ
สร้างการประสานสัมพันธ์ ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำ�งานร่วมกัน
รับผิดชอบร่วมกันมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน ซึง่ ไม่ใช่เป็นการทำ�งานภายใต้การถูกบังคับ
และคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด
4. การนิ เ ทศการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งขวั ญ และกำ � ลั ง ใจ หมายถึ ง การจั ด กิ จ กรรม
การนิเทศที่มุ่งให้กำ�ลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำ�คัญอีก
ประการหนึ่งของการนิเทศ เนื่องจากขวัญและกำ�ลังใจเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้บุคคลมีความตั้งใจ
ทำ�งาน หากนิเทศไม่ได้สร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว การนิเทศการศึกษาก็ย่อม
ประสบผลสำ�เร็จได้ยาก
การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามทางอาชีพ
ช่วยพัฒนาความสามารถของครู ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา กู๊ด
(Good 1973) ดังนั้นการนิเทศการศึกษา จึงยังมีความจำ�เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม (Social Change) อย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ความรู้ในสาขาวิชา
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการเรียนการสอนก็เกิดมีขึ้นมาใหม่อยู่ตลอด
เวลา จึงจำ�เป็นทีค่ รูจะต้องติดตามศึกษาให้มคี วามรูท้ นั สมัยอยูเ่ สมอ แต่เนือ่ งจากภาระหน้าทีใ่ น
การสอนมีอยู่มาก ดังนั้น ผู้นิเทศหรือศึกษานิเทศก์ จึงเป็นผู้ที่ช่วย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษา โดยทำ�การร่วมกับครูอาจารย์ คณะครู คณะบุคคล ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรในระดับต่าง ๆ ให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นต้น

ประเภทของการนิเทศการศึกษา

ประเภทของการนิเทศการศึกษา จำ�แนกตามวิธีการปฏิบัติงานได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. การนิ เ ทศเพื่ อ การแก้ ไข (Correction) เป็ น การนิ เ ทศที่ เ กิ ด จากการพบ
ข้อผิดพลาดและบกพร่องก็ให้หาทางช่วยแก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ
2. การนิเทศเพือ่ ป้องกัน (Preventive) เป็นการนิเทศทีพ่ ยายามหาวิธกี ารต่าง ๆ มา
จัดดำ�เนินงานเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
3. การนิเทศเพื่อก่อ (Construction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะ
กระทำ�ในทางที่เหมาะสมเพื่อความเจริญเติบโตในอนาคต เช่น การใช้ระเบียบวิธีสอนที่ดีเป็น
ประจำ� ช่วยให้กำ�ลังใจช่วยกระตุ้นให้ครูทำ�งานด้วยความกระฉับกระเฉง
4. การนิ เ ทศเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ (Creation) เป็ น การนิ เ ทศที่ พ ยายามจะคิ ด
สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดมีขึ้นในโรงเรียน
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ความหมายการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน

การนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน วัชรา เล่าเรียนดี (2544) ได้ให้
ความหมายไว้วา่ เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาทีด่ �ำ เนินการภายในสถานศึกษา โดยบุคลากร
ในสถานศึกษาเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยตรง
นอกจากนีก้ ารนิเทศภายในยังเป็นการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบตั งิ านของครูให้มปี ระสิทธิภาพ
และส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในสถานศึกษา
ให้ประสบความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ
การสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติ
ปัญญา ให้เต็มตามวัยและศักยภาพ
ดังนั้น การนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน จึงเป็นการทำ�งานร่วมกันอย่าง
เป็นระบบของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ การเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สังคม
อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสมตามวัย

หลักการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

การนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารโดยตรง (สงัด อุทรานันท์
: 2538) ซึ่งผู้บริหารสามารถดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการ ในการนิเทศภายในสถานศึกษาจะสำ�เร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน ในการ
ปฏิบตั งิ านต้องมีการยอมรับและให้เกียรติซงึ่ กันและกัน ดังนัน้ จึงควรจะมีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
การถ่ายทอดความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้ร่วมงานให้เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น ทั้งนี้การนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนต้องเกิดขึ้นจากความจำ�เป็นและต้องการในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อ
สอดคล้องกับความต้องการสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมถึงเป็น
การสร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่ผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับ
การนิเทศ สอดคล้องกับ Burton and Bruecker. (1965, อ้างถึงใน วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ : 2538)
ระบุว่า การนิเทศการศึกษา ต้องถูกต้องตามหลักวิชา เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นประชาธิปไตย และ
เป็นการสร้างสรรค์ กล่าวคือ
1. การนิเทศการศึกษา ควรมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ คือเป็นไปตามค่านิยม
วัตถุประสงค์ นโยบาย กฎเกณฑ์ และการวิวัฒนาการทั้งด้านเครื่องมือและกลวิธี
2. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ คือ เป็นไปอย่างมีลำ�ดับ มีระเบียบ
มีวิธกี ารในการศึกษา การปรับปรุงและการประเมินผล มีการรวบรวมและสรุปผลจากข้อมูลอย่าง
มีระบบและเชื่อถือได้
3. การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย คือ จะต้องเคารพและคำ�นึงถึงความ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แตกต่างของบุคคล เปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ และใช้ประโยชน์จากการให้ความร่วมมือให้มาก
ที่สุด และควรใช้อำ�นาจให้น้อยที่สุด
4. การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นการสร้างสรรค์ คือ การแสวงหาความสามารถ
พิเศษของแต่ละบุคคลแล้ว เปิดโอกาสให้แสดงออกและพัฒนาความสามารถนั้นอย่างสูงสุด
ในทำ�นองเดียวกัน กรมวิชาการ (2543) ระบุว่า ได้กล่าวถึงหลักการของการนิเทศ
คือการให้การนิเทศจากภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน และการใช้วิธีการเชิงระบบใน
การนิเทศ ซึ่งมีขั้นตอนโดยทั่วไป คือ การกำ�หนดปัญหา กำ�หนดเป้าหมาย เลือกแนวทางที่
เหมาะสม ทดลองใช้ประเมินผลและปรับปรุง การนำ�ไปใช้และขยายผล เพือ่ ให้สถานศึกษาพัฒนา
ตนเอง พึ่งพาตนเองทางด้านวิชาการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
จากหลักการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา สรุปได้ว่า หลักการ
นิเทศภายในสถานศึกษาต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ และเป็นการ
ดำ�เนินการอย่างสร้างสรรค์ ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ มีความ
เป็นประชาธิปไตย ยึดหยุ่นได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติภายใต้ความร่วมมือของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาทุกคน

กระบวนการในการนิเทศ

กระบวนการในการนิเทศการศึกษา หมายถึง แบบแผนของการนิเทศการศึกษา
ที่จัดลำ�ดับไว้อย่างต่อเนื่อง เป็นระเบียบแบบแผน มีลำ�ดับขั้นตอนในการดำ�เนินงานไว้ชัดเจน
มีเหตุผลและสามารถดำ�เนินการได้ โดยมีนักการศึกษาหลายท่านได้นำ�เสนอกระบวนการในการ
นิเทศไว้หลายท่าน แต่ในที่นี้ขอนำ�เสนอกระบวนการนิเทศที่สำ�คัญ ดังนี้
กระบวนการนิเทศของสงัด อุทรานันท์ (2530) ซึง่ เป็นกระบวนการนิเทศทีส่ อดคล้อง
กับสภาพสังคมไทย 5 ขั้นตอน เรียกว่า “PIDRE” ดังนี้
1. การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะ
ทำ�การประชุม ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจำ�เป็นที่ต้องมีการนิเทศ
รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น
2. ให้ความรูก้ อ่ นดำ�เนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขัน้ ตอนของการให้ความรู้ ความ
เข้าใจถึงสิ่งที่จะดำ�เนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการ
ดำ�เนินการอย่างไร และจะดำ�เนินการอย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จำ�เป็น
ทุกครัง้ สำ�หรับเริม่ การนิเทศทีจ่ ดั ขึน้ ใหม่ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งใดก็ตาม และเมือ่ มีความจำ�เป็นสำ�หรับ
งานนิเทศที่ยังเป็นไปไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ ซึ่งจำ�เป็นที่จะต้องทบทวนให้ความรู้ใน
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
3. การดำ�เนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ
การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงาน
ของผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหาร)
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4. การสร้างเสริมขวัญกำ�ลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอน
ของการสริมแรงของผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานขั้นนี้อาจดำ�เนินไปพร้อม ๆ กับผู้รับการนิเทศที่กำ�ลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้
เสร็จสิ้นแล้วก็ได้
5. การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศนำ�การประเมิน
ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามี
ปัญหาหรือมีอปุ สรรคอย่างใดอย่างหนึง่ ทีท่ �ำ ให้การดำ�เนินงานไม่ได้ผล สมควรทีจ่ ะต้องปรับปรุง
แก้ไข ซึง่ การปรับปรุงแก้ไขอาจทำ�ได้โดยการให้ความรูเ้ พิม่ เติมในเรือ่ งทีป่ ฏิบตั ใิ หม่อกี ครัง้ ในกรณี
ที่ผลงานยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ หรือได้ดำ�เนินการปรับปรุงการดำ�เนินงานทั้งหมดไปแล้ว ยังไม่ถึง
เกณฑ์ที่ต้องการ สมควรที่จะต้องวางแผนร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนา หลังใช้นวัตกรรม
ด้านการเรียนรู้เข้ามานิเทศ

ผู้ทำ�หน้าที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน

บุคคลทีท่ �ำ หน้าทีน่ เิ ทศการศึกษา ไม่จ�ำ เป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์แต่ผเู้ ดียว แต่เป็น
บุคคลใดก็ได้ที่ทำ�หน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำ� ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการ
ทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซี่งในปัจจุบันบุคคลผู้ทำ�หน้าที่นิเทศการศึกษา ได้มีหลายกลุ่ม
เช่น ศึกษานิเทศก์ คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยตำ�แหน่ง ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลที่สถานศึกษาเชิญมาเป็นวิทยากร ให้
ความรู้ ช่วยเหลือแนะนำ�เกี่ยวกับการการเรียนการสอน รวมถึงการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ในการนิเทศการศึกษา การจัดกิจกรรมการนิเทศ เป็นเครื่องมือสำ�คัญที่จะช่วยให้
การดำ�เนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย ซึ่งผู้นิเทศสามารถเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับจุดมุง่ หมายของการนิเทศแต่ละครัง้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ครูและนักเรียน
ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ ซึ่งหน่วยศึกษานิเทศก์
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้นำ�เสนอกิจกรรมการนิเทศที่สำ�คัญและใช้มาก 18
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมการบรรยาย เช่นการบรรยายให้ความรู้ (Lecturing) เป็นกิจกรรมที่เน้น
การถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของผู้นิเทศไปสู่รับการนิเทศ ใช้เพียงการพูดและการฟังเท่านั้น
กิจกรรมการบรรยายโดยใช้สอื่ ประกอบ (Visualized Lecturing) เป็นการบรรยายทีใ่ ช้สอื่ เข้ามาช่วย
เช่น สไลด์ แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ซึง่ จะช่วยให้ผฟู้ งั มีความสนใจมากยิง่ ขึน้ การบรรยายเป็นกลุม่
(Panel presenting) เป็นกิจกรรมการให้ขอ้ มูลเป็นกลุม่ ทีม่ จี ดุ เน้นทีก่ ารให้ขอ้ มูลตามแนวความคิด
หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. กิจกรรมการนิเทศผ่านสื่อ เช่นการให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ (Viewing Film
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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and Television) เป็นการใช้เครื่องมือที่สื่อทางสายตา ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีโอเทป
เพือ่ ทำ�ให้ผรู้ บั การนิเทศได้รบั ความรูแ้ ละเกิดความสนใจมากขึน้ การฟังคำ�บรรยายจากเทป วิทยุ
และเครือ่ งบันทึกเสียง (Listening to Tape, Radio Recordings) กิจกรรมนีเ้ ป็นการใช้เครือ่ งบันทึก
เพื่อนำ�เสนอแนวความคิดของบุคคลหนึ่งไปสู่ผู้ฟังคนอื่น
3. กิจ กรรมการจัดนิท รรศการเกี่ยวกับ วัสดุแ ละเครื่องมือต่า ง ๆ (Exhibiting
Materials and Equipments) เป็นกิจกรรมทีช่ ว่ ยในการฝึกอบรมหรือเป็นกิจกรรมสำ�หรับงานพัฒนา
สื่อต่าง ๆ
4. กิจกรรมการสังเกตในชั้นเรียน (Observing in Classroom) เป็นกิจกรรมที่ทำ�การ
สังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดหรือจุดบกพร่องของบุคลากร เพื่อใช้ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากร
5. กิจกรรมการสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุ่งให้ผู้อื่นเห็น
กระบวนการและวิธีการดำ�เนินการ
6. กิ จ กรรมการสั ม ภาษณ์ ทั้ ง การสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Structured
Interviewing) เป็นกิจกรรมสัมภาษณ์ที่กำ�หนดจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตาม
ต้องการ การสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง (Focused Interviewing) เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง โดยจะทำ�การสัมภาษณ์เฉพาะสถานศึกษาที่ผู้ตอบมีความสามารถจะตอบได้เท่านั้น
และการสัมภาษณ์แบบไม่ชี้นำ� (Non-directive Interview) เป็นการพูดคุยและอภิปราย หรือการ
แสดงแนวความคิดของบุคคลทีส่ นทนาด้วย ลักษณะการของการสัมภาษณ์จะสนใจกับปัญหาและ
ความสนใจของผู้รับการสัมภาษณ์
7. กิจกรรมการอภิปราย (Discussing) เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มขนาดเล็ก มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ
8. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Reading) เป็นกิจกรรมทีใ่ ช้มากกิจกรรมหนึง่ สามารถ
ใช้ได้กับคนจำ�นวนมาก เช่น การอ่านข้อความจากวารสาร มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น
9. กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดคำ�นวณ (Analyzing and Calculating)
เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการติดตามประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุมประสิทธิภาพ
การสอน
10. กิจกรรมการระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอ
แนว ความคิดวิธกี ารแก้ปญ
ั หาหรือใช้ขอ้ แนะนำ�ต่าง ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดโดย
เสรี ไม่มีการวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด
11. กิจกรรมการบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ (Videotaping and Photographing)
วิดโี อเทปเป็นเครือ่ งมือทีแ่ สดงให้เห็นรายละเอียดทัง้ ภาพและเสียง ส่วนการถ่ายภาพมีประโยชน์
มากในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมนี้มีประโยชน์ในการประเมินผลงานและการประชาสัมพันธ์
12. การจัดทำ�เครื่องมือและแบบทดสอบ (Instrumenting and Testing) กิจกรรมนี้
เกี่ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบและแบบประเมินต่าง ๆ
14
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13. กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่ม
เพื่ออภิปรายในหัวข้อเรื่องที่เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากที่สุด
14. กิจกรรมการจัดทัศนศึกษา (Field Trip) กิจกรรมนี้เป็นการเดินทางไปสถานที่
แห่งอื่น เพื่อศึกษาดูงานที่สัมพันธ์กับงานที่ตนปฏิบัติ
15. กิจกรรมการเยี่ยมเยียน (Intervisiting) เป็นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและ
สังเกตการทำ�งานของอีกบุคคลหนึ่ง
16. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็น
ความรูส้ กึ นึกคิดของบุคคล กำ�หนดสถานการณ์ขนึ้ แล้วให้ผทู้ �ำ กิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบตั ติ นเอง
ไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น
17. กิจกรรมการเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบ
ทุกชนิด เช่น การเขียนโครงการนิเทศ การบันทึกข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก ฯลฯ
18. กิจกรรมการปฏิบัติให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ช่วยเหลือ (Guided Practice) เป็น
กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติในขณะที่ปฏิบัติมีการคอยดูแลช่วยเหลือ มักใช้กับรายบุคคลหรือกลุ่ม
ขนาดเล็ก
สรุปได้ว่าการนิเทศการศึกษาคือกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ เป็นความพยายามที่จะให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูให้ดีขึ้น โดยกระบวนการนิเทศการศึกษา
หมายถึงการให้ความรู้ การติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำ� ปรับปรุงและส่งเสริมครูให้พัฒนา
ในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างเสริมขวัญและกำ�ลังใจ รวมถึงการประเมินผลเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะเอาความสามารถของครูออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดเรียน
การสอนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียน
การสอน ความเจริญก้าวหน้าของผู้เรียน สถานศึกษา และระบบการศึกษา การนิเทศการศึกษา
จะต้องตั้งอยู่บนหลักแห่งความเป็นประชาธิปไตยหลักของการมีส่วนร่วมในการนิเทศระหว่าง
ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ หลักของการปฏิบัติงานการนิเทศที่มีแผนและกระบวนการทำ�งานอย่าง
ต่อเนื่อง หลักของความเป็นผู้นำ�และมีมนุษยสัมพันธ์ในการนิเทศ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่
คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ซึ่งในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษามาใช้ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนได้ เช่น การระดมสมอง
(Brainstorming) การสาธิต (Demonstration) การทดลองปฏิบัติการ (Laboratory) การทดลอง
ปฏิบัติจริง (Directed Practice) การอภิปราย(Discussion) การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัด
ทัศนศึกษา (Field Trip) การนิเทศการสอนด้วยภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ (Film or T.V.) การจัด
ประสบการณ์ตรง (Firsthand Experience) การเยียวยากลุ่ม (Therapy) สัมภาษณ์มีรูปแบบ
(Structured Interview) การสัมภาษณ์เฉพาะจุด(Interview Focused) การสัมภาษณ์ทางอ้อม
(Interview Non-Directive) จะเห็นได้ว่ากิจกรรมการนิเทศการศึกษาดังกล่าวข้างต้นมีกิจกรรมที่
หลากหลายหลากหลาย ผู้นิเทศควรเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เทคนิคการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
ในการปฏิบัติการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา มีเทคนิคใน
การนิเทศที่น่าสนใจ ดังนี้
1. เทคนิ ค การนิ เ ทศการจั ด การเรี ย นการสอนแบบสอนแนะ (Coaching
Techniques) ซึ่ง สุพรรณี ชื่นค้า (2552) สรุปไว้ว่า เทคนิคการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching
Techniques) เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
แนะนำ�หรือเรียนรู้จากผู้ชำ�นาญ (Coach)ในลักษณะที่ได้รับคำ�แนะนำ�หรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
หลักการสำ�คัญการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching Techniques)
		 1) การเรียนรู้วิธีการทำ�งาน/พัฒนางานจากผู้เชี่ยวชาญ
		 2) ลักษณะการเรียนรูเ้ ป็นการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั งิ านโดยมีผเู้ ชีย่ วชาญแนะนำ�
อย่างใกล้ชิด
		 3) ผู้เป็น Coach หรือผู้เชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญเพียงพอที่จะเป็นผู้แนะนำ�
		 4) บรรยากาศของการ Coaching เป็นบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตร
ขั้นตอนดำ�เนินการนิเทศแบบสอนแนะ (Coaching Techniques)
		 1) ศึกษาข้อมูลของผู้ที่รับการแนะนำ� เป็นต้นว่า จุดเด่น ผลงานเด่น ความชอบ
อัธยาศัย จุดอ่อน จุดที่จะต้องปรับปรุง ข้อมูลต่างๆ ควรบันทึกไว้อย่างมีระบบที่เหมาะสม
		 2) นำ�ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชยหรือการ
สร้างบรรยากาศ เพื่อการเชื่อมโยงไปสู่ขั้นตอนต่อไป
2. เทคนิคการนิเทศแบบพาคิด พาทำ�
		 เทคนิคการนิเทศแบบพาคิด พาทำ� เป็นเทคนิคที่สนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะที่ครูได้ปฏิบัติจริง โดยมีแนวคิดใน
การนิเทศ เพื่อพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
		 2.1		ครูต้องมีประสบการณ์การเรียนรู้แบบเดียวกับที่ครูจะนำ�ไปจัดการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน
		 2.2		ครูควรได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือให้สามารถสร้างทักษะการเรียนรู้จาก
การสอนของตนเอง
		 2.3		ครูควรได้รับโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและต่างพื้นที่ โดยการ
พาคิด พาทำ�จากผู้นิเทศ
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หลักการสำ�คัญเทคนิคการนิเทศแบบพาคิด พาทำ�
		 1) การที่พัฒนางานได้ดี ต้องมีเพื่อนคู่คิดที่เป็นกัลยาณมิตร
		 2) การคิดร่วมกัน/การทำ�งานร่วมกัน ทำ�ให้การทำ�งานมีความสุข และประสบ
ผลสำ�เร็จ
		 3) การทำ�งานที่ยาก ถ้ามีเพื่อนที่มีความชำ�นาญและมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานจะทำ�ให้งานประสบผลสำ�เร็จ
วัตถุประสงค์เทคนิคการนิเทศแบบพาคิด พาทำ�
		 1) เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ และผู้นิเทศ ตระหนักในความสำ�คัญของความเป็น
กัลยาณมิตรต่อการทำ�งาน
		 2) เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ มีความตระหนักในความสำ�คัญของการทำ�งานแบบ
พาคิด พาทำ�
		 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย
ขั้นตอนสำ�คัญ
		 1) สะท้อนความคิดสำ�คัญของผู้รับการนิเทศ และผู้นิเทศ เกี่ยวกับการนิเทศใน
ปัจจุบันโดยใช้ “กิจกรรมสืบประสบการณ์ สานความคาดหวัง” ของผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ
ในด้านการนิเทศที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเหมือนและจุดต่างของความรู้สึกและความคาดหวังของ
แต่ละฝ่าย
		 2) ผู้รับการนิเทศวิเคราะห์ลักษณะของการนิเทศว่า การนิเทศที่มีผลกระทบต่อ
ความรู้สึกของผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศในเรื่องที่นิเทศแล้วมีความสุข หรือมีความทุกข์อย่างไร
และประเมินความทุกข์สุขนั้น
		 3) ผูร้ บั การนิเทศและผูน้ เิ ทศระดมความคิดเกีย่ วกับคุณสมบัตขิ องผูน้ เิ ทศทีด่ วี า่
ควรมีลักษณะอย่างไร
		 4) ผู้นิเทศเสนอคุณสมบัติพื้นฐานของกัลยาณมิตร 7 ประการซึ่งเป็นคุณสมบัติ
พื้นฐานตามภูมิปัญญาไทย
		 5) สรุปวิธีการนิเทศแบบกัลยาณมิตรร่วมกัน
		 6) ผูน้ เิ ทศเสนอแนะให้ผรู้ บั การนิเทศวิเคราะห์วา่ มีสงิ่ ใดทีอ่ ยากจะพัฒนาตนเอง
ให้ดียิ่งขึ้น (โดยใช้คำ�ถามกระตุ้น) เขียนลงบนกระดาษใหญ่
		 7) ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศเรียงลำ�ดับความต้องการ/จำ�เป็นของตนเอง และ
เลือกสิง่ ทีจ่ ะพัฒนาตนเอง เพียง 1-2 เรือ่ ง จัดทำ�เป็นโครงงานของแต่ละคน (ผูน้ เิ ทศเสนอแนวคิด
ในการทำ�โครงงานและให้ผู้รับการนิเทศจัดทำ�โครงงานเอง)
		 8) ผูน้ เิ ทศและผูร้ บั การนิเทศวางแผน กำ�หนดวิธกี าร/ระยะเวลา การพัฒนาร่วมกัน
		 9) ผู้นิเทศเตรียมการพัฒนา และดำ�เนินการพัฒนาผู้รับการนิเทศเป็นระยะๆ
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ตามทีก่ �ำ หนด โดยให้ผรู้ บั การนิเทศนำ�ไปปฏิบตั แิ ละกลับมาสะท้อนความคิดนำ�เสนอผลการทำ�งาน
วิเคราะห์อุปสรรค/ปัญหา และวางแผนร่วมกัน แก้ปัญหาและดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง จนครบ
ตามกระบวนการพัฒนาที่วางแผนไว้
		 10) ผูร้ บั การนิเทศและผูน้ เิ ทศจัดทำ�แฟ้มสะสมงาน เพือ่ ดูการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
		 11) ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ สรุปการดำ�เนินการร่วมกันเป็นระยะๆเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขชื่นชมผลงานร่วมกัน
		 12) ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศ หาเวทีในการเสนอผลงานเพื่อเผยแพร่ต่อไป
3. เทคนิคการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นเทคนิคการนิเทศการศึกษาเป็นรายบุคคลอีก
รูปแบบหนึ่งที่ ผู้นิเทศจะทำ�หน้าที่ช่วยเหลือผู้รับการนิเทศในขณะที่ดำ�เนินการนิเทศเรื่องนั้น ๆ
ผู้นิเทศอาจเป็นผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ หรือเพื่อนครูด้วยกันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในกรณีที่
ครู นิเทศเพื่อนครู ด้วยกันเอง ซึ่งมีขั้นตอนในการดำ�เนินการ ดังนี้
		 1) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะต้องตกลงกันก่อนที่จะดำ�เนินการสอนว่าจะ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้รับการนิเทศในเรื่องใดบ้าง เช่น จะช่วยในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน เป็น
พีเ่ ลีย้ งกลุม่ ผูเ้ รียน ให้บริการสือ่ เป็นวิทยากรช่วยสอนซ่อมเสริม ตลอดจนการตรวจผลงานผูเ้ รียน
เป็นต้นนอกจากนั้นจะต้องตกลงกันว่าจะประเมินผลการนิเทศด้วยเครื่องมือและวิธีการใด
		 2) ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศดำ�เนินการสอนร่วมกันตามที่ตกลงกันไว้
		 3) ผู้นิเทศประเมินผลการนิเทศตามวิธีการและเครื่องมือที่ตกลงกันไว้
		 4) ผู้นิเทศรายงานผลการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
อย่างไรก็ตามเทคนิคการนิเทศที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
เทคนิคการนิเทศทีน่ �ำ มาใช้ในการเรียนการสอน ซึง่ ยังมีเทคนิคการนิเทศอีกหลายรูปแบบ สามารถ
ที่จะมาปรับประยุกต์ใช้ รวมถึงสามารถผสมผสานแต่ละเทคนิคเข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา

บทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอน

ผู้นิเทศการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้ที่ทำ�หน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�หนดนโยบายการนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา เช่น การ
จัดทำ�โครงการนิเทศ การวางแผนนิเทศ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับการนิเทศมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
นิเทศการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดอบรม ประชุมชี้แจง หรือให้ความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
ตามความเหมาะสม
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3. ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม และมีสว่ นร่วมของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการเรียนการสอน
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
5. สนับสนุน ให้มีการดำ�เนินการนิเทศภายในสถานศึกษาตามแผนงาน/โครงการ
6. สร้างขวัญและกำ�ลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น
การยกย่องชมเชยการให้รางวัล หรือนำ�ผลสำ�เร็จของการปฏิบตั งิ านมาแสดงให้ปรากฏแก่บคุ คลอืน่
7. ติดตามประเมินผล และพัฒนาการดำ�เนินการนิเทศภายในสถานศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จในการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

ในการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดให้ผลสำ�เร็จบรรลุตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังที่ สุรศักดิ์ ปาเฮ (2546) สรุปไว้ว่า
การนิเทศภายในสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำ�เร็จ ดังนี้
1. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้การวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษา
2. มีระบบการวางแผนนิเทศอย่างมียุทธศาสตร์
3. มีระบบการจัดการที่เน้นการพัฒนาครูและนักเรียน
4. มีระบบการติดตาม ประเมินผลที่เน้นผลงานครู
5. มีระบบการเผยแพร่และขยายผล
เพื่อให้การนิเทศภายในสถานศึกษาประสบความสำ�เร็จ ผู้บริหารควรมีบทบาทใน
การบริหารจัดการ ดังนี้
1. ตระหนักและเห็นความสำ�คัญว่าจะต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
2. บริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. สร้างขวัญและกำ�ลังใจ
4. สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น
5. สนับสนุนด้านงบประมาณ และอำ�นวยความสะดวกในทุกด้าน
6. สร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน
7. ประสานกับกลุม่ นิเทศ เพือ่ ร่วมกันวางแผนในการพัฒนาบุคลากรและสถานศึกษา
จากความสำ�เร็จของการนิเทศภายในสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ผลของการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาที่มีระบบนิเทศที่ดี จะทำ�ให้ครูสามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ และตรงตามความต้องการพัฒนานักเรียน ครูมีความ
ศรัทธาในวิชาชีพ มีคณ
ุ ลักษณะของความเป็นครู มีความรู้ เข้าใจในการใช้หลักสูตร เพือ่ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง
เหมาะสม มีการประเมินและปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี บุคลากร
มีขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบตั งิ าน และสามารถปฏิบตั งิ านได้เต็มศักยภาพซึง่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

19

แนวทางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอน

แนวทางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับสถานศึกษาใช้ปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการการปฏิบัติ
งานตามปกติที่สถานศึกษาต้องดำ�เนินการอยู่แล้วมาจัดเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ย้อนกลับในมิติต่างๆ โดยไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับสถานศึกษาและเพื่อช่วยให้ปฏิบัติงาน
ได้ง่ายขึ้น โดยอ้างอิงมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 5 ตัวบ่งชี้
ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
		
		
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
		
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5

ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน
ระดับคุณภาพในการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

นอกจากนีย้ งั ได้น�ำ บทบาทหน้าทีข่ องบุคลากรในสถานศึกษา ตามระเบียบสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ในฝ่ายวิชาการที่มี
แผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานสื่อการเรียน
การสอน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ เป็นกระบวนการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สงู ขึน้ ส่งผลถึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอีกด้วย ทัง้ นีส้ ถาน
ศึกษาสามารถปรับปรุงแก้ไขแนวทางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
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หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

21

ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการนิเทศ
และการนำ�ไปใช้

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการนิเทศ

ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ

ขั้นตอนที่ 2 กำ�หนดทางเลือกและวางแผน

ขั้นตอนที่ 1 สำ�รวจสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน

- ผลการสอบรายวิชา
- ผลการสอบ V-net
- ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
- ผลการฝึกงาน
- ความต้องการของครู
- ความต้องการของผู้เรียน
ฯลฯ
2.1

2.3

2.4

2.5

5 ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
2.1 การใช้และพัฒนาหลักสูตร
2.2 การจัดทำ�แผนการเรียนรู้
2.3 การจัดการเรียนการสอน
2.4 การวัดและประเมินผล
2.5 การฝึกงาน

วิเคราะห์สรุปสาเหตุ/ความต้องการ

2.2

ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2

ระบุรายวิชาและแผนกวิชาที่มี
ปัญหา/ความต้องการ

กรอบแนวทางการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 สำ�รวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในด้านการ
จัดการเรียนการสอน
1.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการสำ�รวจสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการการนิเทศ
		 ภายในด้านการจัดการเรียนการสอน
1.2 สำ�รวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการนิเทศภายในจาก
		 ผลการเรียนรายวิชา, ผลการสอบ V-net, ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ,
		 ผลการฝึกงาน, ความต้องการของครูและผู้เรียน เป็นต้น
1.3 ระบุสภาพปัญหาโดยจำ�แนกตามครูผู้สอน รายวิชา และแผนกวิชา
1.4 หาสาเหตุของปัญหาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษามาตรฐานที่ 2 ทั้ง 5 ตัวบ่งชี้
1.5 วิเคราะห์สรุปสาเหตุ/ความต้องการ
ขั้นตอนที่ 2 กำ�หนดทางเลือกและวางแผน
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและจัดทำ�โครงการ
2.2 กำ�หนดทางเลือกและวางแผนการนิเทศ
2.3 จัดทำ�โครงการนิเทศ
		 - กำ�หนดกลุ่มเป้าหมาย
		 - กำ�หนดวัตถุประสงค์
		 - กำ�หนดวิธีการ/ ขั้นตอนดำ�เนินการ
		 - จัดทำ�ปฏิทินการนิเทศ
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
3.2 ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ตลอดจน
		 ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3.3 ดำ�เนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนตามโครงการการนิเทศของ
		 สถานศึกษา
3.4 บันทึกการนิเทศ
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ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินผลการนิเทศ
4.1 แต่งตั้งและกำ�หนดบทบาทหน้าที่คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
4.2 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลฯ
4.3 จัดทำ�ปฏิทินการทำ�งาน
4.4 จัดทำ�เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ
4.5 ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.6 สรุปผลในแต่ละขั้นตอนตามแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 5 รายงานผลการนิเทศและการนำ�ไปใช้
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการนิเทศ
5.2 รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 – 4
5.3 วิเคราะห์และประมวลผล
5.4 จัดทำ�รายงานผล และเผยแพร่ผลการนิเทศ
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รายงานการฝึกอบรม และการนิเทศแบบคลินิก
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3513-6001
ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2553
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ความเป็นมา

จากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 100 ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ไม่มี
แผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ รหัสวิชา3513-6001 จำ�นวน 4 หน่วยกิต และร้อยละ 70.80
ครูผู้สอนไม่มีความมั่นใจในการสอนวิชาโครงการฯ และจากแนวคิดของนักการศึกษาเรื่อง
การนิเทศแบบคลินิก และการฝึกอบรม ผู้ดำ�เนินการในฐานะรองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ จึงมีความสนใจที่จะทำ�การศึกษา เกี่ยวกับ การพัฒนา
การเรียนการสอนรายวิชาโครงการฯ เพื่อนำ�ผลการพัฒนาผู้สอนดังกล่าว ไปใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ครู และ บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ต่อไป
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แผนการนิเทศแบบคลินิก
การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา โครงการ รหัสวิชา3513-6001 จำ�นวน 4 หน่วยกิต
แผนระยะที่ 1 วางแผน/เตรียมดำ�เนินการ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ.2552
- ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ
		 4 หน่วยกิต
- เขียนโครงการพัฒนาครูผู้สอน และผู้เรียน
- กำ�หนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
- วางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
- วางแผนการนิเทศและการสังเกตการสอนหลังการพัฒนาครูผู้สอน
แผนระยะที่ 2 ดำ�เนินการพัฒนาผู้สอน 28 - 30 กันยายน พ.ศ. 2552
- ทดสอบความรู้เดิมของครู จากแบบสำ�รวจ รายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
		 (แบบทดสอบ นท 1-1)
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต ระดับ ปวส.
		 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และครูผู้สอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต ระดับ ปวช.
		 ตลอดจนครูคนอื่นที่สนใจเรื่องการวิจัย จำ�นวนรวมทั้งหมดประมาณ 20 คน
		 มีเนื้อหาหลักสูตร ดังนี้
			 1. เทคนิคการจัดทำ�แผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
		 2. เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 5 บท
		 3. การนิเทศแบบคลินิก
			 4. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน
		 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
แผนระยะที่ 3 ดำ�เนินการนิเทศ 10 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
จัดให้มีการนิเทศแบบคลินิก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำ�นวน 3 สัปดาห์ (โดยใช้ แบบ นท
3-1) มีรายละเอียด ดังนี้
- ครูผู้สอนชั้น ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ครูผู้สอนชั้น ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชาช่างกลเกษตร
- ครูผู้สอนชั้น ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชางานเกษตร (พืชศาสตร์)
- ครูผู้สอนชั้น ปวส. ปีที่ 2 สาขาวิชางานเกษตร (สัตวศาสตร์)
แผนระยะที่ 4 ดำ�เนินการประเมินผลการนิเทศแบบคลินคิ 25 มีนาคม - 5 เมษายน พ.ศ. 2553
- ทดสอบความรู้ของครูและนักเรียนหลังกระบวนการนิเทศ (แบบทดสอบ
		 แบบ นท 4 )
- สรุปผลดำ�เนินงานการนิเทศแบบคลินิก
หมายเหตุ วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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แผนภูมิแผนการนิเทศแบบคลินิก
แผนระยะที่ 1
วางแผนการนิเทศ
การดำ�เนินงาน
- ประชุมสร้างความเข้าใจ
- เขียนโครงการพัฒนาครูผู้สอน
- กำ�หนดข้อตกลงร่วมกัน
- วางแผนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
- วางแผนการนิเทศและการสังเกตการสอน
หลังการพัฒนาครูผู้สอน
เครื่องมือ
- บันทึกการประชุม
- แผนงาน/โครงการ

แผนระยะที่ 2
ดำ�เนินการพัฒนาการนิเทศ
การดำ�เนินงาน
- ทดสอบความรู้เดิม ของครู
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอน
- ทดสอบหลังให้ความรู้
เครื่องมือ
- แบบทดสอบ นท 1-1
- หลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 วัน

27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2552

28 – 30 กันยายน 2552

แผนระยะที่ 4
ประเมินผล การนิเทศ

แผนระยะที่ 3
นิเทศและสังเกตการสอน

การดำ�เนินงาน
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล
- สรุปรายงานผล

การดำ�เนินงาน
- ดำ�เนินการนิเทศ
- สังเกตการสอน
- ให้ข้อมูลย้อนกลับ

เครื่องมือ
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
- แบบประเมินการเขียนรายงานวิจัย

เครื่องมือ
- แบบนิเทศ นท 3-1
- แบบบันทึกการสังเกตการสอน
- แบบบันทึกข้อมูลย้อนกลับ

25 มีนาคม – 5 เมษายน 2553

10 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2552
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แผนระยะที่ 2 โครงการพัฒนาผู้สอน
(ระยะเวลา 28 – 30 กันยายน 2552)

1. สาระสำ�คัญ
การจัดกิจกรรมให้ครูผู้สอนสามารถเขียนแผนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ครู
ผู้สอนหาแนวทาง โดยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้แนวทางที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
2. จุดประสงค์ปลายทาง
ครูผู้สอนทำ�แผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
สภาพปัญหาในวิชาที่ตนเองสอน
3. จุดประสงค์นำ�ทาง
1. ครูผู้สอนกำ�หนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนที่ตนเองสอนได้อย่างเหมาะสม
2. ครูผู้สอนทำ�แผนการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
4. ขอบข่าย

1. การทดสอบความรู้ และการกำ�หนดกรอบแนวคิดในการพัฒนา
2. การเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

5. กิจกรรมการนิเทศ
ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. ดำ�เนินการให้ครูผสู้ อน(ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมาย)สามารถเขียนแผนการเรียนรูร้ ายวิชา
โครงการ 4 หน่วยกิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้ โดยจัดประชุมปฏิบัติการให้ครูผู้สอนปฏิบัติตามดังนี้
		 1.1 ก่อนดำ�เนินการ ทำ�การทดสอบ (Pre-test) ความรูค้ วามเข้าใจเนือ้ หารายวิชา
โครงการ แล้วให้ครูร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นและความรู้เกี่ยวกับการสอนวิชาโครงการ
		 1.2 ครูผู้สอนแต่ละคนนำ�ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขจากผลการสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 มาทบทวนเพือ่ ระบุปญ
ั หาให้ชดั เจนโดยวิทยากรและฝ่ายวิชาการ
ให้คำ�แนะนำ�เป็นระยะ ๆ และสรุปสุดท้ายด้วยการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องวิชาโครงการและ
ทดสอบหลังการให้ความรู้ (Post-test)
		 1.3 ครูผู้สอนช่วยกันวิเคราะห์บทนำ�จากหลักสูตร โดยพิจารณาแนวทางให้
สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน
		 1.4 สร้างกรอบแนวคิดการทำ�แผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ โดยคัดเลือก
แนวทางที่เหมาะสมที่สุดมา 1 แนวทางและสร้างกรอบการพัฒนา
		 1.5 ค้นหานวัตกรรม (แผนการเรียนรู้) โดยระบุนวัตกรรม วิธีการพัฒนาและ
ระยะเวลาที่เหมาะสม
		 1.6 นำ � ข้ อ มู ล ที่ ป ฏิ บั ติ กิ จ กรรมมาจั ด ทำ � แผนการเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าโครงการ
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4 หน่วยกิต มอบให้ครูเขียนแผนการเรียนรู้ 2 วัน โดยผู้ดำ�เนินการ (ฝ่ายวิชากร) ให้ความ
ช่วยเหลือแนะนำ�การเขียนแผนการเรียนรู้ให้ครูทุกคนเขียนจนสำ�เร็จ
		 1.7 ครูกลุ่มเป้าหมายทุกคนเสนอขออนุมัติแผนการเรียนรู้กับผู้บริหารสถาน
ศึกษา
2. ผู้วิจัยและครูผู้สอนร่วมกันสร้างเครื่องมือการประเมินโครงการ
3. ครูผู้สอนร่วมกิจกรรมโดยอภิปราย /ซักถามปัญหาการเขียนแผนการเรียนรู้
รายวิชาโครงการ
6. สื่อ / เครื่องมือ
1. หลักสูตรฝึกอบรมการเขียนแผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ
2. ใบงาน
7. การวัดและประเมินผล
1. การประเมินจากผลงานแต่ละกิจกรรมการพัฒนาครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ
2. ตรวจผลงานจากแผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ
8. ตาราง / เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
ตารางฝึกอบรม
เวลา
วัน \ คาบ
อังคาร 28 กย. 52

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00
1
พิธีเปิด
ผู้อำ�นวยการ

2
Pretest

3

4

ความสำ�คัญของแผนฯ
(Pre-test)
รองฯวีระกุล เรืองสกุล

พุธ 29 กย. 52

การจัดทำ�แผนการเรียนรู้
รายวิชาโครงการ

ฝึกปฏิบัติเขียน
แผนการเรียนรู้

พฤหัสบดี
30 กย. 52

นำ�เสนอ
ตัวอย่างแผนการเรียนรู้

บทบาทการเป็นครูที่ ปรึกษา
โครงการ(วิจัย)

13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
5
6
7
พัก
รับ การจัดทำ�แผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ
ประ นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย และคณะ
ทาน
(Post-test)
อา
ฝึกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู้
หาร
การเขียนรายงาน
ในรูปแบบวิจัย

Posttest

พิธีปิด

รายชื่อวิทยากร
1. นายสมชาย แก้วจันทร์ฉาย กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
2. นายสันติสุข มงคล กศ.ม. (บริหารการศึกษา)
3. นายไพฑรูย์ จันทรนิมิต วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
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เนื้อหา
การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต และ
บทบาทการเป็นครูที่ปรึกษาวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่าแผนการเรียนรู้เดิม เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนา
ผู้เรียนที่ครูทุกคนต้องมีใช้ ซึ่งอาจจะทำ�ขึ้นเอง หรือประยุกต์จากต้นฉบับของครูผู้อื่นเพื่อให้
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ตลอดจนความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน สำ�หรับแผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต มีรายละเอียด ดังนี้
1. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
		 • สาระสำ�คัญ
		 • จุดประสงค์การเรียนรู/้ จุดประสงค์การเรียนการสอน/ ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง
		 • เนื้อหาสาระ
		 • กิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้
		 • สื่อและแหล่งการเรียนรู้/ สื่อการเรียนการสอน
		 • การวัดผลและประเมินผล/ การประเมินผล
		 • บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้/ บันทึกหลังสอน
2. ขั้นตอนการจัดทำ�แผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ(กระบวนการวิจัยสู่
แผนการจัดการเรียนรู้)
		
2.1 ศึกษารายละเอียด รายวิชา โครงการ รหัสวิชา3513-6001 จำ�นวน
4 หน่วยกิต ดังนี้
		
จุดประสงค์รายวิชา
			 1. เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางด้านเกษตร
อุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ
			 2. เพื่อให้สามารถวางแผน ดำ�เนินงาน และแก้ไขปัญหาในการดำ�เนินงาน
ตามหลักการและกระบวนการ
			 3. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในงาน
อาชีพทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม
			 4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนางานอาชีพทางด้าน
เกษตรอุตสาหกรรม และมีกิจนิสัยในการทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
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มาตรฐานรายวิชา
			 1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนางานอาชีพทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม
			 2. วางแผนจั ด ทำ � โครงการและเตรียมการดำ �เนินงานตามหลัก การและ
กระบวนการ
			 3. ดำ�เนินงานโครงการตามแผนงาน
			 4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลงาตามหลักการและกระบวนการ
วิจัย
			 5. นำ�เสนอผลการดำ�เนินงานด้วยรูปแบบต่าง ๆ
		 2.2 นำ�จุดประสงค์รายวิชา และมาตรฐานรายวิชา มาสังเคราะห์เป็นจุด
ประสงค์การเรียนรู้

• จุดประสงค์รายวิชา
• มาตรฐานรายวิชา

		

จุดประสงค์การเรียนรู้
- จุดประสงค์ทั่วไป (จุดประสงค์ปลายทาง)
- จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (จุดประสงค์นำ�ทาง)

จุดประสงค์การเรียนรู้
		
จุดประสงค์ทั่วไป
			 1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการพัฒนางานอาชีพอย่างเป็นระบบ
			 2. มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนางานอาชีพ
			 3. มีกิจนิสัยในการทำ�งานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
		
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
			 1. วางแผนและจัดทำ�โครงการได้
			 2. ดำ�เนินงาน และแก้ไขปัญหาตามหลักการและกระบวนการได้
			 3. เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลงานได้
			 4. เขียนรายงานและนำ�เสนอผลงานโดยใช้สื่อโสตทัศน์ได้
		 2.3 ศึกษาคำ�อธิบายรายวิชาเพื่อนำ�มาเป็นหัวข้อเนื้อหาสาระ
			 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
เพือ่ วางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ด้วยกระบวนการทดลอง สำ�รวจ ประดิษฐ์คดิ ค้น หรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การ
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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เขียนโครงการ การดำ�เนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุปผล
การดำ�เนินงานและจัดทำ�รายงาน การนำ�เสนอผลงาน การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำ�เสนอ
ผลงานโครงการ

คำ�อธิบายรายวิชา 			

เนื้อหาสาระ

		 ประเด็นเนื้อหา
			 1. การเลือกหัวข้อโครงการ
			 2. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง
			 3. การเขียนโครงการ
			 4. การดำ�เนินงานโครงการ
			 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
			 6. วิเคราะห์และแปลผล
			 7. การสรุปผลการดำ�เนินงานและจัดทำ�รายงาน
			 8. การนำ�เสนอผลงาน
			 9. การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบการนำ�เสนอผลงานโครงการ
		 2.4 ศึกษาประเด็นเนื้อหาเทียบเคียงกับกระบวนการวิจัย
		 • ประเด็นเนื้อหา		 • กระบวนการวิจัย
1. การเลือกหัวข้อโครงการ
1. การกำ�หนดปัญหาวิจัย
2. การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
2. การตรวจเอกสาร
และเอกสารอ้างอิง
3. การเขียนโครงการวิจัย
3. การเขียนโครงการ
4. การดำ�เนินงาน
4. การดำ�เนินงานโครงการ
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. วิเคราะห์และแปลผล
6. วิเคราะห์และแปลผล
7. การสรุปผลการวิจัย
7. การสรุปผลการดำ�เนินงาน
และจัดทำ�รายงาน
และจัดทำ�รายงาน
8. การนำ�เสนอผลงาน
9. การใช้สื่อโสตทัศน์ประกอบ
การนำ�เสนอผลงานโครงการ
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การนำ�หัวข้อของประเด็นเนื้อหาทั้ง 9 หัวข้อ มาเขียนรายละเอียดเนื้อหาสาระ
ที่ผู้เรียนและผู้สอนทำ�ความเข้าใจได้ง่ายตามสภาพของระดับการศึกษาชั้น ปวส. โดยผู้จัดทำ �
สามารถสืบค้นได้จาก เอกสาร ตำ�รา ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั เบือ้ งต้น และทีส่ ะดวกและง่ายคือการ
สืบค้นจากอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น
บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. สุวีริยาสาส์น. กรุงเทพฯ.
http://www.sutenm.com/tag วิธีเลือกโครงการ
http://www.bestwitted.com/ แนวทางการเลือกหัวข้อการวิจัย
http://www.scribd.com/doc/8325521/ การคิดและเลือกหัวข้อทำ�โครงการวิจัย
http://202.183.233.73/human/member/titiya_net/tmp/outline_INd.doc
http://gotoknow.org/blog/formal1/123521. แหล่งสารสนเทศเพือ่ การศึกษา ค้นคว้าและวิจยั
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm การเขียนรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์
http://th.wikipedia.org/wiki ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์
ฯลฯ
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		 2.5 ตัวอย่างการทำ�โครงการสอน 18 สัปดาห์ วิชา โครงการ ระดับ ปวส.
หน่วย
การเรียน
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เนื้อหา

สัปดาห์
ที่
1- 4

กระบวนการวิจัย

1

หลักการเขียน
โครงการ

2

การสร้างเครื่องมือ

3

การวางแผนเก็บ
ข้อมูล การนำ�
เสนอข้อมูล
เขียนรายงาน

6-7

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล
เขียนรายงาน

4

การดำ�เนิน
โครงการ

8-17

- ดำ�เนินโครงการวิจัย

5

นำ�เสนอรายงาน

18

การนำ�เสนอโครงการ

5

- เลือกหัวข้อโครงการ
- ตรวจเอกสาร
- เขียนโครงการ
การสร้างเครื่องมือ

แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
- พาไปศึกษาดูงาน
- การเข้าถึง
อินเตอร์เน็ต
- ศึกษาเครื่องมือ
วิจัยแบบต่างๆ
- สร้างเครื่องมือที่
สอดคล้องกับโครงการ
- ศึกษาขั้นตอน
เก็บข้อมูล
- ศึกษาสถิติที่เกี่ยวข้อง
- การวิเคราะห์นำ�เสนอ
ข้อมูล
- สร้างชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ์
หาประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการวิจัย
โดยมีครูที่ปรึกษาให้
คำ�แนะนำ�
- สร้างเวทีการนำ�เสนอ
ผลงานวันวิชาการ
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		 2.6 ข้อผิดพลาดที่มักจะพบในแผนการเรียนรู้
		
การประเมินผล
			 1. เขียนไม่ชัดเจน มักจะเขียนรายการสับสนระหว่างเอกสารที่ใช้เพื่อ
				 ประเมินผล กับเอกสารที่ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน
			 2. เขียนซ้ำ� ๆ กันทุกหน่วย ทั้ง ๆ ที่ควรจะประเมินด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน
		 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
			 1. มักจะไม่มีปัญหาเลยสักครั้งเดียว
			 2. ปัญหาที่พบทำ�ให้น่าสงสัยว่าเป็นจริงหรือไม่
		 2.7 การประเมินตนเองของผู้สอน
		 คุณทำ�ในสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ หรือไม่
			 1. มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
			 2. มีการกำ�หนดการเรียนการสอนครบทั้งสามด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย
				 จิตพิสัย และทักษะพิสัย
			 3. มีแหล่งการเรียนรู้ พร้อมแนะนำ�ผู้เรียน
			 4. เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาทราบถึงเกณฑ์ของการให้คะแนน และประเมินผล
			 5. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนก่อนเสมอ
			 6. ใช้คำ�ถามกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ให้มีคำ�ถามวิจัย
			 7. สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยในการทำ�โครงการ
			 8. วัดผลทั้งในระหว่างเรียน และหลังเรียน
			 9. แจ้งผลการวัดปละประเมินให้นักศึกษาทราบ
			 10. ใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลายวิธี
			 11. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สะท้อนความรู้สึกโดยการเขียนอนุทิน
			 12. ประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียน
			 13. ตรวจงาน แล้วชี้แจงข้อบกพร่องของผู้เรียน
			 14. บันทึกคะแนน และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ
			 15. มีหลักฐานการให้คะแนน
			 16. ติดตามผู้เรียนที่ไม่ส่งงาน
			 17. ให้กำ�ลังใจและให้คำ�ชมเชยนักศึกษาที่ยังมีข้อบกพร่อง
			 18. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน
			 19. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมิน และวิจารณ์ผลงานของเพื่อน
			 20. สร้างเวทีให้ผู้เรียนได้นำ�เสนอผลงาน
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แผนระยะที่ 3 การดำ�เนินการนิเทศและสังเกตการสอน
10 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

1. สาระสำ�คัญ
ผู้นิเทศจะต้องช่วยเหลือแนะนำ�ให้ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน
2. จุดประสงค์ปลายทาง
ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิตได้
3. จุดประสงค์นำ�ทาง
ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิตใน
วิชาที่ตนเองสอนตามกระบวนการนิเทศแบบคลินิกได้อย่างเหมาะสม
4. ขอบข่าย
1. การจัดกิจการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต ชั้น ปวส.
2. การสังเกตการสอนตามขั้นตอนการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
5. กิจกรรมการนิเทศ
ผู้วิจัยร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ร่วมกับครูผสู้ อนดำ�เนินการวางแผนการนิเทศแบบคลินกิ ตลอดระยะเวลา
การปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (ตารางการสังเกตการสอน) ผู้วิจัยดำ�เนินการนิเทศ
แบบคลินิก ดังนี้
		 1.1 การประชุมวางแผนการสังเกตการ
		 1.2 สังเกตการสอน
		 1.3 การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับและวางแผนการสังเกตการณ์สอนครั้งต่อไป
2. ครูผู้สอนดำ�เนินการสอนตามกำ�หนดและแผนการเรียนรู้ที่วางไว้ และผู้วิจัย
สังเกตการสอน จำ�นวน 6 ครั้ง ตามข้อตกลงร่วมกัน
3. ผูว้ จิ ยั สรุปผลข้อมูลจากการสังเกตการสอน 6 ครัง้ ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ครูผสู้ อน
เป็นรายครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการพัฒนาการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาจะให้นักเรียนวัดผลประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ (Post
test) โดยใช้แบบทดสอบหลังการดำ�เนินการตามกระบวนการนิเทศแบบคลินิก และประเมินการ
ทำ�โครงการวิจัย
6. สื่อ / เครื่องมือการนิเทศ
1. ตารางการสังเกตการสอน
2. เครื่องมือสังเกตการสอน / แบบบันทึกการสังเกตการสอน / แบบประเมิน
3. แบบทดสอบ
7. การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
2. ทดสอบความรู้ครูผู้สอนถึงกระบวนการนิเทศแบบคลินิก / การเรียนการสอน
รายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต / ทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน – หลังการนิเทศแบบคลินิกของ
นักเรียนและครูผู้สอน
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แผนการนิเทศแบบคลีนิก
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาโครงการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
1. วิธีการสังเกต ผู้วิจัยสังเกตการสอนครูผู้สอน โดยแบ่งเป็น
1.1 ขั้นตอนการสังเกตการสอน
			 1.1.1. ประชุมวางแผน
			 1.1.2. ดำ�เนินการสังเกตการสอน
			 1.1.3. ให้ข้อมูลย้อนกลับและประเมินความสามารถในการสอน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสังเกต
			 - แบบประเมินความสามารถในการสอนรายวิชาโครงการ
2. ระยะเวลาการสังเกตการสอน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง จำ�นวน 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 – 20
พฤศจิกายน 2552 โดยใช้เวลาสังเกตครั้งละประมาณ 50 นาที ตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
นิเทศการสอนนักศึกษา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วัน/เดือน/ปี

เวลา

ผู้รับการนิเทศ

หัวข้อความรู้เรื่องที่นิเทศ

3 พ.ย. 52

13.00
ถึง
13.50 น.

ครูไพฑูรย์ จันทรนิมิตร การศึกษาค้นคว้าและการสืบค้น
ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง /
การเลือกเรื่องทำ�โครงการ

10 พ.ย. 52

13.00
ถึง
13.50 น.

ครูไพฑูรย์ จันทรนิมิตร การกำ�หนดจุดประสงค์ในการทำ�
โครงการ/ การจัดทำ�เค้าโครง
หรือโครงการวิจัย

17 พ.ย. 52

13.00
ถึง
13.50 น.

ครูไพฑูรย์ จันทรนิมิตร การปฏิบัติงานวิจัยเชิงทดลอง การ
เก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้ มูล/
การเขียนรายงานโครงการ และการ
นำ�เสนอผลงาน
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นิเทศการสอนนักศึกษาประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาช่างกลเกษตร
วัน/เดือน/ปี

เวลา

ผู้รับการนิเทศ

หัวข้อความรู้เรื่องที่นิเทศ

4 พ.ย. 52

09.00
ถึง
09.50 น.

ครูวิเศษ นุกูลจิตร

การศึกษาค้นคว้าและการสืบค้น
ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง /
การเลือกเรื่องทำ�โครงการ

11 พ.ย. 52

09.00
ถึง
09.50 น.

ครูวิเศษ นุกูลจิตร

การกำ�หนดจุดประสงค์ในการทำ�
โครงการ/ การจัดทำ�เค้าโครง
หรือโครงการวิจัย

18 พ.ย. 52

09.00
ถึง
09.50 น.

ครูวิเศษ นุกูลจิตร

การปฏิบัติงานวิจัยเชิงทดลอง
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล/ การเขียนรายงานโครงการ
และการนำ�เสนอผลงาน

นิเทศการสอนนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ (กลุ่มพืชศาสตร์)
วัน/เดือน/ปี
6 พ.ย. 52

เวลา

ผู้รับการนิเทศ

หัวข้อความรู้เรื่องที่นิเทศ

09.00
ครูธงชัย ไชยวงศ์กาญจน์ การศึกษาค้นคว้าและการสืบค้น
ถึง 09.50 น.
ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง /
10.00
ครูประพันธ์ ใสสะอาด การเลือกเรื่องทำ�โครงการ
ถึง 10.50 น.

13 พ.ย. 52

09.00
ครูธงชัย ไชยวงศ์กาญจน์ การกำ�หนดจุดประสงค์ในการทำ�
ถึง 09.50 น.
โครงการ/ การจัดทำ�เค้าโครง หรือ
10.00
ครูประพันธ์ ใสสะอาด โครงการวิจัย
ถึง 10.50 น.

20 พ.ย. 52
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09.00
ครูธงชัย ไชยวงศ์กาญจน์ การปฏิบัติงานวิจัยเชิงทดลอง
ถึง 09.50 น.
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
10.00
ครูประพันธ์ ใสสะอาด ข้อมูล/ การเขียนรายงานโครงการ
และการนำ�เสนอผลงาน
ถึง 10.50 น.

เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

นิเทศการสอนนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ (กลุ่มสัตวศาสตร์)
วัน/เดือน/ปี
6 พ.ย. 52

เวลา

ผู้รับการนิเทศ

หัวข้อความรู้เรื่องที่นิเทศ

13.00
ครูสมชาย แก้วจันทร์ฉาย การศึกษาค้นคว้าและการสืบค้น
ถึง 13.50 น.
ข้อมูลและเอกสารอ้างอิง /
การเลือกเรื่องทำ�โครงการ
14.00
ครูยงยุทธ ดีอุต
ถึง 14.50 น.

13 พ.ย. 52 13.00
ครูสมชาย แก้วจันทร์ฉาย การกำ�หนดจุดประสงค์ในการทำ�
ถึง 13.50 น.
โครงการ/ การจัดทำ�เค้าโครง หรือ
โครงการวิจัย
14.00
ครูยงยุทธ ดีอุต
ถึง 14.50 น.

20 พ.ย. 52 13.00
ครูสมชาย แก้วจันทร์ฉาย การปฏิบัติงานวิจัยเชิงทดลอง
ถึง 13.50 น.
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูล/ การเขียนรายงานโครงการ
14.00
ครูยงยุทธ ดีอุต
และการนำ�เสนอผลงาน
ถึง 14.50 น.
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แผนระยะที่ 4 การประเมินผลการนิเทศแบบคลินิค
25 มีนาคม - 5 เมษายน 2552

1. สาระสำ�คัญ
ผู้นิเทศจะต้องประเมินผลการนิเทศโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลที่หลากหลาย
เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการนิเทศ
2. จุดประสงค์ปลายทาง
การนิเทศแบบคลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4
หน่วยกิตได้
3. จุดประสงค์นำ�ทาง
1. ครูผสู้ อนมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ
4 หน่วยกิตเพิ่มขึ้น
2. ครูผู้สอนเขียนแผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
3. ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการสอนแบบคลินิก
4. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้รายวิชาโครงการ
5. นักเรียนสามารถเขียนรายงานวิจัย (โครงการ 4 หน่วยกิต)ได้
4. ขอบข่าย
1. ผลการสอบของครู หลังการดำ�เนินการตามกระบวนการนิเทศแบบคลินิก ผ่าน
เกณฑ์ที่ร้อยละ 70
2. ผลการสอบของนักเรียนหลังทำ�โครงการวิจัย ผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 70
3. สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
4. รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก
5. กิจกรรมการนิเทศ
เมื่อครูผู้สอนดำ�เนินการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ คู่กับการนิเทศแบบคลีนิค
เสร็จสิ้นตามโครงการเป็นรายบุคคลแล้ว ผู้วิจัยประเมินผลการนิเทศแบบคลินิกครูผู้สอน จำ�นวน
3 คน ดังนี้
1. การประเมินครูผู้สอน
		 1.1 มอบหมายให้ครูผู้สอนทำ�แบบทดสอบ เพื่อการวิจัยเรื่อง “การนิเทศแบบ
คลินิกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต”
		 1.2 มอบหมายให้ครูผู้สอนเขียนแผนการเรียนรู้รายวิชาโครงการ 4 หน่วยกิต
2. การประเมินผลนักเรียน
		 2.1 ทดสอบความรู้ ความเข้าใจนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรายวิชาโครงการ
4 หน่วยกิต
		 2.2 ผลรายงานการวิจัยในสาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียน
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6. สื่อ / เครื่องมือการนิเทศ
1. แบบทดสอบสำ�หรับครูและนักเรียน
2. แบบสังเกตการสอน
3. แบบประเมินแผนการเรียนรู้ และแบบประเมินรายงานวิจัย
7. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสำ�เร็จ

วิธีการ

1. ครูผู้สอน
1.1 การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ทดสอบ
โครงการ 4 หน่วยกิต
1.2 การเขียนแผนการเรียนรู้รายวิชา ประเมินแผน
โครงการ
2. นักเรียน
2.1 ความรู้ ความเข้าใจ ทำ�โครงการ ทดสอบ
วิจัย
ประเมินรายงาน
2.2 ความสามารถในการเขียน
รายงานวิจัย (โครงการ)

เครื่องมือ
แบบทดสอบ
แบบประเมินแผนการเรียนรู้

แบบทดสอบ
แบบประเมินรายงานการวิจยั

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แบบ นท 3-1.1

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
ชื่อผู้สอน ………………………………………….ชั้น……………………………ครั้งที่……….
เรื่อง……………………………………………….วันที่ ……..เดือน………………พ.ศ……….
ผู้สังเกตการสอน………………………………………………………………………………….
คำ�ชี้แจง แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อนำ�ผลมาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอน

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

บันทึกเพิ่มเติม

ไม่มี
มี

แผนการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบถ้วน
เตรียมสื่อ

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

2. การจัดกิจกรรม
2.1 นำ�เข้าสู่
บทเรียน

ไม่มี
มี

เล่นเกม
สนทนา
ดูรูปภาพ
ดูแผนภูมิ
อื่น ๆ ………....................….

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

2.2 แจ้งจุด
ประสงค์

ไม่มี
มี

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

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

2.3 การให้
ความรู้

ไม่มี
มี

อธิบาย
ให้ศึกษาด้วยตัวเอง
อื่น ๆ ………………………...

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

2.4 การทำ�แบบ
ให้ดู

ไม่มี
มี

ยกตัวอย่าง
สาธิต
อื่น ๆ …………………………

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

2.5 ตรวจสอบ
ความเข้าใจ

ไม่มี
มี

ทำ�แบบฝึกหัด
ทำ�แบบทดสอบ
การตอบคำ�ถาม
การรายงานผลการเรียนรู้หน้าชั้นเรียน
อื่น ๆ …………………………

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

1.เตรียมการสอน
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ขั้นตอน

การปฏิบัติ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

บันทึกเพิ่มเติม

2.6 ฝึกโดยครู
แนะนำ�

ไม่มี
มี

ฝึกรายบุคคล
ฝึกเป็นคู่
ฝึกเป็นกลุ่ม
ฝึกรวมกันทั้งชั้น
อื่น ๆ ………………………………

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

2.7 ฝึกโดยอิสระ

ไม่มี
มี

ฝึกรายบุคคล
ฝึกเป็นคู่
ฝึกเป็นกลุ่ม
อื่น ๆ ………………………………

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

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
1. จุดเด่น
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
2. ข้อควรปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
3. ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………...............…………………

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตัวอย่าง แบบบันทึกการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหา
มาตรฐานที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำ�เร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
คุณภาพ คุณภาพ ผลคุณภาพ
เป้าหมาย
ที่
ตามเป้าหมาย
ของ
ปรากฏ
กำ�หนด
สถานศึกษา
ผ่าน ไม่ผ่าน
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย
ดีมาก
สะสม 2.00 ขึ้นไป
80% ขึ้นไป
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วย
ดีมาก
งาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
1.3 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
ดีมาก
มาตรฐานวิชาชีพ
80 ขึ้นไป
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ดี
ทางการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) ตัง้ แต่ 55–64.99
ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ดี
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติดา้ นอาชีวศึกษา (V-NET) 55-64.99
ตั้ ง แต่ ค่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ชาติ ขึ้ น ไปในกลุ่ ม ภาษา
อังกฤษ
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบ
ดีมาก
มาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒวิชาชีพ หรือหน่วย 80 ขึ้นไป
งานที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษารับรอง
1.7 ร้อยละของผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรเทียบกับ
ดีมาก
แรกเข้า
80 ขึ้นไป
1.8 ร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ได้งานทำ� หรือ
ดีมาก
ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี
80 ขึ้นไป
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ดีมาก
หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้

หมายเหตุ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่สถาน
ศึกษากำ�หนด

จุดที่ต้องพัฒนาตามที่ปรากฏในรายงาน (SAR)
……………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตัวอย่าง แบบบันทึกการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหา
มาตรฐานที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
คุณภาพ
ผลคุณภาพ
คุ
ณ
ภาพ
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
ตามเป้าหมาย
ที
่
ของ
กำ�หนด
ปรากฏ
สถานศึกษา
ผ่าน ไม่ผ่าน
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตรฐาน
ดีมาก
สมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของ 5 คะแนน
สถานประกอบการหรือประชาคมอาเซียน
2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
ดีมาก
รายวิชา
5 คะแนน
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ดีมาก
5 คะแนน
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผลการจัดการ
ดีมาก
เรียนการสอนรายวิชา
5 คะแนน
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
ดี
55-64.99
หมายเหตุ สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามเป้าหมายที่สถาน
ศึกษากำ�หนด

จุดที่ต้องพัฒนาตามที่ปรากฏในรายงาน (SAR)
……………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………...................................................................................
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ตัวอย่าง แบบประเมินแผนการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ ........... ปีการศึกษา ……………
ชื่อ – สกุล …………………………………… สาขา .…………..………………….
เกณฑ์การประเมิน ดี
หมายถึง ……………………………………..
				
พอใช้ หมายถึง ……………………………………..
				
พัฒนา หมายถึง ……………………………………..
ที่

หัวข้อประเมิน

ตัวชี้วัด

ระดับคุณภาพ
ดี

พอใช้ พัฒนา

1. สมรรถนะประจำ�หน่วยการเรียนรู้
2. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
3. กำ�หนดการสอน
4. สาระสำ�คัญ
5. สมรรถนะประจำ�หน่วยหรือสมรรถนะ
อันพึงประสงค์
6. จุดประสงค์การสอน/การเรียนรู้
7. สาระการเรียนรู้/เนื้อหาการเรียนรู้
8. กิจกรรมการเรียนรู้/กิจกรรมการสอน
9. งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม
10. สื่อการสอน/วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์
11. แหล่งการเรียนรู้
12. การประเมินผล
13. บันทึกผลหลังการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินแผนการเรียนรู้ มีคุณภาพในระดับ
( ) ดี				
( ) พอใช้				
( ) ควรพัฒนา		

มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง .................................
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ...............................
มีคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ..............................
………………………………ผู้ประเมิน
(......................................................)
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตัวอย่าง แบบบันทึกผลการสำ�รวจและประเมินความต้องการ
ภาคเรียนที่ ........... ปีการศึกษา ……………
ชื่อ – สกุล …………………………………… สาขา .…………..………………….
รายการความต้องการ
1. การพัฒนาตนเองเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
1.1 การเขียนแผนการเรียนรู้
1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.3 การจัดทำ� สื่อประกอบการสอน
1.4 การวัดและประเมินผล
2. การพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ
2.1 การทำ� ผลงานทางวิชาการ
2.2 การทำ� เอกสารประกอบการเรียน
2.3 การทำ� วิจัยในชั้นเรียน
2.4 การอบรมความรู้ / ทักษะทางวิชาชีพ
2.5 การศึกษาดูงาน สถานประกอบการ
3. ……………………………………………
4. ……………………………………….......

50

ระดับความ
ต้องการ

หมายเหตุ

3 2 1

3 หมายถึง ต้องการมาก
2 หมายถึง ต้องการปานกลาง
1 หมายถึง ต้องการน้อย
ตัวเลขที่สรุปในช่องระดับ
ความต้องการ คือ จำ�นวนคน

เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุของสภาพปัญหา
สภาพปัญหา

สาเหตุของปัญหา

มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2
1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียน 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
รายวิชา
1.2 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
หน่วยงาน ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพของผู้เรียน
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการหรือประชาคม
อาเซียน
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำ�แผนการจัด
มาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนรู้รายวิชา
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำ�แผนการจัด
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การเรียนรู้รายวิชา
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ระดับชาติขึ้นไป
รายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำ�แผนการจัด
ทดสอบมาตรฐานการศึกษาระดับชาติด้าน
การเรียนรู้รายวิชา
อาชีวศึกษา (V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ระดับชาติขึ้นไปในกลุ่มภาษาอังกฤษ
รายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการ 2.2 ระดับคุณภาพในการจัดทำ�แผนการจัด
ทดสอบมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิ
การเรียนรู้รายวิชา
วิชาชีพ หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการ
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
ประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษารับรอง
รายวิชา
2.4 ระดับคุณภาพในการวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
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ตัวอย่าง แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุของสภาพปัญหา (ต่อ)
สภาพปัญหา

สาเหตุของปัญหา

มาตรฐานที่ 1
1.7 ร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เทียบกับแรกเข้า
1.8 ร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาที่ได้งานทำ�
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ
ภายใน 1 ปี

มาตรฐานที่ 2
2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา
2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถานประกอบการ
หรือประชาคมอาเซียน
1.9 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ 2.1 ระดับคุณภาพในการใช้และพัฒนาหลักสูตร
หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการ
ฐานสมรรถนะรายวิชาที่สอดคล้องกับ
ที่มีต่อคุณภาพของผู้สำ�เร็จการศึกษา
ความต้องการของสถานประกอบการหรือ
ประชาคมอาเซียน
2.5 ระดับคุณภาพในการฝึกงาน
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ตัวอย่าง แบบแสดงความสำ�คัญของสาเหตุและกำ�หนดทางเลือก
สภาพปัญหา / ความต้องการ ลำ�ดับความสำ�คัญของสาเหตุ

ทางเลือก / แนวทางแก้ไข
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ตัวอย่าง แบบสังเกตการสอนในชั้นเรียนของครู เพื่อประกอบการนิเทศภายใน
นำ�ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ชือ่ ครูอาจารย์/ผูส้ อนทีถ่ กู สังเกต นาย/นาง/นางสาว..........................สกุล.................................
วิชาทีส่ อน...........................................รหัสวิชา....................หน่วยการสอนที.่ ........ครัง้ ที.่ .........
ชั้นปวช./ปวส. ปีที่..........ห้องที่..............ภาคเรียนที่..................ปีการศึกษาที่ 2553........
คำ�ชี้แจง การใช้แบบสังเกตการสอนในชั้นเรียนของครูอาจารย์ เพื่อประกอบการ
นิเทศภายในสถานศึกษานำ�ไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน
------------------------------------------------------------------คำ�ชี้แจง

แบบสังเกตการสอนนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการนิเทศภายในสถานศึกษา
ของฝ่ายบริหารโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการได้แก่ รอง.ผอ.ฝ่ายวิชาการ/ หน.คณะวิชา หน.แผนกวิชา
คณะครูที่สอนในรายวิชาเดียวกันแต่แบ่งห้องสอน รวมทั้งเพื่อนครูสังเกตประเมิน เพื่อสรุปผล
การสังเกตการสอน/ประเมินการสอนในชัน้ เรียนนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนตามพิสัยการเรียนรู้ทั้ง 3 ด้าน คือ
พุทธิพสิ ยั ทักษะพิสยั และจิตพิสยั ทีไ่ ด้วเิ คราะห์หลักสูตรรายวิชาซึง่ ได้เขียนออกมาเป็นจุดประสงค์
การเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ จุดประสงค์ทั่วไป และ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ประเด็นสาคัญสถานศึกษาจะดำ�เนินการนิเทศภายใน โดยการใช้แบบสังเกต
การสอนในชั้นเรียนให้ถือว่าเป็นกลยุทธ์สาคัญ/เป็นหัวใจสำ�คัญยิ่ง ในการจัดการเรียนการสอน
ซึง่ สถานศึกษาจำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างจริงจังและให้ความสำ�คัญยิง่ การจัดการอาชีวศึกษาใน
แต่ละระดับหลักสูตรจึงจะมีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพตามหลักการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของชาติ
โดยวิธีการประเมินจากการสังเกตการสอนในชั้นเรียน มี 3 แนวทาง คือ
1. ฝ่ายบริหารระดับอำ�นวยการ โดย รอง.ผอ.วิชาการ/ จัดการศึกษา เป็นผูป้ ระเมิน
จากการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ซึ่งสามารถทำ�ได้โดยวางแผนเป็นภาคเรียนและสุ่มตัวแทน/
ผูส้ อนต้องการให้ทวั่ ถึงทุกคณะวิชา/แผนกวิชา จะได้ทราบผลการประเมินจากการสังเกตการสอน
ในชั้นเรียนจากสภาพจริง/เชิงประจักษ์ และนำ�ผลที่ได้โดยภาพรวมมาวางแผนแก้ไขปรับปรุงใน
ระดับบริหาร/อำ�นวยการในประเด็นปัญหาที่พบตามความสำ�คัญก่อนหลัง และได้ให้คำ�ชี้แนะให้
กาลังในแก่ครูประจำ�วิชา
2. ฝ่ายบริหารระดับปฏิบตั กิ าร โดย หน.คณะวิชา หน.แผนกวิชา เป็นผูป้ ระเมินจาก
การสังเกตการสอนในชั้นเรียน ซึ่งสามารถทำ�ได้เป็นการภายในคณะวิชา/แผนกวิชา โดยหัวหน้า
คณะวิชาและหัวหน้าแผนกวิชาวางแผนร่วมกันเป็นภาคเรียนและให้ถือว่าเป็นภารกิจสาคัญ
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ของตนในการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ซึ่งต้องมีการประชุมชี้แจงให้ครูประจำ�คณะวิชา/แผนก
วิชาเพื่อยึดถือเป็นหลักต้องปฏิบัติเดียวกันว่าครูทุกคนมีโอกาสที่จะต้องมีการประเมินการสอน
จากการสังเกตในชัน้ เรียน ในการนีจ้ �ำ เป็นต้องสุม่ ตัวแทน/ผูส้ อนต้องการ/กำ�หนดตารางการนิเทศ
ภายในโดยการสังเกตการสอนในชัน้ เรียนให้ครบทุกคนในคณะวิชา/แผนกวิชา(วางแผนยุทธ์ศาสตร์
1-2 ปี หรือมากกว่า) จะได้ทราบผลจากสภาพจริงและปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้ทันที
เป็นการภายใน และบางอย่างต้องอาศัยฝ่ายอำ�นวยการ และที่สาคัญเป็นการเปิดใจและเข้าใจ
ระหว่างกันมากขึน้ ตลอดจนเป็นการให้ค�ำ ชีแ้ นะและให้ก�ำ ลังใจแก่ครูประจาวิชาในคณะวิชา/แผนก
วิชาเป็นสำ�คัญ
3. คณะผู้สอนวิชาเดียวกันและแบ่งห้องเรียนสอน/ เพื่อนครู วิธีการประเมินจาก
การสังเกตการสอนในชั้นเรียนแบบนี้เป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติกันและปฏิบัติได้สะดวกและง่ายเพราะ
เป็นกันเองเนื่องจากเป็นเพื่อนครูด้วยกัน ไม่มีแรงกดดัน เพียงแต่ให้เพื่อนครู / คณะผู้สอนวิชา
เดียวกันฯ ยอมรับการสังเกตการสอนในชัน้ เรียนว่ามีความจำ�เป็นในการนิเทศภายในสถานศึกษา
จะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาการเรียนการสอนของตนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และบรรลุผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรในยุคประกันคุณภาพการศึกษาครูต้องมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเองเสมอและประเด็นที่จะสะท้อนภาพตนเองได้ดีอีกทางหนึ่งคือ คณะผู้สอนฯ/เพื่อนครู
สามารถสะท้อนให้เห็นได้ จะได้ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีวธิ นี ตี้ อ้ ง
ร่วมแรงร่วมใจ/ร่วมมือกัน อย่างจริงจังจะได้ผลยิ่ง ขอเพียงแต่เปิดใจกว้างระหว่างกันและยอมรับ
ถือปฏิบัติกันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเท่านั้น
วิธีใช้
สมบูรณ์

(1) กรอกข้อมูล ทั้งผู้สังเกตการ และครูประจาวิชาตามแบบกำ�หนดให้ครบถ้วน

(2) ผูส้ งั เกตการ ประเมินการสอนตามแบบสังเกตการสอนในชัน้ เรียน 7 ด้านให้ครบ
ถ้วนในระหว่างสังเกตการสอน แล้วกาเครือ่ งหมาย / ลงในช่องระดับคะแนนคุณภาพดี (3 คะแนน)
หรือ พอใช้ (2 คะแนน) หรือ ควรปรับปรุง (1 คะแนน) เมือ่ พิจารณาตามทีเ่ ห็นสมควรอย่างยุตธิ รรม
ที่สุดแล้ว
(3) เมื่อพิจารณาประเมินและให้ระดับคะแนนครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านจน
ครบ 7 ด้าน โดยหาคะแนนเฉลีย่ แต่ละด้าน(รวมคะแนนจากหัวข้อย่อยหารด้วยจำ�นวนหัวข้อย่อย)
แล้วรวมคะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 ด้านที่ได้ค่าด้วยกัน เทียบกับคะแนนเต็ม 21 คะแนน (จาก 7 ด้าน ๆ
ละ 3 คะแนน)แล้วหารด้วยจำ�นวนด้านที่ประเมินจากการสังเกตการสอน (หารด้วย 7) ซึ่งผลลัพธ์
ที่ได้ คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้ถูกสังเกตการสอน / ผู้ถูกประเมิน
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โดยกำ�หนดเกณฑ์ระดับคุณภาพจากคะแนนที่ประเมินได้ดังนี้
2.51 – 3.00 ดี
1.51-2.50 พอใช้
1.00-1.50 ควรปรับปรุง
ถ้านำ�คะแนนเฉลีย่ ของผูถ้ กู สังเกตการสอน / ผูถ้ กู ประเมิน ทุกคน (ข้อ 3) ใน คณะผูส้ อนฯ / เพือ่ น
ครู/แผนกวิชา/คณะวิชา/สถานศึกษา(ทุกคณะวิชาในสถานศึกษา) มารวมกันแล้วหารด้วยจำ�นวน
ผู้ถูกประเมินทั้งหมดใน คณะผู้สอนฯ / เพื่อนครู/แผนกวิชา/คณะวิชา/สถานศึกษา ได้ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่าใด นำ�ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพที่วางไว้ในข้อ 3 ก็จะได้คุณภาพการสอน
ตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตามลำ�ดับดังกล่าวข้างต้น

ที่

รายการสังเกตการสอนที่ประเมิน

1 การเตรียมแผนการสอน
1.1 มีแผนการสอนที่ผ่านการกลั่นกรองจากฝ่าย
วิชาการและได้รับการอนุมัติแผนการสอนจาก
ฝ่ายบริหาร
1.2 มีการเตรียมสถานที่ / กำ�หนดห้องเรียน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ(พื้นที่ฝึกงาน/
ทักษะได้อย่างเหมาะสม
1.3 มีการเตรียมกิจกรรม/กำ�หนดกิจกรรม
ในการเรียนการสอนทั้งของครูและผู้เรียนได้
สอดคล้องและเหมาะสมกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
1.4 มีการเตรียมสื่อได้อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งของครูและผู้เรียนที่เกิดจากจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมได้อย่างหมาะสม
1.5 มีการเตรียม/กำ�หนดเครื่องมือวัดผล
และประเมินผลไว้หลากหลายเหมาะสมกับพิสัย
การเรียนรู้แต่ละด้าน

ระดับคะแนนคุณภาพ
ควร ข้อเสนอแนะ
ดี พอใช้
ปรับปรุง
(3)
(2)
(1)
……… ……… ……… ……………
……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………

2 การนำ�เข้าสู่บทเรียน
2.1 เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสอดคล้องสัมพันธ์กับ ……… ……… ………
บทเรียน
2.2 มีวิธีการและเทคนิค(กลวิธี)นำ�เข้าสู่บทเรียน
……… ……… ………
ที่น่าสนใจ
2.3 ใช้เวลานำ�เข้าสูบ่ ทเรียนอย่างกระฉับชัดเจนไม่เกิน ……… ……… ………
5 นาที
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……………
……………
……………
……………
……………

ที่

รายการสังเกตการสอนที่ประเมิน

3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1 จัดกิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน
การสอนที่ตั้งไว้
3.2 จัดลำ�ดับ/ขั้นตอนของกิจกรรมทั้งของครูและ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง
3.3 เลือกวิธีสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหา
จุดประสงค์ และวุฒิภาวะของผู้เรียน
3.4 นักเรียนทุกคนได้มสี ว่ นร่วมในการดำ�เนิน กิจกรรม
ของผู้สอนและกิจกรรมของผู้เรียนอย่างเป็น
สำ�คัญ
3.5 มีการมอบหมายงานหรือกิจกรรมเหมาะกับ
เนื้อหา จุดประสงค์ วัยผู้เรียน สถานที่และเวลา
3.6 มีการเน้นเนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญของเรื่องที่
เหมาะสม
3.7 เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจหรือ
สนุกสนาน หรือเร้าใจผู้เรียนทุกคน
3.8 นักเรียนมีชิ้นงานหรือได้รับมอบหมายงานแต่ละ
กิจกรรมในบทเรียนนั้น ๆ
3.9 ผูส้ อนคอยควบคุมชีแ้ นะ/แนะนำ�ในระหว่างผูเ้ รียน
ดำ�เนินกิจกรรม/ปฏิบัติงาน และไม่ละทิ้งชั้นเรียน
3.10 ผู้สอนมีความรู้จริงและทำ�ได้จริงในเรื่องที่สอน

ระดับคะแนนคุณภาพ
ควร
ดี พอใช้ ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
(3)
(2)
(1)
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ที่

รายการสังเกตการสอนที่ประเมิน

4 การใช้สื่อการเรียนการสอน
4.1 เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา
และวัยของผู้เรียน
4.2 สื่อช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น
และช่วยให้ประหยัดเวลา
4.3 ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ� จัดหา
และการใช้สื่อ
4.4 เลือกใช้สื่อเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน/
ขนาดของกลุ่ม
4.5 ผู้สอนมีการเตรียมการและซักซ้อมในการใช้สื่อ
เป็นอย่างดีและคล่องตัวในการใช้
5 การวัดผลและประเมินผล
5.1 มีการวัดผลได้ครอบคลุมพิสยั การเรียนรูท้ งั้ 3 ด้าน
คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
5.2 เลือกใช้เครือ่ งมือวัดผลสอดคล้องและครอบคลุม
จุดประสงค์และตรงกับเนื้อหาของบทเรียน
5.3 เครื่องมือวัดผลมีความยากง่ายและเหมาะสมกับ
วัยผู้เรียน/ระดับหลักสูตร
5.4 มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับพิสัยการเรียนรู้
5.5 มีการตั้งเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลไว้
อย่างชัดเจนและเหมาะสมในแต่ละเนื้อหา/
กิจกรรม ของบทเรียนนั้น ๆ
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ระดับคะแนนคุณภาพ
ควร
ดี พอใช้ ปรับปรุง ข้อเสนอแนะ
(3)
(2)
(1)
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………
……… ……… ……… ……………
……………

เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ที่

รายการสังเกตการสอนที่ประเมิน

ระดับคะแนนคุณภาพ
ควร ข้อเสนอแนะ
ดี พอใช้
ปรับปรุง
(3)
(2)
(1)

6 การสรุปบทเรียน
6.1 ผู้สอนมีการสรุปสาระสำ�คัญของบทเรียน
ในการสอนทุกครั้ง
6.2 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสรุปสาระสำ�คัญ
ของแต่ละบทเรียน
6.3 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสาระสำ�คัญเร็ว
ยิ่งขึ้น

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

7 บุคลิกภาพของครู/ผู้สอน
7.1 ผู้สอนแต่งกายเหมาะสมกับวิชาชีพและกิจกรรม
ที่สอน
7.2 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัยผู้เรียนและชัดถ้อย
ชัดคำ�และเสียงดังฟังชัด
7.3 รู้จักควบคุมอารมณ์และจัดการกับอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสมในระหว่างดำ�เนินการเรียน
การสอน
7.4 ควบคุมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีและทั่วถึงตลอด
ช่วงเวลา/หรือระยะเวลากำ�หนดในการเรียน
การสอน
7.5 มีบคุ ลิกภาพร่าเริงแจ่มใส เป็นมิตรและเป็นกันเอง
ผู้เรียน

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

รวมคะแนนที่ได้
ค่าคะแนนเฉลี่ย/ค่าเฉลี่ย

สรุปผลการประเมินจากการสังเกตการณ์สอนหน่วยการเรียนนี้ครั้งนี้ มีคุณภาพในระดับ
( ) ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ( ) พอใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50
( ) ควรปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50
ลงชื่อ........................................ผู้สังเกตการสอน
(นาย/นาง/นางสาว.............................................)
ตำ�แหน่ง.............................................................
................../..................
หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตัวอย่าง แบบประเมินแผนการสอน
ชื่อวิชา..........................................................................รหัสวิชา............................................
หน่วยที.่ .............เรือ่ ง........................................................................ระดับชัน้ .........................
ภาคเรียนที่.......การศึกษา..............ชื่อผู้จัดทาแผน..................................................................
คำ�ชี้แจง

คำ�ชี้แจงประกอบการ แบบประเมินแผนการสอน

แบบประเมิ น แผนการสอนชุ ด นี้ สามารถนำ � ไปปรั บ ใช้ ใ นการตรวจประเมิ น
แผนการสอนของครูประจำ�วิชา แผนกวิชา คณะวิชา ระดับชั้น และระดับสถานศึกษาจะตรวจ
ประเมินทั้งกระบวนหรือบางส่วนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษาจะประชุมวางกรอบนำ�ไปปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการต่อไป
วิธีการประเมิน
1) แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกวิธกี ารประเมินแนวทางใดแนวทางหนึง่ หรือหลาย
แนวทาง
2) ประเมินแผนการสอนก่อนทีจ่ ะนำ�ไปใช้สอน / หลังจากนำ�แผนการสอนไปใช้แล้ว
ประเมินแผนการสอนโดยภาพรวมทั้งรายวิชา / ประเมินแผนการสอนแต่ละแผนกวิชา /..คณะ
วิชา
วิธีใช้

1) กรอกข้อมูลของผู้จัดทำ�แผนการสอนและผู้ประเมินในแบบรายการที่กำ�หนด
2) ผู้ประเมินตรวจให้คะแนนการเขียนตามหัวข้อรายการประเมินที่ยึดตามองค์
ประกอบของแผนการสอนแต่ละด้านเป็นสาคัญ โดยทำ�เครื่องหมาย / ลงในช่องหนึ่ง คือ ดี (3)
พอใช้ (2) ควรปรับปรุง (1) ของแต่ละรายการที่ประเมินเท่านั้น เมื่อพิจารณาเห็นสมควรอย่าง
ยุติธรรมที่สุด โดยดูว่าแผนการสอนที่ประเมินนั้น เขียนได้ครอบคลุมถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์ตาม
องค์ประกอบสำ�คัญของแต่ละด้านของแผนการสอนควรอยู่ในระดับใด
3) เมื่อผู้ตรวจประเมินพิจารณาให้คะแนนครบทุกรายการ/หัวข้อแล้ว รวมคะแนน
ที่ให้ทุกช่อง หรือแต่ละช่องจนครบรายการทั้งหมดเข้าด้วยกัน (ดี มีน้ำ�หนักคะแนน เท่ากับ 3
คะแนน, พอใช้ มีน้ำ�หนักคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน, ควรปรับปรุง มีน้ำ�หนักคะแนนเท่ากับ 1
คะแนน) เทียบกับ คะแนนเต็มเท่ากับ 21 คะแนน (องค์ประกอบสำ�คัญของแผนการสอน 7 ด้านๆ
ละ 3 คะแนน) แล้วหารด้วยจำ�นวนด้านที่ทำ�การประเมิน (องค์ประกอบสำ�คัญของแผนการสอน
7 ด้าน) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ ค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ยคะแนนของผู้ถูกประเมิน/ผู้จัดทำ�แผนการสอน) โดย
กำ�หนดเกณฑ์ระดับคุณภาพของแผนการสอนจากคะแนนที่ประเมินได้ คือ
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เอกสารแนวทางการนิเทศภายใน ด้านการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

2.51 – 3.00

ดี

1.51 – 2.50

พอใช้

1.00 – 1.50

ควรปรับปรุง

อนึง่ การหาคะแนนเฉลีย่ แต่ละด้าน หาได้โดยนำ�ระดับคะแนนคุณภาพทีป่ ระเมินไว้
ในช่องแต่ละหัวข้อย่อยรวมกันหารด้วยจำ�นวนหัวข้อย่อย ถ้าทศนิยมตำ�แหน่งที่ 3 ไม่ใช่ 0 ให้ปดั ขึน้
เช่น ด้านหนึ่งมี 3 ข้อย่อย ประเมินไว้ ระดับ 2,2 และ 1 รวมได้ 5 หารด้วย 3 เท่ากับ 1.666
ปัดเป็น 1.67
ถ้านำ�ผลคะแนนจาก ข้อ 3) คือ ค่าเฉลีย่ คะแนนของผูถ้ กู ประเมิน / ผูจ้ ดั ทำ�แผนการ
สอนทุกคนในแผนกวิชา / คณะวิชา / ระดับชั้น / สถานศึกษา มารวมกัน หารด้วยจำ�นวนผู้ถูก
ประเมิน / ผูจ้ ดั ทำ�แผนการสอนทัง้ หมดในแผนกวิชา/ คณะวิชา /ระดับชัน้ / สถานศึกษา ได้เท่าใด
นำ�ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพของแผนการสอนที่กำ�หนดไว้ใน ข้อ 3) ซึ่งจะได้ภาพ
รวมของคุณภาพแผนการสอนในแผนกวิชา / คณะวิชา / ระดับชั้น / สถานศึกษานั้นๆ ตามแต่
จะดำ�เนินการประเมิน
ที่

รายการตรวจสอบและประเมิน

1 สาระสำ�คัญ
1.1 เขียนได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกหัวข้อในเนื้อหา
1.2 เขียนได้แก่สารของเรื่องและชัดเจน
1.3 เขียนได้สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียน
การสอน
2 จุดประสงค์การเรียนการสอน
2.1 มีทั้งจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.2 เขียนจุดประสงค์ครอบคลุมสมรรถภาพของผู้เรียน
ครบทั้ง 3 ด้านคือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
2.3 เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทั่วไป
2.4 เขียนจุดประสงค์ทั่วไปได้ครอบคลุมเนื้อหา
และพฤติกรรมที่จะวัด
2.5 เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมได้ถูกต้องตามหลักการ
คือ อย่างน้อยต้องมีพฤติกรรมที่คาดหวังและเกณฑ์
ที่จะวัด

ระดับคะแนนคุณภาพ
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(1)
(3)
(2)
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………

……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
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ที่

รายการตรวจสอบและประเมิน

3 เนื้อหา
3.1 เนื้อหาต้องสอดคล้องกับหัวข้อเรื่อง สาระสำ�คัญ
และจุดประสงค์
3.2 มีความถูกต้องทันสมัยและเหมาะสมกับระดับ
หลักสูตรและวัยของผู้เรียน
3.3 เนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์และมีรายละเอียดพอที่
จะทำ�ให้ผู้เรียนจับประเด็นสำ�คัญได้
3.4 จัดลำ�ดับเนื้อเป็นไปตามลำ�ดับยากง่าย และขั้นตอน
การเรียนรู้
3.5 มีองค์ประกอบที่จะส่งเสริมให้เกิดความน่าสนใจ
และเรียนรู้ยิ่งขึ้น เช่น รูปภาพ แผนภูมิ เป็นต้น
3.6 เขียนและใช้ภาษาได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสาขา
วิชานั้น
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน 3 ขั้น คือ
ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียนขั้นสอน และขั้นสรุป
4.2 เขียนได้สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์ สาระสำ�คัญ
และเนื้อหา
4.3 ใช้วิธีสอนเหมาะสมกับเนื้อหา สถานที่ และวัยของ
ผู้เรียน / ระดับหลักสูตร
4.4 ระบุขั้นตอนการใช้สื่อในแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
4.5 เขียนกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
โดยผู้เรียนได้ดำ�เนินกิจกรรมของตนและกลุ่มมากกว่า
กิจกรรมผู้สอน
4.6 แบ่งเวลาในการจัดกิจกรรมของผู้สอนและของผู้เรียน
ไว้ได้อย่างเหมาะสม
4.7 เขียนกิจกรรมทั้งของผู้สอนและของผู้เรียนได้ละเอียด
ชัดเจนและสมบูรณ์พอที่จะให้ผู้อื่นสอนแทนได้
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ระดับคะแนนคุณภาพ
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(1)
(3)
(2)
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………

……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
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ที่

รายการตรวจสอบและประเมิน

5 สื่อการเรียนการสอน
5.1 เลือกใช้สื่อได้เหมาะสมกับเรื่องที่จะสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนที่กำ�หนดไว้
5.2 เลือกใช้สื่อที่น่าสนใจ มีความยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้
และเหมาะกับวัยของผู้เรียน / ระดับหลักสูตร
5.3 เลือกใช้สื่อที่สามารถจัดหาจัดทาและจัดซื้อจากวัสดุ
ท้องถิ่นเป็นการประหยัดและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการนำ�มา
5.4 เป็นสื่อที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่
ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและประหยัดเวลา
ในการสอน
5.5 แยกประเภทสื่อและลำ�ดับไว้เป็นหมวดหมู่ได้ชัดเจน
เช่น นำ�ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และตามด้วยสื่อโสตทัศนูปกรณ์ซึ่งเน้นการเขียนเฉพาะวัสดุประกอบกับ
เช่น ชุดแผ่นใส ประกอบการสอนเรื่องอะไร
ม้วนวีดีทัศน์ประกอบการสอนเรื่องอะไร เป็นต้น

ระดับคะแนนคุณภาพ
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(1)
(3)
(2)
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………

6 การวัดผลและประเมินผล
6.1 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์และให้เกิดพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปตามที่จุดประสงค์ที่ตั้งไว้
6.2 วัดได้ครบพิสัยการเรียนรู้ทั้ง3ด้าน คือพุทธิพิสัย
ทักษะพิสัยและจิตพิสัย
6.3 เลือกใช้เครื่องมือที่ดีและเหมาะสมกับพิสัยการเรียนรู้
แต่ละด้าน เช่น ด้านความรู้จากภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัตินิยมใช้ข้อทดสอบความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน/ทักษะในการปฏิบัติงานนิยมใช้ แบบสังเกต
และการตรวจผลงานและคุณธรรม จริยธรรม
นิยม ใช้จากการสังเกตและแบบประเมินเป็นต้น
6.4 มีการระบุพฤติกรรมการเรียนรู้และเครื่องมือการวัด
ไว้ชัดเจนครบทุกหน่วยการเรียน
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ที่

รายการตรวจสอบและประเมิน
6.5 กำ�หนดเกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผลไว้ชัดเจน
นิยมใช้เกณฑ์คะแนนคุณภาพในการเปรียบเทียบ
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

7 บันทึกหลังการสอน
7.1 กำ�หนดเวลาแต่ละหน่วยการสอน/แต่ละครั้งการสอน
ได้เหมาะสม หรือไม่ อย่างไรให้ระบุให้ชัดเจนว่า
เหมาะสม น้อยไป หรือมากไป และควรมีการ
ปรับปรุงอย่างไร
7.2 การสอนและการจัดกิจกรรมประกอบได้เหมาะสม
ตามกำ�หนดหรือไม่ อย่างไรควรระบุให้ชัดเจนว่า
วิธีสอน และกิจกรรมในแต่ละหน่วยการสอนผู้เรียน
ไม่ชอบไม่สนใจหรือชื่นชอบและสนใจจนช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น
7.3 สื่อการเรียนการสอนที่กำ�หนดในแต่ละหน่วย
การสอนเหมาะสมหรือไม่อย่างไรควรระบุให้ชัดเจน
ว่าเหมาะสมหรือมีปัญหาในการจัดกิจกรรม
7.4 วัดผลและประเมินผลในแต่ละหน่วยการสอนใช้
เครื่องมือเหมาะสมกับ
7.5 ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนแต่ละจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ควรระบุเป็นรายจุดประสงค์ว่าผ่าน หรือ
ไม่ผ่านของแต่ละบุคคลและชั้นเรียน ไว้อย่างชัดเจน

ระดับคะแนนคุณภาพ
ดี
พอใช้ ควรปรับปรุง
(1)
(3)
(2)
……… ……… ………

……… ……… ………

……… ……… ………

……… ……… ………
……… ……… ………
……… ……… ………

รวมคะแนนที่ได้ (จากผลรวม แต่ละรายการทั้งหมดที่ประเมิน)
ค่าเฉลี่ย (คะแนนรวมที่ได้หารด้วยจานวนรายการประเมินทั้งหมด)
สรุปผลการประเมินแผนการสอน มีคะแนนคุณภาพในระดับ
( ) ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.51 - 3.00 ( ) พอใช้ มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.51 - 2.50
( ) ควรปรับปรุง มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.50
ลงชื่อ........................................ผู้ประเมิน
(นาย/นาง/นางสาว.............................................)
ตำ�แหน่ง.............................................................
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ตัวอย่าง แบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
วิทยาลัย...........................................................................จังหวัด..........................................
ชื่อผู้สอน ...................................................................ห้องที่สอน .........................................
วิชา ............................................................... เรื่อง .............................................................
วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .................
ที่

ระดับคะแนน

ประเด็นสังเกต

1 2 3 4 5

ข้อสังเกต

1 ครูดำ�เนินการสอนอย่างเป็นลำ�ดับตามขั้นตอน
ของแผนการสอน

1. ถูกต้องครบ
ทุกขั้นตอน

2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้ฝึกค้นคว้า

2. มีทงั้ อภิปราย
ถาม ตอบ
วาดภาพ เขียน

3 สังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ คิดอย่าง
หลากหลายและสร้างสรรค์ สามารถสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

3. จัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย

4 กระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น
ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และแสวงหาคำ�ตอบด้วย
ตนเอง

4. โดยศึกษา
จากหนังสือเรียน
และห้องสมุด

5 นักเรียนเรียนรูจ้ ากสือ่ การสอนหลากหลายรูปแบบ
เช่น วีดิทัศน์, สไลด์. แผ่นใส, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ฯลฯ

5. –

6 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และให้
แรงเสริมด้วยการยกย่องชมเชยกับนักเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6. ทำ�ได้
สอดคล้อง

7 จัดบรรยากาศการเรียนรูท้ ดี่ งึ ดูดความสนใจ ก่อให้
เกิดความสุขและเพลิดเพลินแก่ผู้เรียน

7. ทำ�ได้ดี

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ที่

ประเด็นสังเกต

ระดับคะแนน
1 2 3 4 5

ข้อสังเกต

8 นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนุกสนาน
ในการเรียน

8. เป็นตาม
ความจริง

9 ฝึกให้นักเรียนมีพฤติกรรมประชาธิปไตย เช่น
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของตน
เป็นผู้นำ�และผู้ตามที่ดี เป็นต้น

9. เป็นไปตาม
ต้องการ

10 ใช้วิธีการวัดผลการเรียนรู้หลายรูปแบบโดยเน้น
สภาพจริง

10. ที่เห็นได้แก่
นำ�เสนอผลงาน
เกมส์ และ
รวบรวมผลงาน

(ลงชื่อ) ................................................................. ผู้นิเทศ
( .......................................................... )
ตำ�แหน่ง ..............................................
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ตัวอย่าง แบบบันทึกการเยี่ยมห้องเรียน
สถานศึกษา...........................................ประเภท..............................จังหวัด...........................
ห้องเรียนที่เยี่ยม ...........................................................
นักเรียนทั้งหมด ................... คน
มาเรียน ................................ คน
สาขาวิชาที่กำ�ลังมีการเรียนการสอน ........................................................
วันที่ ................ เดือน .......................... พ.ศ. ..................
เวลา ....................... น.

(ลงชื่อ) ................................................................. ผู้เยี่ยม
( .......................................................... )
ตำ�แหน่ง ..............................................
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ขั้นนำ�เข้าสู่บทเรียน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์
สอดคล้องกับวัยของผู้เรียน
ใช้เทคนิคเหมาะสมกับเนื้อหา
เร้าความสนใจผู้เรียน
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับเรื่องที่จะสอน
ใช้สื่อเหมาะสม
นักเรียนมีส่วนร่วม
ใช้ภาษาเหมาะสม
ใช้เวลาเหมาะสม
ฯลฯ

ขั้นชี้แนะจุดประสงค์
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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รายการ
ชี้จุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
ชี้แนะเกณฑ์การเรียนที่จะผ่านจุดประสงค์
แนะแนวการเรียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
ชี้แนะแหล่งวิทยาการ แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ชี้แจงการวัดและประเมินผล
ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม
ใช้เวลาเหมาะสม
ฯลฯ
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ขั้นให้ความรู้ใหม่
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายการ
ดำ�เนินการสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่กำ�หนดไว้
เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน
ใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
ใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
ใช้สื่อเหมาะสม
นำ�ความรู้เทคนิคเหตุการณ์ใหม่มาประกอบการสอน
เน้นการสอนเนื้อหาให้นักเรียนเข้าใจอย่างถูกต้อง
ยกตัวอย่างได้สอดคล้องกับเนื้อหา
ยกตัวอย่างการสอนได้สัมพันธ์กับชีวิตจริง
ใช้เทคนิคให้นักเรียนคิดหรือแก้ปัญหา
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อธิบายซ้ำ�เมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ
กระตุ้นให้นักเรียนนำ�สิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน
เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง
ใช้เวลาเหมาะสม
ฯลฯ

ขั้นทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่าง
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายการ
ใช้สื่อเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน
จัด วาง วัสดุ อุปกรณ์ อยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสม
นักเรียนมองเห็นการสาธิตทั่วถึง
สาธิตตามลำ�ดับขั้นตอนสอดคล้องกับเนื้อหา
มีทักษะในการสาธิตแต่ละขั้นตอน
มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะสาธิตเหมาะสม
เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
สนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง
ใช้เวลาเหมาะสม
ฯลฯ
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ขั้นตรวจสอบความเข้าใจ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายการ
ตั้งคำ�ถามกระตุ้นให้นักเรียนคิดหรือแก้ปัญหา
ใช้คำ�ถามหลายประเภท เช่น ความรู้ ความจำ� ความเข้าใจ การนำ�ไปใช้ ฯลฯ
ใช้คำ�ถามเหมาะสมกับวัย
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
สนใจคำ�ถามของนักเรียน
ให้เวลานักเรียนคิดแก้ปัญหา หรือตอบคำ�ถามได้อย่างเหมาะสม
สนใจคำ�ตอบและยอมรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนักเรียน
สรุปคำ�ตอบที่แตกต่างกันของนักเรียน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
ยกย่องชมเชยนักเรียนตอบถูก
ควบคุมอารมณ์ขณะที่ถามและรอคำ�ตอบ
แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาจุดประสงค์
ใช้วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ใช้วิธีการประเมินหลาย ๆ วิธี
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
ฯลฯ

ขั้นฝึกปฏิบัติ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
70

รายการ
แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติเหมาะสม
ชี้แนะขั้นตอนการทางาน การใช้สื่อ
มอบหมายงานเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน
จัดสื่ออุปกรณ์เสริมการฝึกปฏิบัติเหมาะสม
ให้คำ�แนะนำ�นักเรียนและดูแลติดตามการทางานตามคำ�แนะนำ�
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก
สรุปให้นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย
เสริมแรงนักเรียนให้เกิดความมั่นใจและตั้งใจทำ�งาน
ตรวจผลงานและชื่นชมเหมาะสม
สรุปผลการฝึกปฏิบัติ
ฯลฯ
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ขั้นการทำ�งานตามลำ�พัง
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายการ
ชี้แนะขั้นตอนการทำ�งานและการใช้สื่อ
มอบหมายงานเหมาะสมกับวุฒิภาวะนักเรียน
จัดสื่อและอุปกรณ์เสริมการทำ�งานอย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดโอกาสให้นักเรียนทำ�งานอย่างอิสระ
สนใจแนะนำ�นักเรียนอย่างทั่วถึง
ควบคุมการทำ�งานให้เป็นไปตามที่กำ�หนด
เสริมแรงนักเรียนให้มั่นใจในการทำ�งาน
ตรวจและชื่นชมผลงานนักเรียน
สรุปผลงานที่ปฏิบัติ
ฯลฯ

ขั้นสรุป
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการ
สรุปชัดเจนตรงตามจุดประสงค์ที่กำ�หนดไว้
สรุปเชื่อมโยงกับบทเรียนใหม่
เน้นย้ำ�สาระบทเรียนได้อย่างครอบคลุม
ซักถามความเข้าใจนักเรียนได้อย่างเร้าใจ
ประเมินผลเหมาะสม
ใช้เวลาสรุปเหมาะสม
มอบหมายงานหรือให้นักเรียนเตรียมการเรียนครั้งต่อไป
ฯลฯ
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ตัวอย่าง แบบนิเทศคุณลักษณะของการเป็นครูและคุณลักษณะในการสอน
ชื่อ ................................................................ สังกัดหมวดวิชา .............................................
วิชาทีส่ อน ...................................................... รหัส .............................. ระดับชัน้ ....................
ครั้งที่ ..................... ภาคเรียนที่ ............................... ปีการศึกษา ..............................
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

คะแนน
หมายเหตุ
5 4 3 2 1

1. บุคลิกภาพ
1.1 มีความตั้งใจในการทำ�งาน
1.2 มีความเป็นผู้นำ�
1.3 มีความเชื่อมั่นในตนเอง
1.4 แต่งกายสะอาดเรียบร้อยเหมาะสม
1.5 มีมารยาทดีและสามารถควบคุมอารมณ์ได้
1.6 ใช้ภาษาถูกต้องชัดเจน
1.7 มีเหตุผลและเต็มใจรับฟังคำ�วิพากษ์ วิจารณ์
ในข้อบกพร่องของตนเอง
2. ความคิดริเริ่มและความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
2.1 มีความคิดริเริ่มในการจัดการเรียนการสอน
2.2 มีความคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรม
2.3 มีความพยายามที่จะปรับปรุงการสอนของตนเอง
2.4 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 มีระเบียบวินัย
3. การเตรียมการสอน
3.1 ทำ�แผนการสอนได้ถูกต้องและทันตามกำ�หนดเวลา
3.2 ทำ�บันทึกการสอนได้ถูกต้องและทันตามกำ�หนด
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คะแนน
หมายเหตุ
5 4 3 2 1

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
4. ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน
4.1 มีความรอบรู้และแม่นยำ�ในเนื้อหาวิชา
4.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ถูกต้อง
4.3 สามารถนำ�ความรู้และเหตุการณ์ปัจจุบัน
มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสอน
4.4 สนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ
5. ลักษณะการสอนและการควบคุมชั้นเรียน
5.1 นำ�เข้าสู่บทเรียนได้น่าสนใจและสอดคล้องกับ
เนื้อหา
5.2 พูดและอธิบายได้ชัดเจน
5.3 มีตัวอย่างประกอบการสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหา
5.4 ใช้คำ�ถามที่เร้าความคิดของนักเรียน
5.5 ส่งเสริมนักเรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน
5.6 ดำ�เนินการสอนได้สอดคล้องกับบันทึกการสอน
5.7 สรุปและวัดผลบทเรียนได้ตรงตามจุดประสงค์
ของการเรียนการสอน
5.8 มีทักษะในการใช้สื่อประกอบการสอน
5.9 ใช้อุปกรณ์การสอนได้ถูกต้องและสอดคล้องกับ
บทเรียน
5.10 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยเร้าความสนใจ
ของนักเรียน
5.11 รู้จักสอดแทรกจริยธรรมให้แก่นักเรียนใน ระหว่าง
การเรียนการสอนได้เหมาะสม
รวม
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ ............................................................
( .............................................................. )
ผู้นิเทศ
.........../...................../.............
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ตัวอย่าง เครื่องมือแบบบันทึกตรวจสอบแผนการเรียนรู้
วิชา.............................................. แผนการสอนที่ ................ ชื่อผู้สอน ................................
รายการตรวจสอบ

ดี

การปรับปรุงแก้ไข

1. สาระสำ�คัญ
1.1 แสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหา
1.2 สอดคล้องสัมพันธ์กับจุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหา
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 จุดประสงค์ปลายทาง
- ถูกต้องตามหลักการเขียน
- ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ (พุทธิพิสัย, เจตพิสัย,
ทักษะพิสัย)
- ระดับพฤติกรรมที่กำ�หนดเหมาะสมกับเวลาเนื้อหา
และผู้เรียน
2.2 จุดประสงค์นำ�ทาง
- ระบุพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ ประเมินผลได้
- ระบุพฤติกรรมที่ครบถ้วนแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนบรรลุ
พฤติกรรมการเรียนรู้แต่ละด้านที่กำ�หนดในจุดประสงค์
การเรียนรู้
- ระบุพฤติกรรมที่สอดคล้องกับด้านพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่กำ�หนดในจุดประสงค์ปลายทาง
3. เนื้อหา
3.1 ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย
3.2 ครบถ้วน เพียงพอที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้าง
ความรู้ใหม่ หรือเกิดพฤติกรรมหรือทักษะที่ต้องการ
3.3 ชัดเจนไม่สับสน
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รายการตรวจสอบ

ดี

การปรับปรุงแก้ไข

4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
4.2 สอดคล้องกับความต้องการ ความสามารถ และวัยของ
ผู้เรียน
4.3 เหมาะสมด้านเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาพ
แวดล้อมของห้องเรียนและสถานศึกษา
4.4 น่าสนใจ จูงใจให้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเข้าร่วม
กิจกรรม
4.5 สร้างเสริมทักษะ ข้อความรู้ และพฤติกรรมที่กำ�หนดได้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมของห้องเรียน
4.6 เป็นกิจกรรมที่แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่
4.7 เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
5. ตรวจสอบสื่อการเรียนการสอน
5.1 สื่อเหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถของผู้เรียน
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
5.3 เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของห้องเรียน
6. ตรวจสอบการวัดผลและประเมินผล
6.1 วิธีวัด และเครื่องมือวัด สอดคล้องกับพฤติกรรมที่กำ�หนด
ในจุดประสงค์
6.2 วิธีวัดและเครื่องมือสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา
6.3 วิธีวัดและเครื่องมือสอดคล้องกับขั้นตอนและกระบวน
การเรียนรู้
6.4 ใช้วิธีวัดผลหลาย ๆ วิธี
6.5 เกณฑ์การประเมินมีความสอดคล้องกับระดับความ
สามารถของผู้เรียน
7. กิจกรรมเสนอแนะ
7.1 ระบุกิจกรรมที่จะเสริมสำ�หรับผู้ที่เรียนเก่งและผู้ที่เรียนช้า
7.2 ระบุกิจกรรมที่น่าสนใจเพิ่มเติม
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บันทึกความคิดเห็นการตรวจแผนการสอนก่อนนาไปใช้
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ลงชื่อ .................................................... ผู้ตรวจแผนการเรียนรู้
( ............................. ........................ )
.........../................/..............
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ตัวอย่าง แบบประเมินการนิเทศการสอน
ชื่อผู้สอน ..............................................................................................................................
สอนวิชา....................................................................................... ระดับชั้น .........................
สถานศึกษา..............................................................................................................................
อำ�เภอ.............................................................. จังหวัด ........................................................
วัน ............................... ที่ ............. เดือน ..............................................พ.ศ. .........................
เวลา ...............................น. ถึง ................................. น. รวมระยะเวลา ..............................
หมายเหตุ .............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ผู้นิเทศ ....................................................
(...........................................................)
ตำ�แหน่ง .................................................
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ตัวอย่าง แบบประเมินการนิเทศการสอน
คำ�ชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย 3 ลงใน
ที่ตรงกับรายการในแต่ละหัวข้อ พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลหากไม่พบว่ามีพฤติกรรมนั้นในการเข้าสังเกตการสอน
การเตรียมการสอน
1. การบันทึกการสอน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. การเขียนหลักการ
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง เพราะ ...........................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. การเขียนวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับหลักการ
ไม่สอดคล้องกับหลักการ เพราะ .....................................................................................
.............................................................................................................................................
4. การลำ�ดับขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนการสอน
ต่อเนื่อง
ไม่ต่อเนื่อง เพราะ ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. การกำ�หนดสื่อการเรียนการสอน
เหมาะสมกับจุดประสงค์
ไม่เหมาะสม เพราะ .......................................................................................................
.............................................................................................................................................

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

79

6. การกำ�หนดวิธีการวัดและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิจกรรม
ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์และกิกจรรม เพราะ ..............................................................
.............................................................................................................................................
7. การใช้ภาษาในการบันทึกการสอน
ถูกต้อง สื่อความหมายได้ดี
ต้องปรับปรุง เพราะ .......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
8. การสอนจริง
เป็นไปตามบันทึกการสอน
ไม่เป็นไปตามบันทึกการสอน เพราะ ...............................................................................
.............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข/ส่งเสริม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
กระบวนการสอนการนำ�เข้าสู่บทเรียน
9. การแจ้งจุดประสงค์
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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10. การทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
11. การเชื่อมโยงบทเรียนและเร้าความสนใจในเนื้อหาใหม่
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
12. การทดสอบก่อนสอน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
13. การเลือกใช้วิธีการสอน
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับเนือ้ หา เพราะ.....................................................................
.............................................................................................................................................
14. การกระตุ้นให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
15. การอธิบายและยกตัวอย่าง
มีลำ�ดับขั้นตอน ใช้ภาษาถูกต้องเข้าใจง่าย
ต้องปรับปรุง เพราะ .......................................................................................................
.............................................................................................................................................
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16. การใช้สื่อการสอน
ตรงตามที่กำ�หนดในบันทึกการสอน
ไม่ตรง เพราะ ................................................................................................................
.............................................................................................................................................
17. การเชื่อมโยงเนื้อหากับเรื่องราวในชีวิตจริง
เหมาะสม
ไม่เหมาะสม เพราะ .......................................................................................................
.............................................................................................................................................
18. การเชื่อมโยงเนื้อหากับวิชาอื่น
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
19. การสอดแทรกจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข/ส่งเสริม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน
20. การใช้คำ�ถามที่สามารถนำ�ไปสู่การเรียนรู้ตามจุดประสงค์
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
21.ให้เวลาในการคิดและตอบคำ�ถาม และอธิบายเพิ่มเติมจากคำ�ตอบของนักเรียน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
22. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัยและเสนอข้อคิดเห็น
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
23. ยกย่องชมเชยเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
24. การให้การยอมรับในการแสดงออกของนักเรียน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
25. การให้ความสนใจนักเรียนในชั้นเรียน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข/ส่งเสริม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
การวัดผลระหว่างเรียนเพื่อนำ�ไปสู่การปรับปรุง
26. การใช้คำ�ถาม/กิจกรรมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นระยะ ๆ
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
27. การเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมินผลตนเองและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
28. นำ�ผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข/ส่งเสริม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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การสรุปบทเรียน
29. การสรุปบทเรียน
สรุปได้ตรงกับความคิดรวบยอด
ไม่ตรงกับความคิดรวบยอด เพราะ .................................................................................
............................................................................................................................................
30. การมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนของนักเรียน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
31. การสร้างเงื่อนไขเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข/ส่งเสริม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
การนำ�เสนอผลงานของนักเรียน
32. การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสร้างผลงาน
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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33. การนำ�ผลงานดีเด่นของนักเรียนออกแสดงในโอกาสที่เหมาะสม
มี
ไม่มี เพราะ ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข/ส่งเสริม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ข้อสรุปของผู้นิเทศ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................
(....................................................)
ตำ�แหน่ง ................................................
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ตัวอย่าง เครื่องมือสังเกตการสอน หรือแบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน
ชื่อผู้สอน ..............................................................................................................................
ชั้น ........................ วิชา.......................................................................................................
วันที่ .........เดือน ........................... พ.ศ. .................... ภาคเรียนที่ ............. ปีการศึกษา
ชื่อผู้สังเกต/นิเทศ ..................................................................................................................
ก.พฤติกรรมของครู
ที่
1.
2.
3.
4.

รายการ
ควบคุมดูแลการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
มีสื่ออุปกรณ์การสอนและมีร่องรอยการใช้
พูดด้วยน้ำ�เสียงน่าฟังและเร้าความสนใจของนักเรียน
แต่งกายเหมาะสมกับสภาพความเป็นครู

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................

ข. พฤติกรรมของนักเรียน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
นักเรียนมีลักษณะกล้าพูดคุยกล้าที่จะแสดงออก
นักเรียนกล้าซักถามครูผู้สอน
นักเรียนกระตือรือร้นที่จะถามครูผู้สอนขณะสอน
นักเรียนมีความสนุกสนานร่าเริง แจ่มใส
นักเรียนสนใจปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนแต่งกายเรียบร้อย

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
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ค. สภาพห้องเรียน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
ห้องเรียนสะอาด เรียบร้อย
การจัดบรรยากาศในห้องเรียนเป็นบรรยากาศทางวิชาการ
มีป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนเพื่อเสนอข่าวสารความรู้ต่าง ๆ
มีป้ายแสดงข้อมูลสถิติของห้องเรียนที่เป็นปัจจุบัน
มีสัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
มีการจัดมุมวิชาการ หรือมุมประสบการณ์ทางการเรียนรู้

ผลการประเมิน
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................
................ ................

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ลงชื่อ ................................................... ผู้เยี่ยมชั้นเรียน
(...........................................................)
ตำ�แหน่ง ...............................................
............/.................../.................
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ตัวอย่าง แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน
ชื่อผู้สอน ..............................................................................................................................
ชั้น ...............................วิชา .................................................................................................
เรื่อง .....................................................................................................................................
วันที่ ............... เดือน .......................... พ.ศ. ................. เวลา .......................... น.
คำ�ชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย 3 ลงในช่องพฤติกรรมการสอนตามรายการสังเกตการสอน
ต่อไปนี้
รายการ

พฤติกรรมการสอนของครู ไม่ปรากฏใน ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ แผนการสอน เพิ่มเติม

1. การเตรียมการสอน
1.1 จัดทำ�แผนการสอนตามขั้นตอน
อย่างถูกต้องต่อเนื่อง
1.2 เตรียมสื่อการสอนไว้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และเนื้อหา
1.3 เตรียมการประเมินผลไว้สอดคล้อง
กับจุดประสงค์และเนื้อหา
1.4 นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียม
การสอนแต่ละขั้นตอน ตามความ
เหมาะสม
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.1 บอกจุดประสงค์การจัดกิจกรรม
การเรียนก่อนสอน
2.2 จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับเนื้อหา
ในวิชาที่สอน
2.3 จัดกิจกรรมตามลำ�ดับขั้นตอนจาก
ง่ายไปหายาก
2.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างทั่วถึง
2.5 ใช้เทคนิคการสอนเหมาะสมกับ
จุดประสงค์ เนื้อหา และกิจกรรม
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รายการ

พฤติกรรมการสอนของครู ไม่ปรากฏใน ข้อเสนอแนะ
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ แผนการสอน เพิ่มเติม

2.6 ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
2.7 มีการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนช้า
และส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี
3. การใช้สื่อการสอน
3.1 ใช้สื่อได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียน
การสอน
3.2 สื่อที่ใช้ชัดเจนและเร้าความสนใจ
ของนักเรียน
3.3 นักเรียนมีโอกาสศึกษาและสัมผัส
สื่อการสอนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
4. การปกครองชั้นเรียนและการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียน
4.1 จัดบรรยากาศได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกิจกรรมในกลุ่ม
ประสบการณ์
4.2 ให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
4.3 ใช้คาพูดกับนักเรียนอย่างเหมาะสม
4.4 มีเทคนิควิธีการควบคุมนักเรียน
ให้สนใจการเรียนอย่างสม่าเสมอ
5. การประเมินผล
5.1 มีการจัดความรู้ของนักเรียน
ก่อนเรียน
5.2 มีการตรวจสอบความเข้าใจของ
นักเรียนระหว่างเรียน
5.3 ทดสอบความรู้ของนักเรียน
หลังการเรียน
5.4 ประเมินผลได้ตรงตามจุดประสงค์
การเรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหา
ที่กำ�หนด
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วิเคราะห์ประเมินผลการสังเกตการสอน
จุดเด่นที่ค้นพบ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
จุดด้อย
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ ผู้สังเกตการสอน
(...............................................................)
.........../.........................../................
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ตัวอย่าง แบบสรุปรายงานการติดตามผลระหว่างการดำ�เนินการนิเทศภายใน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาลัย ...................................................................
ภาคเรียนที่ ......................วัน เดือน ปี ..................................... ครั้งที่ ..................................
ผลการติดตาม
ด้านปัจจัยสนับสนุน
……………………………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ด้านกระบวนการ
……………………………………………………………………………....………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ผลที่เกิดขึ้นและข้อค้นพบที่ได้จากการนิเทศภายใน
…………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
สภาพปัญหาการดำ�เนินการ
.........................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ข้อเสนอแนะของผู้นิเทศ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

ลงชื่อ..........................................ผู้รายงานการนิเทศ
(..................................................)
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ตัวอย่าง แบบรายงานการนิเทศแบบสรุปย่อ
วิทยาลัย................................................................................................................................
สรุปรายงานตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่....................................................
ผูส้ รุปรายงาน.........................................................................................................................
สภาพการจัดการเรียนการสอนก่อนการนิเทศ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

การดำ�เนินการนิเทศ
การดำ�เนินการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย........................
มีวัตถุประสงค์ดังนี้
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ผู้รับการนิเทศ จำ�นวนรวม ……………………… คน
ประกอบด้วย		 ครูในแผนกวิชา........................ จำ�นวน ………… คน
		 ครูในแผนกวิชา……................. จำ�นวน................ คน
		 ครูในแผนกวิชา……................. จำ�นวน................ คน
		 ฯลฯ
ระยะเวลาของการนิเทศภายในสถานศึกษา ...........................................................................
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กิจกรรมการนิเทศประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ได้ดำ�เนินการดังนี้
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ขั้นที่ 2 การวางแผนและกำ�หนดทางเลือกในการนิเทศ ได้ดำ�เนินการดังนี้
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ ได้ดำ�เนินการดังนี้
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ขั้นที่ 4 การติดตามประเมินการนิเทศ ได้ดำ�เนินการดังนี้
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ขั้นที่ 5 รายงานผลการนิเทศ และการนำ�ผลการนิเทศไปใช้ ได้ดำ�เนินการดังนี้
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการนิเทศ
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ...................................ผู้รายงาน
................/....................../...............
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ตัวอย่าง แนวการเขียนรายงานการนิเทศฉบับสมบูรณ์
บทที่ 1
บทนำ�
ความเป็นมาของปัญหา
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
วัตถุประสงค์ของการนิเทศ
1. ……………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………
ขอบเขตของการนิเทศ
การนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการเรียนการสอนของวิทยาลัย........................
ครั้งนี้ได้กำ�หนดขอบเขตการนิเทศ ดังนี้
ผู้รับการนิเทศเป็นครูผู้สอนวิทยาลัย ..............................จำ�นวน .............. คน
ประกอบด้วย แผนกวิชา................................... จำ�นวน ............. คน
		
แผนกวิชา................................... จำ�นวน ............. คน
ระยะเวลาของการนิเทศภายในสถานศึกษา ........................................................................
เนื้อหาที่นิเทศ
เนื้อหาที่ใช้ในการนิเทศ ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ดังนี้
			1. การใช้และพัฒนาหลักสูตร
			2. การจัดทำ�แผนการจัดการเรียนรู้
			3. การจัดการเรียนการสอน
			4. การวัดและประเมินผล
			5. การฝึกงาน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย............................................
ผู้นิเทศได้รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. บริบทของวิทยาลัย
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
1. บริบทของวิทยาลัย
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
2. …………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3 . ………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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บทที่ 3
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การนิเทศภายในสถานศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดำ�เนินงาน 5 ขั้นตอนดังนี้
		 1. การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
		 2. การวางแผนและกำ�หนดทางเลือกในการนิเทศ
		 3. ปฏิบัติการนิเทศ
		 4. การติดตามประเมินการนิเทศ
		 5. รายงานผลการนิเทศ และการนำ�ผลการนิเทศไปใช้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ดำ�เนินการดังนี้
................(ระบุวิธีดำ�เนินการ เครื่องมือที่ใช้ ผู้ให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)..............................
.............................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและกำ�หนดทางเลือกในการนิเทศ
................(ระบุวิธีดำ�เนินการ เครื่องมือที่ใช้ ผู้ให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)……………………
.............................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ
................(ระบุวิธีดำ�เนินการ เครื่องมือที่ใช้ ผู้ให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)..............................
.............................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามประเมินการนิเทศ
................(ระบุวิธีดำ�เนินการ เครื่องมือที่ใช้ ผู้ให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล)..............................
.............................................................................................................................................
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการนิเทศ และการนำ�ผลการนิเทศไปใช้
................(ระบุวิธีดำ�เนินการ เครื่องมือที่ใช้ ผู้ให้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล).............................
.............................................................................................................................................
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บทที่ 4
ผลการนิเทศ
การนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ................................
ได้ผลการนิเทศ และได้นำ�เสนอข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตามลำ�ดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
ตอนที่ 2 ผลการนิเทศ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินการนิเทศ
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ผลการนิเทศ
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ผลการประเมินการนิเทศ
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษาด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วยสาระที่

สำ�คัญ ดังนี้
		
		
		
		
		

1. จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา
2. ขอบเขตของการนิเทศภายในสถานศึกษา
3. สรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. ………………………………………………………………………………….......…………...
2. ……………………………………………………………………………………….......……...
3. …………………………………………………………………………………………….......…
ขอบเขตของการนิเทศภายในสถานศึกษา
…………………………………………………………....…………………………………………
………………………..……………………………………………………..………………………
สรุปผลการนิเทศภายในสถานศึกษา
……………………..………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
อภิปรายผล
จากการสรุปข้อมูล สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
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3

ภาคผนวก
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