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 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pretest Posttest Design โดยมี
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร
เดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 2) ศึกษาความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ 3) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝายวิชาการ และ4) ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ ของผูนิเทศ ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูนิเทศ 5 คน และครูฝายวิชาการ 14 คน ของโรงเรียน
อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2547 เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยไดแก แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ แบบประเมินความสามารถ ประเด็นสนทนากลุม และแบบ
สัมภาษณความคิดเห็น  สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ ( % ) คาเฉล่ีย ( µ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) 
และ การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา 
 1.ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ 
กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ แตกตางกัน โดยหลังการนิเทศสูงกวากอนการนิเทศ 
 2.ครูฝายวิชาการมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งทุก
ขั้นตอนอยูในระดับดี 

3.ครูฝายวิชาการมีความคิดเห็นวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยทําใหความสัมพันธ
ระหวางผูนิเทศและครูฝายวิชาการ มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงาน และ
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 

4.ผูนิเทศมีความคิดเห็นวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
เขาใจงาย เปนระบบและตอเนื่อง มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริมการปฏิบัติงาน และ
เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 
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The  purposes  of  this  one  group    pretest  posttest  experimental  research  were 1) to 
compare the knowledge and understanding of the performance on  the academic plan with Deming Cycle of 
academic teachers before and after cooperative professional development supervision 2) to study the 
performance ability on the academic plan with Deming Cycle  3) to study the academic teachers’ opinions 
towards cooperative professional development supervision  and 4) to study the supervisors ’  opinions 
towards  cooperative professional development supervision.  The populations of this research were 5 
supervisors, 14 academic teachers of Assumption College in the second semester of academic year 2005.  
The instruments  of this research  were  the test on  knowledge and understanding  ,  performance   
evaluation form  ,  focus group discussion guideline and structured interview questions. The data were 
analyzed by utilizing percentage, mean, standard deviation and content analysis. 

The research findings indicated that : 
1. After the cooperative professional development supervision, the academic teachers  had 

 knowledge of the performance on academic plan with Deming Cycle more than  before the supervision. 
2. After the cooperative professional development supervision ,the academic teachers ‘  

 performance on academic plan with Deming Cycle were at a good level . 
3. The academic teachers perceived that the cooperative professional development 

supervision enhanced good relations between supervisors and academic teachers, provided environment of 
help together with good support in academic performance and also enhanced their abilities to distribute 
ideas to the others teachers for improving themselves regarding to the educational standard in the period of  
Education Reform.  

4. The supervisors perceived  that the cooperative professional development supervision was 
 the continuing system of performance with easy and clear procedures to follow and good supporting 
environment . Also the cooperative professional development supervision was suitable for improving school  
educational quality standard in the period of Education Reform as well. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ และ
มีความสามารถที่จะปรับตัวไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ และการศึกษาเปนรากฐานใน
การสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกสังคมไทยและพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานทั้งในปจจุบัน
และอนาคต 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสาระเกี่ยวกับ              
การศึกษาไทยไวในมาตรา 81 วา รัฐตองจัดการศึกษา  อบรม และสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ปรับปรุง
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สรางเสริมความรูและ
ปลูกฝงจิตสํานึกที่  ถูกตอง  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สนับสนุนการคนควาวิจัยศิลปวิทยาการตาง ๆ เรงรัดพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดระบุไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา  ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8   (พ.ศ. 2540 – 2544) และฉบับที่ 9            
(พ.ศ. 2545 – 2549)  ในสวนของการจัดการศึกษาไดมุงเนนในเรื่องการพัฒนาคนหรือยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาในทุกมิติอยางเปนองครวม     และสรางระบบการบริหารจัดการภายในที่
ดีใหเกิดขึ้นในทุกระดับ    
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง    โดย
จะตองเปนการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  
ทําใหเปนคนรูจักคิด วิเคราะห รูจักแกปญหา   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค     รูจักการเรียนรูดวย
ตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วมีจริยธรรม คุณธรรม รูจัก
พึ่งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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แหงชาติ  2545 : 1) นอกจากนี้ แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559    ไดกําหนดนโยบาย
เพื่อดําเนินการปฏิรูปการเรียนรู  พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ   ดังนี้         
(1) ผูเรียนเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ เปนคนดี และมีความสุข  (2) ครูทุกคนมี
ความรู ความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  (3) ผูบริหาร
สถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ (4) สถานศึกษาทุกแหงมีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2546 : 19)   เพื่อใหการ
จัดการศึกษาเปนไปตามที่กลาวมา กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายเพื่อปฏิรูปการศึกษา
โดยใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการเรงขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของนักเรียนใหใกลเคียงกัน สนับสนุนและสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน 
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยใหชุมชน ทองถิ่น เอกชน 
หนวยงานมีสวนรวมจัดทําและประสานเครือขายการเรียนรู ทั้งนี้ไดมีมาตรการเรงพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงานและศึกษาตอเพื่อสรางจิตสํานึกที่ดีใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑการสรรหาบุคลากร ใหไดผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมยิ่งขึ้น และกระจายอํานาจไปสูจังหวัดและโรงเรียน เพื่อเรงดําเนินการปฏิรูปสถานศึกษา
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จากนโยบายดังกลาวจึงสงผลใหการ
จัดการศึกษาตองเรงดําเนินการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 เปนทีย่อมรับกันวาการดําเนินงานในโรงเรียน งานวิชาการเปนงานหลักของ          
สถานศกึษาและเปนหัวใจสาํคัญที่จะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพนกัเรียนบรรลุตามเปาหมาย ซึง่
ตรงกับที ่ มิลเลอร (Miller 1965 : 175) ไดกลาวไววา งานวชิาการเปนงานทีสํ่าคัญที่สุดของ
โรงเรียนและสอดคลองกับแนวคิดของ   อุทัย   บญุประเสริฐ (2540 : 25) ไดกลาวไววางาน
วิชาการนัน้เปนงานหลัก เปนสวนงานที่ใหญที่สุดของระบบ เปนงานที่เปนหวัใจของโรงเรียน งาน
วิชาการจึงกลายเปนงานที่เปนศูนยกลางของโรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ ดังนัน้โรงเรียน
ใดที่งานวชิาการกาวหนาโรงเรียนนัน้มกัมชีื่อเสียงเปนทีน่ิยม เปนทีย่อมรับ สวนโรงเรียนใดงาน
วิชาการลาหลงั    โรงเรียนนั้นจะไมเปนทีน่ิยม ขาดความศรัทธา และมักเสื่อมถอยไมเปนที่ยอมรับ 
ซึ่ง   สอดคลองกับ สมิธ และคณะ (Smith and others 1971 : 170) ไดจัดลําดับความสาํคัญของ
งานวิชาการไวเปนอันดับแรกของงานดานอื่นๆของผูบริหารโรงเรยีน 7 ดานโดยใหน้ําหนัก
ความสาํคัญของงานวิชาการถึงรอยละ 40 ซึ่งมากกวางานดานอื่นๆ ทั้งนี ้  อุทยั  บุญประเสริฐ 
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(2538 : 82)ไดกลาวถงึขอบขายงานวิชาการของโรงเรยีนจะครอบคลุมเร่ืองตอไปนี้  1) เร่ืองความรู
ความเขาใจพืน้ฐานเกีย่วกบัหลักสูตร   2) เร่ืองการสอน การจัดการเรียนการสอน  3) เร่ืองกิจกรรม
นักเรียน     4) เร่ืองสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด    5) เร่ืองการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู  และ6) เร่ืองการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชพีสําหรับบุคลากร  และ สมสุข      
วงศสกุล (2545 : 16) ไดกลาวถงึขอบขายงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศกัราช 2542   ประกอบดวย     1) งานดานหลักสตูร    2) งานดานกระบวนการเรียนรู 3) งาน
ดานประเมนิผูเรียน  และ    4) งานดานประกันคุณภาพการศึกษา ปจจุบันการดําเนนิงานวิชาการ
ในโรงเรียนประสบปญหาหลายประการ ซึ่งจากการศึกษางานวิจยัของ จิตรลดา  จตุรนตรัศมี 
(2539 : บทคดัยอ) และ ภัธทยา  นามวงศ (2539 : บทคัดยอ) พบวา โรงเรียนขาดบุคลากรและครู
ที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการ ดานการวางแผน ดานหลักสตูรและการนํา
หลักสูตรไปใช ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ขาดงบประมาณ
สนับสนนุในดานการปฏิบัติตามแผนงาน และโรงเรียนไมไดนําผลการประเมนิการบรหิารงาน
วิชาการไปใชอยางจรงิจัง จากผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเหน็วาโรงเรียนจะมคีุณภาพขึ้นอยูกับ
งานวิชาการ ดังนัน้บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานวิชาการจะตองใหความสาํคัญและมีความรูความ
เขาใจในงานวชิาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการไดอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของประเวศ   วะสี (2541, อางถงึใน รุง  แกวแดง 2541 : 
27)  ที่กลาวถงึยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ ใหมีการสงเสรมิความเขมแข็ง
ทางวิชาการในโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศกัราช 
2542  ไดกําหนดไวชัดเจนในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 
ระบุวา ใหมีระบบการประกนั คุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจงึเปนกลไกสําคัญในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อสรางความ
มั่นใจใหแกผูเกี่ยวของวา   ผูเรียนทกุคนจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา  ซึง่เปน
หนวยรับผิดชอบจัดและพฒันาการเรียนรู ความสามารถและคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเต็มศักยภาพ  และมาตรา 48 
ระบุวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่สถานศึกษา
ตองดําเนนิการอยางตอเนื่องโดยมกีารทาํรายงานประจาํป เสนอตอหนวยงานตนสงักัด  หนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  นอกจากนีม้าตรา 49 กําหนดใหสถานศกึษาทุกแหงตอง
ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก   อยางนอย 1 คร้ัง ในทุก 5 ป และตองเสนอผลการประเมนิ
คุณภาพการศกึษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  ดงันัน้ การปฏิบัติงานวิชาการใน
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โรงเรียนจาํเปนตองมีระบบควบคุมคุณภาพที่สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานอยูเสมอ และมกีาร
นําผลที่ไดจากการประเมนิมาปรับปรุงแกไขงาน เพือ่ใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพสงูขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เปนไปตามแนวคิดของ เอดวารด เดมมิง่ (Edward Deming  1950, อางถงึใน วิฑูรย      
สิมะโชคดี 2541 : 83-84) ที่เสนอไววา การสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นในองคกรนัน้ บุคลากรทุกคน
ตองพัฒนาและปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง โดยใช ”วงจรเดมิ่ง“ (Deming Cycle) 4 ข้ันตอน คือ 1) 
การจัดและวางแผน (Plan)         2) การปฏิบัติตามแผน (Do)  3) การติดตามประเมนิผล (Check) 
และ 4) การดําเนินการตอหรือปรับปรุงแกไข (Action)  ดังเชนงานวิจัยของ บงัอร                   
มธุรสสุวรรณ (2542 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบรหิารงานวิชาการระดับประถมศึกษา 
ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซเูจาแหงกรุงเทพฯ พบวา โดยภาพรวม
โรงเรียนมีการปฏิบัติงานวิชาการตามวงจรเดมมิ่ง 4 ข้ันตอนอยูในระดับมากทุกดาน และไดให
ขอเสนอแนะบคุลากรทุกคนในโรงเรียนตองมีสวนรวมและมีความรูความเขาใจใน 4 ข้ันตอนของ
วงจรเดมมิง่ทีใ่ชในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดวย และสอดคลองกับสมสุข  วงศสกุล 
(2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเกีย่วกบัการบริหารคุณภาพงานวิชาการดวยวงจรเดมมิ่ง ตาม
พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรม   
สามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 พบวา สภาพการบรหิารคณุภาพงานวิชาการดวยวงจรเดมมิ่ง อยูใน
ระดับปานกลาง ยกเวนดานการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก และผูบริหารและ
ครูผูสอนสวนใหญไดเสนอแนวทางพฒันาการบริหารคณุภาพงานวิชาการดวยวงจรเดมมิ่ง ทัง้  4  
ข้ันตอน โดยใหมีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูแกบุคลากร ดังนั้นการที่จะใหบุคลากรปฏิบัติงาน
วิชาการไดอยางเปนระบบครบวงจรและมปีระสิทธิภาพ อันจะสงผลถึงคุณภาพการเรียนการสอน 
และคุณภาพของโรงเรียนในที่สุด ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาไดโดยใชกระบวนการนิเทศ โดยเฉพาะ
การนิเทศภายในโรงเรียน ดังพระราชดาํรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(2538 : 331) ที่พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดาํเนนิไปทรงเปดการสัมมนา เร่ือง “ผูผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษาอันเกิดจากการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรยีน” คร้ังที่ 3 ของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย วนัจันทรที่ 16 ตุลาคม 2532  ความวา  
         การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน      เปนการดําเนินงานที่ตองอาศัยความรวมมือ 
        จากบุคคลภายในโรงเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติ  ซึ่งไดแก   ผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร   หัวหนางาน   
        และ  หัวหนาหมวดวิชา      นับวาเปนส่ิงที่สําคัญจะกอใหเกิดผลดีแกการศึกษาหลายประการ  
        คือ    1)  เปนการเสริมกําลังการนิเทศการศึกษาไดอยางทั่วถึง      2)  เปนการแกปญหาไดตรง 
        จุดประสงค    3)  บรรยากาศของการนิเทศจะเปนบรรยากาศของความรัก   ความสมัครสมาน 
        สามัคคี  และ   4) การติดตามผลการนิเทศจะกระทําไดตลอดเวลาไมขาดระยะ 
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นอกจากนี้ วัชรา   เลาเรียนดี (2545 : 130 –131)  ไดกลาววาการนิเทศภายในโรงเรียน 
เปนการพัฒนาคน  พัฒนางานและการประสานสัมพันธ รวมทั้งการเสริมสรางขวัญและกาํลงัใจ ใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน  และชัด  บุญญา (2546) ไดกลาววา การนิเทศ
ภายใน เปนการดําเนินการใดๆ ที่ทําใหครูมีความพึงพอใจ และมีกําลังใจที่จะพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน และการพัฒนางานใดๆของโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงเรียนและของ
บุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไวจนสงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียนทุก
ฝายอีกทั้งการประเมินภายในและภายนอก ดังที่สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2543 : 14) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการนิเทศภายในโรงเรียนที่จะสงเสริม สนับสนุน
ใหโรงเรียนสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในไดทุกข้ันตอน ตลอดจนพัฒนาจุดที่ยัง
บกพรองในแตละขั้นตอนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพราะการนิเทศภายในเปนกระบวนการที่โรงเรียน
ดําเนินการเพื่อสงเสริมสนับสนุน และชวยเหลือใหครูในโรงเรียนประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และการพัฒนานักเรียน ทั้งดานรางกาย สติปญญา 
อารมณ และสังคม 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษารวมกันวางแผน  กําหนดเปาหมายและวิธีการ  ลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน มีการ
บันทึกขอมูลเพื่อรวมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเดนจุดที่ตองปรับปรุงและรวมกันวางแผนนั้นๆ  
โดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 9)   ซึ่งสถานศึกษาจะตองมีการประเมิน
ตนเอง หรือประเมินผลภายใน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 6) ได
กลาวไววา การประเมินผลภายใน หรือการประเมินตนเอง เปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัด
การศึกษา ซึ่งจะทําใหไดสารสนเทศที่จะสะทอนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา อันจะนําไปสูการ
พัฒนาและปรับปรุงตนเองใหบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ดังนั้น  หาก
สถานศึกษามีการประเมินตนเองครบทุกมาตรฐานก็จะไดขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
ตนเองวามีจุดที่ตอง แกไขปรับปรุงตนเองในดานใดบาง เพื่อรองรับการประเมินภายนอกในโอกาส
ตอไป  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2540 : 110) ไดกลาวไววา การประเมิน
ตนเองภายในโรงเรียนจะทําใหทราบขอมูลที่แทจริงอันนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพและควบคุม
คุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับสตรองและสมิท (Strong and Smith, อางถึงใน บังอร มธุรสสุวรรณ 
2542 : 4) กลาววา การบริหารที่ดีตองมีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ  เพราะถาไมมรีะบบควบคมุ
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แลวโอกาสที่องคกรหรือโรงเรียนจะประสบความสําเร็จเปนไปไดนอยมาก หรือไมมีโอกาสเลย       
ก็วาได  
 ดังนั้นการนิเทศภายในจึงเปนการสงเสริมงานวิชาการ และระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่กอใหเกิดประโยชนโดยตรงกับบุคลากรที่เกี่ยวของหลาย ๆ ฝายในโรงเรียน    
โดย  1) ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายใน ไดรวมกันวิเคราะหและดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนรวมกัน 2) ครูไดรับการสนับสนุนสงเสริมในการพัฒนางานและการ
แกปญหาการเรียนการสอนดวยตนเอง 
 จากการศึกษารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ประจําป
การศึกษา 2544 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญและสรุปผลการตรวจ
เยี่ยมคุณภาพการศึกษาของคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนิธิเซนตคาเบรยีลแหง
ประเทศไทย ประจําปการศึกษา 2545 พบวามาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการของโรงเรียน     
อัสสัมชัญ มี  7 มาตรฐาน  41  ตัวบงชี้  เนื่องจากมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยไดจัดทํา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิเซนตคาเบรียล เพื่อใหโรงเรียนที่อยูในเครือมูลนิธิไดใชเปน
มาตรฐานเพิ่มเติมจากที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกําหนดไว        โดยมาตรฐาน
และตัวบงชี้ที่เพิ่มจะมี (BSG) ซึ่งยอมาจาก Brothers of St.Gabriel โดยภาพรวมพบวา ผาน
เกณฑ  แตเมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา มาตรฐานที่อยูในระดับคุณภาพควรปรบัปรุง ม ี1       
มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา ( X =2.20)  โดยมีตัวบงชี้ที่ตองปรับปรุง ไดแกตัวบงชี้
ที่  2) มีแผนการปฏิบัติงานของแตละฝาย  แตไมปรากฏตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน ตัวบงชี้ที่ 3) มี
การปฏิบัติตามแผน แตไมครบถวนตามระบบ PDCA  มีการวางแผน มีปฏิบัติแตไมมีแผนการ
ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ  ตัวบงชี้ที่ 5) มีการนิเทศการสอนแตไม
หลากหลาย และไมตอเนื่อง ในสวนของบุคลากรหนวยงานอื่นๆที่ไมไดเปนครูผูสอน ยังไมมีระบบ
การนิเทศงาน  ตัวบงชี้ที่ 6) ไมมีระบบสารสนเทศครบถวน  ถูกตอง  ตรงกับความตองการและทัน
ตอการใชงานและตัวบงชี้ที่ 8) ไมมีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน   
 จากการสัมภาษณผูบริหาร (สุรสิทธิ์  สุขชัย 2546) และประธานคณะกรรมการ       
คุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ (ประดิษฐ  ชัยปรีชา 2546) ไดใหความคิดเห็นสอดคลองกัน
วา ปญหาดังกลาวขางตนเกิดจาก ขาดการวางแผนการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานที่เปนระบบ
และตอเนื่อง  และไมมีแผนการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลอยางเปนระบบ   ดังนั้นจึงควร
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จัดใหมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวอยางตอเนื่อง  ซึ่ง   
สอดคลองกับรายงานการวิจัยของ ศรีวิภา  ขําวารี (2541 : 115)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ความรูดานการนิเทศการศึกษากับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียน ของผูบริหารโรงเรียน    
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี พบวา ยังมีตัวแปรยอยบางตัวที่มีผลการปฏิบัติอยู
ในระดับปานกลาง   กลาวคือ ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนิเทศภายในดานการประเมิน 
และการรายงานผลการนิเทศอยางเปนระบบ และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศของ     
โรงเรียน และตัวแปรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนดานการจัดระบบขอมูล 
และสารสนเทศเพื่อการวางแผน เชนเดียวกับ กนกรัตน   สุพรรณอวม (2543 : 124) ไดศึกษาการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัด
นครปฐม พบวา การดําเนินงานตามมาตรฐานการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา มีการ
ประเมินผลการนิเทศอยางเปนระบบและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียน 
อยูในระดับนอยที่สุด และการดําเนินงานตามมาตรฐานการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบอยูในระดับนอยที่สุด และ สอดคลองกับรายงาน        
การวิจัยของ แกวเวียง   วิโรจนรัตน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  พบวา 
ปญหาที่สําคัญของการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ไดแก     ไดรับความ
รวมมือจาก ชุมชนและผูรวมงานนอย การจัดทําขอมูลพื้นฐานและระบบสารสนเทศ  ไมชัดเจน     
ไมมีระบบ   ไมตรงกับความเปนจริง และไมครอบคลุมทุกเรื่อง การกําหนดเปาหมายไมมีความ
ชัดเจน กวางเกินไป และไมตรงกับความตองการของชุมชน ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและ        
แผนปฏิบัติการ ครูอาจารย   ผูปฏิบัติงาน และผูเกี่ยวของ ไมมีสวนรวมเทาที่ควร แผนของโรงเรียน
ไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางจริงจัง การตรวจสอบภายใน ไมมีความตอเนื่อง และไมมีเครื่องมือ
ตรวจสอบที่ชัดเจน การรายงานความกาวหนาและการเผยแพรตอสาธารณชนมีนอย เชนเดียวกับ 
สุเทพ  วงศเณร (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานดานการเรียนการสอน ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวา  การปฏิบัติตามวงจรเดมมิ่งโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก และดานการติดตามประเมินผล (Check) มีการปฏิบัติอยูในระดับสุดทาย  ซึ่ง
สอดคลองกับ สามารถ   สืบสําราญ (2545 : 95 – 101) ศึกษาการปฏิบัติและปญหาการประเมิน  
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบการประเมินภายใน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแกน พบวา ข้ันตอนการดําเนินการบริหารวงจรคุณภาพ PDCA ทุกข้ันตอนจะมีการ
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ปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานการตรวจสอบประเมินผล (Check) มีการปฏิบัติอยูในระดับ
สุดทาย     และไดใหขอเสนอแนะวาควรใหมีการนิเทศ กํากับ ติดตามเกี่ยวกับการประเมินภายใน                        
ตั้งแตข้ันตอนการเตรียมการ ข้ันการดําเนินการตามขั้นตอนการบริหารคุณภาพ PDCA โดยเฉพาะ
การตรวจสอบประเมินผล (Check) และการนําผลมาปรับปรุงและพัฒนางาน (Action) ใหเปนไป
อยางตอเนื่อง 
 จากสภาพดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนครูฝายวิชาการ มีหนาที่เกี่ยวของกับงาน     
วิชาการโดยตรงในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนของหนวยงานใน
สังกัดฝายวิชาการและมีสวนรวมรับผิดชอบตอการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จึงมี
ความประสงคที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวยการนําการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ มาชวยเหลือสนับสนุนใหครูฝายวิชาการปฏิบัติงานวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพ เปนระบบตามขั้นตอนของวงจรเดมมิ่ง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
งานวิชาการใหมีคุณภาพ อันจะสงผลใหโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนด และ
สรางความมั่นใจใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของและรับประโยชนจากโรงเรียนทุกฝาย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้    ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากแนวคิด       
ทฤษฎี และ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้   กระบวนการนิเทศภายใน  (PIDRE)  ของ  สงัด    
อุทรานันท (2530 : 84 – 88)   ประกอบดวย   5    ข้ันตอน     คือ 1) การวางแผนการนิเทศ 
(Planning)   2) ใหความรูความเขาใจในการทํางาน (Informing)  3) ลงมือปฏิบัติงาน (Doing)   
4) สรางเสริมกําลังใจ (Reinforcing)  และ 5) ประเมินผลการนิเทศ (Evaluating)     และวัชรา   
เลาเรียนดี (2545 : 133)    ไดสรุปกระบวนการนิเทศภายในไว  5 ข้ันตอน คือ 1)การวางแผนการ
นิเทศ  2)การใหความรูกอนการนิเทศ  3)การปฏิบัติการนิเทศ  4)การสรางเสริมกําลังใจในการ
ปฏิบัติ  และ5)การประเมินผลการนิเทศ   คอพแลนดและโบยัน (Copeland & Boyan 1978,     
อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี   2545 : 150-154) ไดกลาวถึงขั้นตอนการนิเทศเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยตรง  ประกอบดวย 4 ข้ันตอนหลัก คือ  1)การประชุมกอนการสังเกต
การสอน   2) การสังเกตการสอน      3) การวิเคราะหขอมูล  และ4)การประชุมหลังการสังเกตการ
สอน    แกลทธอรน (Glatthorn 1984, อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี 2545 : 137)ไดเสนอระบบการ
นิเทศแบบหลากหลายวิธีการ ไว 4 วิธี     คือ 1) การนิเทศแบบคลีนิก CS (Clinical  Supervision) 
2) การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ CPD (Cooperative Professional  Development)     
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3) การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง SPD (Self – directed Professional  Development) และ 4) การ
นิเทศโดยผูบริหาร (Administrative Monitoring)  และ  กลิ๊กแมน (Glickman 1995, อางถึงใน   
วัชรา  เลาเรียนดี 2541 : 118 – 139)   ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบพัฒนาการ
(Developmental  Supervision) ไววา ครูควรไดรับการนิเทศตามระดับความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง ซึ่งผูนิเทศตองเลือกใชยุทธวิธีในการนิเทศใหเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ  ระดับ
ความคิดเห็น  และประสบการณของผูรับการนิเทศ     มี   3 ยุทธวิธี คือ 1) การนิเทศแบบชี้นํา     
2) การนิเทศแบบรวมมือกัน และ3)การนิเทศแบบไมชี้นํา   และไดกลาวถึงงานในหนาที่หลักของ   
ผูนิเทศ ประกอบดวย  5   งาน คือ  1) การนิเทศใหความชวยเหลือครูโดยตรง  2) การพัฒนากลุม   
3) การพัฒนาหลักสูตร  4) การพัฒนาบุคลากร และ    5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ นอกจากนี้ผูวิจัย
ไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยของ  จุฑารัตน ทิมนาค (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนา
สมรรถภาพดานการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 โดยใชกระบวนการ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ  1) การสรางความ
ตระหนักและกําหนดจุดพัฒนา    2) การเสนอโครงการ  3) การสรางความรูความเขาใจกอนการ
ปฏิบัติ   4) การปฏิบัติ และ 5) การประเมินผล   ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนวิชาภาษาไทยที่ไดรับ
การนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมีความรูที่ไดรับจากการนิเทศอยูในระดับมาก  
สามารถนําความรูมาปรับปรุงพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ และมีความคิดเห็นที่ดีตอการ
ปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   ดานนักเรียนมีสมรรถภาพ
การเรียนรูวิชาภาษไทยในดานการอานสูงขึ้น และมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทย  และการสรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรูของครู  ดานผูนิเทศ
ทั้งภายนอกและภายในเห็นดวยอยางมากตอกระบวน  การนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ  และ สุพิชฌาย  แสงลี (2545 : บทคัดยอ )   ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 – 6  ข้ันตอนการนิเทศประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ  2) การ
ดําเนินการนิเทศ และ3)การประเมินผลการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา หลังจากนํากระบวนการนิเทศ
การสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมาใช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร ดานการแกโจทยปญหาเพิ่มข้ึน     และมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรที่สอนโดยครูซึ่งไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมีสมรรถภาพการ
จัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ดานเพิ่มข้ึนอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นที่ดีตอกระบวนการนิเทศ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

10

การสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ผูนิเทศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีความคิดเห็นดวย
อยางมากตอกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาขอบขายงานวิชาการที่มีนักการศึกษาไดกลาวไวดังนี้ กิติมา     
ปรีดีดิลก (2532 : 58) ไดใหขอบขายงานวิชาการเปน 6 ประการ คือ 1) แผนปฏิบัติงานดาน
วิชาการ  2) หลักสูตรและการสอน  3) การจัดการเรียนการสอน  4) ส่ือการสอน  5) การปรับปรุง
การเรียนการสอน  และ6) การวัดและประเมินผล    สวน ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2535 : 59) ได
กลาวถึงขอบขายงานวิชาการไวดังนี้  งานควบคุมดูแลหลักสูตรการสอน  อุปกรณการศึกษา      
การจัดแบบเรียน  คูมือครู  การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอน    
การฝกอบรมครู   การนิ เทศการศึกษา   การเผยแพรงานวิชาการ   การวัดผลการศึกษา                
การศึกษาวิจัยการประเมิน มาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สถานศึกษา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ  กอ   สวัสด์ิพาณิชย (2535 : 83)   กลาววางานวิชาการมี
ขอบเขตกวางขวางใน  หลักสูตรและ การเรียนการสอน   การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ        
การจัดบริการการสอน  การวัดและประเมินผลรวมทั้งการติดตามผล   ในทํานองเดียวกัน  ภิญโญ  
สาธร (2536 : 326) ไดกลาวไววา งานวิชาการมีขอบขายเกี่ยวกับหลักสูตร  ประมวลการสอน  
ตารางสอน  อุปกรณการสอน แบบเรียนและหองสมุดโรงเรียน  สวน   อุทัย   บุญประเสริฐ (2538 : 
82) ไดกลาวถึงขอบขายงาน     วิชาการของโรงเรียนจะครอบคลุมเร่ืองตอไปนี้ 1) เร่ืองความรู
ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร   2) เร่ืองการสอน การจัดการเรียนการสอน  3) เร่ืองกิจกรรม
นักเรียน     4) เร่ืองสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมหองสมุด    5) เรื่องการวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู  และ 6) เร่ืองการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากร  ซึ่ง กรม      
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2540 : 5) ไดกําหนดมาตรฐานขอบขายงานวิชาการ  6 ดาน 
คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ  2) การบริหารงานวิชาการ  3) การจัดการเรียนการสอน  4) การ
พัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ  5) การวัดและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน          
6) การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ สวน   มิลเลอร (Miller 1965 : 175) ไดกลาวถึงขอบขาย
งานวิชาการประกอบดวยงานสําคัญ 4 ประการ คือ 1) การจัดโปรแกรมการเรียน  2) การจัดบริการ
การเรียนการสอน  3) การปฏิบัติตามโปรแกรม และ 4) การติดตามดานการเรียนการสอน และ   
สมสุข   วงศสกุล (2545 : 16) ไดกลาวถึงขอบขายงานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ประกอบดวย  1) งานดานหลักสูตร 2) งานดานกระบวนการเรียนรู    
3) งานดานประเมินผูเรียน  และ 4) งานดานประกันคุณภาพการศึกษา              
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    และผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดของเอดวารด  เดมมิ่ง (Edward Deming 1950, อางถึงใน
วิฑูรย สิมะโชคดี 2541 : 83-84) ไดเสนอขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA ประกอบดวย  
4   ข้ันตอน คือ 1) การจัดทําและวางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติตามแผน (Do)  3) การติดตาม   
ประเมินผล(Check)  และ 4) การกําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมเปนไปตาม
แผน(Act) อีกทั้งผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและงานวิจัยของ บังอร  มธุรสสุวรรณ (2542 : 11) ไดศึกษา
การบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซู
แหงกรุงเทพฯ โดยนําขั้นตอนการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ      
1)การจัดทําและวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) 3)การติดตามประเมินผล (Check) 
และ 4) การดําเนินการตอหรือปรับปรุงแกไข (Act)   เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต (2543 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1 โดยใชการบริหารคุณภาพ PDCAของเดมมิ่ง (Deming)  4 ข้ันตอน คือ 1) การ 
วางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติ (Do)  3) การตรวจสอบ (Check)  และ 4) การปรับปรุงแกไข 
(Action)   ปรีชา  ศุขคุณ (2543 : บทคัดยอ,16) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
โครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม โดยใช
วงจรเดมมิ่ง 4 ข้ันตอน (PDCA)  คือ 1) การวางแผน (P)   2) การปฏิบัติ (D)  3) การตรวจสอบ (C) 
และ 4) การแกไขปญหา (A)  และสมสุข  วงศสกุล  (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหาร       
คุณภาพงานวิชาการดวยวงจรเดมมิ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา    เขตการศึกษา 5 โดยวงจรเดมมิ่ง ประกอบดวย  
1) การจัดทํา  และการวางแผน (Plan)  2) การปฏิบัติตามแผน (Do)  3) การติดตามผลการ
ประเมิน (Check)  และ 4)การดําเนินการตอหรือปรับปรุงแกไข (Act)  นอกจากนี้ บังอร           
มธุรสสุวรรณ  (2542 : 146)  เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต  (2543 : 97-98)  ปรีชา  ศุขคุณ (2543 : 
150)  และสมสุข  วงศสกุล (2545 : 88) ไดใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกันเกี่ยวกับโรงเรียนควรให
ความรูกับบุคลากรในการนําวงจรเดมมิ่งไปใชในการปฏิบัติงานและพัฒนางานวิชาการ  และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2545 : 9 –13)  กลาวถึงขั้นตอนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในดวยวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  ประกอบดวย  4  ข้ันตอน   คือ  1) การวางแผน
การปฏิบัติงาน (Plan)   2) ดําเนินการตามแผน (Do)   3) ตรวจสอบประเมินผล (Check)   และ    
4) นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) ซึ่งทุกขั้นตอนมีความชัดเจนสามารถปฏิบัติและ
ตรวจสอบได  เชนเดียวกับ  สุเทพ วงศเณร  (2544 : 38) ไดศึกษาบทบาทในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานดานการเรียนการสอนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด    
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สํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยนําวงจรเดมมิ่งมาดําเนินการในการ
ประกันคุณภาพภายในทุกมาตรฐาน  ซึ่งประกอบดวย  4  ข้ันตอน  คือ  1) การวางแผน (Plan)     
2) การปฏิบัติ (Do) 3) การตรวจสอบ (Check)  และ 4) การปรับปรุงแกไข (Action)  ฉลอง         
ขํามาก (2544 : 7) ไดศึกษาพฤติกรรม การใชวงจรควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑ
มาตรฐาน ดานบริหารโรงเรียน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี  ไดเสนอวงจรควบคุมคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน (Plan)     
2) การปฏิบัติตามแผน (Do)  3) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ  (Check)  และ  4)  การแกไขปญหา  
(Act)   สามารถ   สืบสําราญ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติและปญหาการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบการประเมินภายใน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแกน  ไดเสนอขั้นการดําเนินการตามวงจรบริหารคุณภาพ  ไดแก 1) ข้ันการวางแผน 
(Plan)  2) ข้ันการดําเนินการตามแผน (Do)  3) ข้ันการตรวจสอบประเมินผล (Check) และ         
4) ข้ันการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action)  และพินิจ ภาคภูมิ (2545 : 7-8) ไดศึกษา
การใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดานกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ไดเสนอขั้นตอนของ
วงจรคุณภาพ ประกอบดวย 1) การวางแผน  (Plan)  2) การปฏิบัติตามแผน (Do)   3) การ
ตรวจสอบประเมินผล  (Check)   และ 4) การปรับปรุงแกไข(Action)   
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนําการนิเทศแบบพัฒนาการของ 
กล๊ิกแมน(Glickman) และรูปแบบการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ และการนิเทศแบบพัฒนา
ตนเอง  ของแกลทธอรน (Glatthorn) มาสังเคราะหเปนรูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ  สําหรับกระบวนการนิเทศไดนําของ สงัด อุทรานันท วัชรา เลาเรียนดี และ คอพแลนดและ           
โบยัน (Copeland & Boyan) มาสังเคราะหเปนกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ  1) การวางแผนการนิเทศ   2) การดําเนินการนิเทศ  และ 3) การ
ประเมินผลการนิเทศ   และไดนําแนวคิดการบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA ของเอ็ดวารด  เดมมิง่ 
(Edward  Deming) และการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน โดยใชวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA  
(วงจรเดมมิ่ง) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มาปรับใชในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะหขอบขายงานวชิาการ      
มาจากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตน เพื่อใหสอดคลองและครอบคลุมงานของฝาย
วิชาการ   โรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบดวยงาน 7 งาน ดังนี้ 1) งานหลักสูตร   2)การเรียนการสอน      
3) งานวัดและประเมินผล   4) งานวิจัยและพัฒนา   5) งานสื่อการสอน   6) งานแนะแนว  และ   
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7) งานหองสมุด    ใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการไดอยางมีระบบครบวงจร 
ประกอบดวย  4  ข้ันตอน  คือ  1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)   2) การดําเนินการตามแผน 
(Do)      3) การตรวจสอบประเมินผล (Check)  และ 4) การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงาน (Action)   โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
ดังนี้ 

ข้ันที่ 1   การวางแผนการนิเทศ ผูวิจัยไดนํารูปแบบการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ
และการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง ตามแนวคิดของแกลทธอรน (Glatthorn) และไดนําขั้นตอนที่ 2 
ของกระบวนการนิเทศภายในของ สงัด  อุทรานันท มาใช โดยมีการใหความรูกอนการนิเทศ ซึ่ง
ประกอบการดวยการดําเนินการดังนี้  ประชุมครูฝายวิชาการ  เพื่อเสนอโครงการนิเทศภายใน   
โดยใชการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่ง และเชิญวิทยากรมาใหความรูเร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง และประชุมครูฝายวิชาการเพื่อเสนอโครงการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งเปนรายบุคคล 
 ข้ันที่ 2   การดําเนินการนิเทศ ผูวิจัยไดนําขั้นตอนกระบวนการนิเทศของคอฟแลนด 
และโบยัน (Copeland & Boyan) และรูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาตนเองตามแนวคิดของ
แกลทธอรน (Glatthorn) มาใชผสมผสานกันประกอบดวยการดําเนินการดังนี้ ประชุมครูฝาย
วิชาการและผูนิเทศเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการนิเทศ  ครูฝายวิชาการปฏิบัติงานตาม
โครงการที่เสนอ  ผูนิเทศสังเกตการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ  ผูนิเทศและ
ครูฝายวิชาการรวมกันวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน   ผูนิเทศและครูฝายวิชาการ
ประชุมพิจารณาใหขอมูลจากการสังเกตเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและ    
ดําเนินการตามขอ 2.3 – 2.5 จนกวาจะครบกําหนดการดําเนินการการนิเทศ 
 ข้ันที่ 3   การประเมินผลการนิเทศ  ผูวิจัยไดนํารูปแบบการนิเทศแบบพัฒนาการ       
ของ กลิ๊ก แมน (Glickman) มาใช ประกอบดวยการดําเนินการดังนี้  ประเมินความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ   โดยใชวงจรเดมมิ่ง  ของครูฝายวิชาการ  ประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ  โดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ   
สอบถามความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝายวิชาการ สอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของผูนิเทศ 
                 ซึ่งสามารถเขียนเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยไดดังแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 

การวางแผน
การปฏิบัติงาน 

 (Plan) 

การนําผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงาน 

(Action) 

การ
ดําเนินการ
ตามแผน

(Do) 

การตรวจสอบ
ประเมินผล 
(Check) 

แผนงานวิชาการ 

1.หลักสูตร 
 2.การเรียนการ     
   สอน 
3.วัดและประเมิน 
     ผล 
4. วิจัยและพัฒนา 
5. สื่อการสอน         
6. แนะแนว 
7. หองสมุด 

ครูฝายวิชาการ 

1. ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง             

2. ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 

3. ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ                       

ผูนิเทศ 

ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ 

การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
1.1 ประชุมครูฝายวิชาการเพื่อเสนอ

โครงการและใหความรูเร่ืองการนิเทศ  
 1.2  ประชุมครูฝายวิชาการเพื่อเสนอโครงการ  

ขั้นที่ 2 การดําเนินการนิเทศ 
 2.1  ประชุมครูและผูนิเทศ 
 2.2  ครูปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ            
 2.3  ผูนิเทศสังเกตการปฏิบัติงาน 
 2.4  รวมกันวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต       
 2.5  ประชุมพิจารณาใหขอมูลจากการสังเกต 
 2.6  ดําเนินการตาม 2.3-2.5 จนครบกําหนด 

การดําเนินการ 

ขั้นที่ 3 การประเมินผลการนิเทศ 
3.1 วัดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
3.2 ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน   
3.3  สอบถามความคิดเห็นของครูตอการนิเทศ 
3.4  สอบถามความคิดเห็นของผูนิเทศตอ 

  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ      
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไว ดังนี้ 

1.   เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใช  
วงจรเดมมิง่ ของครูฝายวิชาการ   กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี  
  2.   เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใชวงจรเดมมิ่ง
ของครูฝายวิชาการ   
 3.   เพื่อศึกษาความคิดเหน็ที่มีตอการนเิทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝาย  
วิชาการ 
 4.   เพื่อศึกษาความคิดเหน็ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี ของผูนิเทศ 
 
คําถามการวจิัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวจิัย ผูวิจยัไดกําหนดขอคําถามที่ตองการ    
คําตอบของการวิจัย ดังนี ้

1. ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของ 
ครูฝายวิชาการ กอนและหลงัการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพ  แตกตางกนัหรอืไม 
 2.   ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของคร ู    
ฝายวิชาการ  เปนอยางไร 

3.   ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ ของครฝูายวิชาการ  
เปนอยางไร 

4.   ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ ของผูนเิทศ เปนอยางไร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวจิัย ขอคําถามของการวิจยั  ผูวิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ดังนี ้
 1. ประชากรทีใ่ชในการวิจัย 
      1.1   ผูนิเทศ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน 3 คน และครู
ฝายวิชาการ 2 คน (ซึง่เคยเปนหวัหนากลุมสาระการเรียนรู และมีความรูดานการนิเทศการศึกษา)  
      1.2   ครูฝายวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
14 คน ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  คน  หวัหนางาน   6  คน   
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  2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
      2.1 ตัวแปรตน คือ การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ประกอบดวย 
กระบวนการ  3  ข้ันตอน คือ 1)  การวางแผนการนิเทศ   2)  การดําเนินการนิเทศ  3)  การ
ประเมินผลการนิเทศ 
      2.2  ตัวแปรตาม ประกอบดวย 

    2.2.1  ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใช 
วงจรเดมมิ่ง    

    2.2.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใช 
วงจรเดมมิ่ง   

  2.2.3  ความคิดเห็นของครูฝายวิชาการที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ  

           2.2.4  ความคิดเห็นของผูนิเทศที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
 

ขอตกลงเบื้องตน 
 1.  การวิจัยครั้งนี้ถือเปนความรวมมือโดยสมัครใจของครูฝายวิชาการโรงเรียน
อัสสัมชัญ เนื่องจากมีพันธะผูกพันตอหนาที่ (commitment) รวมกันโดยตรงที่จะพัฒนาการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวยการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 2.   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยในฐานะครูฝายวิชาการจะรวมกิจกรรมกับผูนิเทศ โดยเปน         
ผูดําเนินการและประสานงานระหวางผูนิเทศและครูฝายวิชาการตลอดการวิจัยครั้งนี้ 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของวิจัยครั้งนี้ไวดังนี้ 
 การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  กระบวนการปฏิบัติงานรวมกัน
ระหวาง    ผูนิเทศกับครูฝายวิชาการ ในการสงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือ เพื่อใหครู
ฝายวิชาการสามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนางานและการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ 3 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผน
การนิเทศ   2)  การดําเนินการนิเทศ  และ  3) การประเมินผลการนิเทศ 
  การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   หมายถึง  กระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป โดยมีขอบขายงานวิชาการ ของโรงเรียน
อัสสัมชัญ ประกอบดวย   7 งาน ไดแก  1) งานหลักสูตร  2) งานการเรียนการสอน  3) งานวัดและ
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ประเมินผล  4) งานวิจัยและพัฒนา  5) งานสื่อการสอน  6) งานแนะแนว  และ7) งานหองสมุด      
โดยมี 4 ข้ันตอน คือ 1)  การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)   2) การดําเนินการตามแผน (Do)       
3) การตรวจสอบประเมินผล (Check)   และ  4)  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงาน  (Action) 
  ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง หมายถึง 
คะแนนความรูความเขาใจ ของครูฝายวิชาการกอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
ซึ่งวัดโดยใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ ในดาน   
1) การวางแผนการปฏิบัติงาน  (Plan)  2) ดําเนินการตามแผน (Do)  3) ตรวจสอบประเมินผล 
(Check)  และ 4) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน  (Action)  
   ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง หมายถึง  
ระดับการปฏิบัติงานของครูฝายวิชาการ หลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งประเมิน
โดยใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ได
ถูกตองตามลําดับข้ันตอน ในดาน 1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 2) ดําเนินการตามแผน 
(Do)  3) ตรวจสอบประเมินผล (Check) และ 4) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงาน  (Action)  
  ความคิดเห็นของครูฝายวิชาการ หมายถึง การแสดงความรูสึกนึกคิดของครูฝาย
วิชาการ ซึ่งไดจากการสนทนากลุม ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ในดานการ
ดําเนินการนิเทศ บรรยากาศการนิเทศ ประโยชนที่ไดรับจาการนิเทศ ปญหาและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนิเทศ 
  ความคิดเห็นของผูนิเทศ หมายถึง การแสดงความรูสึกนึกคิดของผูนิเทศที่ไดจากแบบ
สัมภาษณที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ในดานขั้นตอนการนิเทศ ผลของการนิเทศ 
บรรยากาศการนิเทศ ประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศ ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศ 
  ครูฝายวิชาการ หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่ในการปฏิบัติงานวิชาการ ไดแก หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู และหัวหนางาน สังกัดฝายวิชาการ  ของโรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนผูรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
  ผูนิเทศ หมายถึง บุคลากรที่ทําหนาที่เปนผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน และครู          
ฝายวิชาการซึ่งเคยเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู มีความรูดานการนิเทศการศึกษา   ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 เนื้อหาในบทนี้ เปนการขยายแนวความคิด   และทําความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองที่ศึกษา
ใหกวางขวาง  โดยการคนควา รวบรวมวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด สาระสําคัญจากตํารา และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้   โดยผูวิจัยขอเสนอวรรณกรรมที่เกี่ยวของเรียงลําดับ    ดังนี้ 
1) งานวิชาการ ประกอบดวย ความหมายและความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ หลักและ
กระบวนการบริหารงานวิชาการ  ขอบขายงานวิชาการ  2) การบริหารงานคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 
แนวคิดตามหลักการบริหาร การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และการปฏิบัติการของ
สถานศึกษาตามวงจรเดมมิ่ง ประกอบดวย การจัดทําแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและ
ประเมินผล และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 3) การนิเทศภายในโรงเรียน  4) การนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  5) การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 6) การนิเทศแบบพัฒนาการ  7) ขอมูล
พื้นฐานโรงเรียนอัสสัมชัญ : บริบทที่เกี่ยวของ และ 8) งานวิจัยที่เกี่ยวของ   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

งานวชิาการ 
 

                 งานวิชาการเปนงานหลักและเปนงานที่สําคัญที่สุดของสถานศึกษา  ผลงานวชิาการจะ
เปนตัวบงชี้มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับการพัฒนา      
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรู ซึ่งเปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จและ
ความสามารถของผูบริหารและคณะครู ดังนั้นผูบริหารและคณะครูจําเปนตองมีความรู  
ความสามารถและเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารงานวิชาการ  และการนําไปปฏิบัติใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
 
ความหมายและความสาํคัญของการบริหารงานวชิาการ 
 มีนักการศึกษาไดใหความหมายและความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการไว     
หลายทาน ดังนี้  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535 : 16) ไดใหความหมายของการบริหารงาน
วิชาการ วา เปนการบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน สอดคลอง
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กับ ธเนศ  คิดรุงเรือง (2539 : 56)กลาววา การบริหารงานวิชาการเปนกระบวนการดําเนินกิจกรรม
ตางๆทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร การบริหารงานวิชาการจึงเปนหัวใจ
ของการศึกษา และสอดคลองกับ บังอร  มธุรสสุวรรณ (2542 : 25) กลาววาการบริหารงาน
วิชาการเปนกระบวนการบริหารงานกิจกรรมตางๆของโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ
สอน   ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผูเรียน              
อุทัย     บุญประเสริฐ (2540 : 25) ไดกลาววา งานวิชาการเปนงานหลักมีลักษณะคลายสวนที่เปน
รางกายของคนหรือของเด็กเปนสวนของงานที่ใหญที่สุดของระบบ เปนงานที่เปนหัวใจของโรงเรียน  
งานวิชาการจึงกลายเปนงานที่เปนศูนยกลางของโรงเรียน ครอบคลุมโรงเรียนทั้งระบบ ดังนั้น     
โรงเรียนใดที่งานวิชาการกาวหนา โรงเรียนนั้นมักมีชื่อเสียงเปนที่นิยมเปนที่ยอมรับกัน สวน        
โรงเรียนใดงานวิชาการลาหลังออนดอยโรงเรียนนั้นจะไมเปนที่นิยม ขาดศรัทธาหรือความศรัทธา
มักจะเสื่อมถอยไมเปนที่ยอมรับ  และ สมิธและคณะ (Smith and others 1971 : 170) ไดจัดลําดับ
ความสําคัญของงานวิชาการไวเปนลําดับแรกของงานดานอื่นๆของผูบริการโรงเรียน 7 ดาน โดยให
น้ําหนักความสําคัญของงานวิชาการถึงรอยละ 40 งานบริหารบุคคล และงานกิจการนักเรียน    
รอยละ 20 เทากัน งานการเงิน งานอาคารสถานที่ งานธุรการและงานอื่น ๆ รอยละ 5 เทากัน 
 จึงสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ เปนกระบวนการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ
ทางดานวิชาการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานหลักและ
เปนหัวใจของสถานศึกษาที่ผูบริหารและคณะครูจะตองใหความสําคัญมากกวางานดานอื่น ๆ 
 
หลักและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 
 สวนหนึ่งของการสรางความสําเร็จของงานการบริหารงานวิชาการนั้น หลักและ
กระบวนการบริหารเปนสิ่งที่ผูบริหารตองเห็นความสําคัญ  ดังที่กิติมา   ปรีดีดิลก (2532 :  48-49) 
ไดกลาวถึงหลักการบริหารงานวิชาการที่สําคัญที่ควรนําไปปฏิบัติ คือ 1) จัดทําแผนงานวิชาการที่
สอดคลองกับวัตถุประสงคหรือนโยบายหลัก  2) การบริหารงานวิชาการมุงการรวมมือกันทํางาน  
3) ควรกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหผูปฏิบัติ  4) ควรสงเสริมผูรวมงานใหปรับปรุงตนเอง
ดานวิชาการ  5) ริเร่ิมสรางสรรคในการปรับปรุงงานวิชาการ  6) ควรใชเทคนิคการสงเสริมคนอ่ืน
มากกวาการสอนคนอื่น  7) มีการใหขวัญและกําลังใจในการทํางาน  8) ควรมีคณะกรรมการที่
ปรึกษาทางวิชาการ  9) ใหครูเขาใจวัตถุประสงคและจุดมุงหมายของการสอนทุกวิชาที่รับผิดชอบ  
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10) ติดตามและประเมินผลงาน  และยังไดสรุปถึงหลักการบริหารในแงของกระบวนการ 
สอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2535 : 19-20) ไวเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ข้ันวางแผนกอนการดําเนินงาน  ผูบริหารจะตองวางแผนงานดานวิชาการเอาไว โดย
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน  การจัดระบบงาน  การกําหนดวิธีการ  จัดบุคลากร  จดัทาํโครงการ
และแผนการปฏิบัติงาน  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  เพื่อใหงานดําเนินไปตามเปาหมายและ    
ข้ันตอนของแผนที่วางไว  โดยใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผนดวย 
 2. ข้ันการจัดดําเนินการ  ผูบริหารจะตองเปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไป
ตามแผนที่ไดวางไว งานที่วางไวในแผนแบงออกเปน  3 ประเภท คือ งานเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  งาน
เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการและงานเกี่ยวกับบริการ 
 3. ข้ันสงเสริมและควบคุมงานดานวิชาการ  ผูบริหารจะตองติดตามและควบคุมงาน     
วิชาการใหไดมาตรฐาน  ดวยการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ  สงเสริมงาน  
วิชาการและจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
 นอกจากนี้ อุทัย   บุญประเสริฐ (2538 : 18) ยังไดกลาวถึงการดําเนินการบริหารงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ วามี  4  ข้ันตอน คือ 
 1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ ซึ่งเปนขั้นที่สําคัญที่สุด เพราะเปน
พื้นฐานของการวางแผน จะตองศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ซึ่งผูบริหาร
โรงเรียนและผูเกี่ยวของจะตองรวมกันศึกษา 
 2. การวางแผน  เปนการคิดคาดการณลวงหนาหรือเปนการตัดสินใจลวงหนาวาจะทํา
อะไร ทําไมจึงทํา จะทําอยางไร ใครทํา ที่ไหน เมื่อไร การวางแผนบริหารโรงเรียนจะตองกําหนด        
วัตถุประสงคและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการของโรงเรียน มี
รายละเอียดขั้นตอนการทํางานชัดเจน มีระบบระเบียบสะดวกแกการปฏิบัติ 
 3. การดําเนินการตามแผน  ประกอบดวย การควบคุม กํากับติดตามและนิเทศ เปน       
กิจกรรมที่ตองกําหนดผูปฏิบัติและวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจนเปนระบบ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนหรือผู
ไดรับมอบหมายตองปฏิบัติอยางจริงจังตามที่กําหนด 

4. การประเมินผล  เปนขั้นตอนที่ชวยใหผูบริหารทราบผลการดําเนินงานวาบรรลุ         
วัตถุประสงคและเปาหมายมากนอยเพยีงใด   

ดังนัน้กระบวนการบรหิารงานวิชาการ จึงอาจสรุปไดเปน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันการ
วางแผน  ข้ันการดําเนินการ  และข้ันการประเมินผล  ซึ่งจะตองมีความสัมพันธและตอเนื่องกันใน
ทุกขั้นตอนของการบรหิารงาน   
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ขอบขายของงานวิชาการ 
 งานวิชาการเปนงานที่ยอมรับกันวามีความสําคัญที่สุดของการจัดการศึกษาทุกระดับ    
ดังนั้นในการนํางานวิชาการไปสูการปฏิบัติจึงจะตองกระทําอยางรอบคอบ รัดกุมเหมาะสม เพื่อ
กอใหเกิดคุณภาพแกการจัดการศึกษา  เนื่องจากงานวิชาการมีขอบขายงานที่กวางขวางมาก จึง
ไดมีนักการศึกษาหลายทานไดกําหนดขอบขายของงานวิชาการไวดังนี้  กิติมา ปรีดีดิลก (2532 : 
58) ไดใหขอบขายงานวิชาการเปน 6 ประการ คือ 1) แผนปฏิบัติงานดานวิชาการ  2) หลักสูตร
และการสอน  3) การจัดการเรียนการสอน  4) ส่ือการสอน  5) การปรับปรุงการเรียนการสอน  และ
6) การวัดและประเมินผล    สวน ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน (2535 : 59) ไดกลาวถึงขอบขายงาน
วิชาการไวดังนี้  งานควบคุมดูแลหลักสูตร  การสอน  อุปกรณการศึกษา  การจัดแบบเรียน  คูมอืครู  
การจัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน  การปรับปรุงการเรียนการสอน  การฝกอบรมครู  การนิเทศ
การศึกษา  การเผยแพรงานวิชาการ  การวัดผลการศึกษา  การศึกษาวิจัยการประเมิน มาตรฐาน 
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถานศึกษา เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ กอ             
สวัสด์ิพาณิชย (2535 : 83)  กลาววางานวิชาการมีขอบเขตกวางขวางในหลักสูตรและการเรียน  
การสอน การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดบริการการสอน การวัดและประเมินผลรวมทั้ง
การติดตามผล   ในทํานองเดียวกัน  ภิญโญ  สาธร (2536 : 326) ไดกลาวไววา งานวิชาการมี
ขอบขายเกี่ยวกับหลักสูตร  ประมวลการสอน  ตารางสอน  อุปกรณการสอน แบบเรียนและ    
หองสมุดโรงเรียน  สวน   อุทัย   บุญประเสริฐ (2538 : 82) ไดกลาวถึงขอบขายงานวิชาการของ   
โรงเรียนจะครอบคลุมเร่ืองตอไปนี้ 1) เร่ืองความรูความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร   2) เร่ือง
การสอน การจัดการเรียนการสอน  3) เร่ืองกิจกรรมนักเรียน     4) เร่ืองสื่อการเรียนการสอนและ   
กิจกรรมหองสมุด    5) เร่ืองการวัดผลประเมินผลการเรียนรู  และ 6) เร่ืองการนิเทศการศึกษาและ
การพัฒนาวิชาชีพสําหรับบุคลากร  ซึ่ง กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(2540 : 5) ได
กําหนดมาตรฐานขอบขายงานวิชาการ  6 ดาน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ  2) การบริหารงาน
วิชาการ  3) การจัดการเรียนการสอน  4) การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ  5) การวัดและ
ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน   6) การประเมินผลการจัดการงานวิชาการ สวน   
มิลเลอร (Miller 1965 : 175) ไดกลาวถึงขอบขายงานวิชาการประกอบดวยงานสําคัญ 4 ประการ 
คือ 1) การจัดโปรแกรมการเรียน  2) การจัดบริการการเรียนการสอน  3) การปฏิบัติตามโปรแกรม 
และ4)การติดตามดานการเรียนการสอน และ สมสุข   วงศสกุล (2545 : 16) ไดกลาวถึงขอบขาย
งานวิชาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ประกอบดวย  1) งานดาน
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หลักสูตร 2) งานดานกระบวนการเรียนรู 3) งานดานประเมินผูเรียน  และ 4) งานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา              
 จากขอบขายงานวิชาการขางตน สามารถสรุปขอบขายงานวิชาการที่สอดคลองและ  
ครอบคลุมงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบดวยงาน 7 งาน ดังนี้    1) งานหลักสูตร     
2) การเรียนการสอน   3) งานสื่อการสอน   4) งานแนะแนว    5) งานหองสมุด      6) งานวัดและ
ประเมินผล  และ   7)   งานวิจัยและพัฒนา    โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. งานหลักสูตร 
หลักสูตรเปนสวนที่สําคัญอยางยิ่งในการศึกษา ระบบการศึกษาของสังคมใดก็

ตามจะ กาวหนาดวยดียอมตองอาศัยหลักสูตรเปนพื้นฐานในการดําเนินงานเพราะหลักสูตรจะรวม
กิจกรรมและประสบการณทั้งหลายของผูเรียนเขาไวดวยกันทั้งหมดเพื่อรากฐานของกระบวนการ
เรียนการสอน  ผูบริหาร ครูผูสอนทุกคนตลอดจนผูปกครองควรมีความรูเร่ืองหลักสูตรโดยเฉพาะ  
ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ควบคุมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพราะฉะนั้นจึงจําเปน
อยางยิ่งที่  ผูบริหาร และครูผูสอนตองศึกษาหลักสูตรและเอกสารหลักสูตรอยางแทจริงและ      
แจมแจง เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
      1.1  ความหมายของหลักสูตร 
               วิชัย   ดิสสระ (2535  : 19)ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตร 
หมายถึง กลุมวิชาหรือประสบการณที่กําหนดไวใหผูเรียนภายใตคําแนะนําของโรงเรียน และ
หลักสูตรประกอบดวยประสบการณในการเรียนทั้งมวลที่นักเรียนพึงไดรับจากโรงเรียน  สอดคลอง
กับ ธํารง  บัวศรี (2542 : 7) ไดใหความหมายวา หลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อ
แสดงถึงจุดหมายการจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ ในแตละโปรแกรมการศึกษา 
เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว และ กาญจนา   คุณารักษ 
(2543 : 9) ไดใหความหมายของหลักสูตร หมายถึง ประสบการณทุกอยางที่โรงเรียนจัดใหแก
นักเรียน หรือมวลประสบการณ ทั้งหลายที่จัดใหเด็กไดเรียน เนื้อหาวิชา  เจตคติ  แบบพฤติกรรม 
กิจวัตรสิ่งแวดลอมฯลฯ เมื่อประมวลกันเขาแลวก็เปนประสบการณที่ผานเขาไปในการรับรูของเด็ก
ถือวาเปนหลักสูตรทั้งสิ้น 
                จากแนวคิดของนักการศึกษาและผู เชี่ยวชาญดานหลักสูตรเกี่ยวกับ
ความหมายของหลักสูตร สรุปไดวาหลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ โครงการกิจกรรมทั้งหมด
ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและเกิดลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับ
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หลักสูตรที่กําหนดไว และจะเห็นไดวา หลักสูตรของงานวิชาการเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่ทาง
โรงเรียนจะตองจัดให  เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนจุดมุงหมายของแผนการ
ศึกษาชาติ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับสถานศึกษา ถือเปนรากฐานที่สําคัญที่สุด 
                ความหมายของหลักสูตรขางตน กลาวไดวา หลักสูตรเปนเครื่องชี้แนะวาครู
ตองสอนใหเด็กรูเนื้อหาและเกิดพฤติกรรมอะไรบาง และหลักสูตรเปนสิ่งที่แปลความมุงหมายของ
การศึกษาออกมาเปนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะนําเด็กไปสูจุดมุงหมายทางการศึกษาที่วางไว ฉะนั้นจึงเปน
ส่ิงจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองมีความเขาใจหลักสูตรและปฏิบัติตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
         1.2  การพัฒนาหลักสูตร 
               ในขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป การจัดการศึกษาก็ยอมตองเปลี่ยนแปลงตาม
ให  เหมาะสม ทั้งนี้เพราะหนาที่สําคัญของการศึกษาคือการเตรียมคนใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมในปจจุบันและอนาคต ฉะนั้น เมื่อกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา
ยอมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรซึ่งก็คือการพัฒนาหลักสูตรนั่นเอง 
               วิชัย   ดิสสระ (2535 : 37-38)ไดใหขอคิดในการพัฒนาหลักสูตรไวดังนี้       
1) ตองคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ความตองการของสังคมในแงฝาย
ผูใชผลผลิต  ความกาวหนาทางวิชาการ  ความตองการของสังคมและสิ่งแวดลอม  ความ
สอดคลองของเนื้อหาสาระและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคม  2) การ
ดําเนินงานในการพัฒนาหลักสูตรตองกระทําใหครบ  5  ข้ันตอน คือ การกําหนดจุดมุงหมาย
หลักสูตร การเลือกและการจัดเนื้อหาวิชาและประสบการณ  การนําหลักสูตรไปใช การประเมินผล
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร  3) หลักสูตรที่ดีตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ การบริหาร
หลักสูตร  การจัดแผนการเรียน การสอน  วิธีสอนและคุณสมบัติของผูสอน และหนังสือหรือตํารา
เรียน  และ4) ตองมีการประชุมสัมมนาปรึกษาหารือรวมกันกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
               และ ธํารง   บัวศรี (2542 : 152-153)  ไดกลาวถึงกระบวนการของการพฒันา
หลักสูตรมีลักษณะเปนวัฏจักรคือเร่ิมตนดวยการจัดทําหลักสูตรตนแบบ  การจัดทําหลักสูตรแมบท  
การนําหล ักสูตรไปใช  ไปจนกระทั้งการประเมินหลักสูตร  แลวจึงวนกลับมาจัดทําหลักสูตรตนแบบ
อีก   วนเวียนอยูไมรูจบ  สําหรับการจัดทําหลักสูตรตนแบบ มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 1) การ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน  2) การกําหนดจุดหมายของหลักสูตร  3) การกําหนดรูปแบบและ       
โครงสรางหลักสูตร  4) การกําหนดจุดประสงคของวิชา  5) การเลือกเนื้อหา  6) การกําหนด       
จุดประสงคการเรียนรู  7) การกําหนดประสบการณการเรียนรู  8) การกําหนดยุทธศาสตรการเรียน
การสอน  9) การประเมินผลการเรียนรู  และ10) การจัดทําวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน   
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ซึ่งเมื่อไดหลักสูตรตนแบบแลว ซึ่งมีทุกสิ่งทุกอยางพรอมที่จะนําไปทําการทดลองเพื่อใหได
หลักสูตรแมบทตอไป สําหรับข้ันตอนในการจัดทําหลักสูตรแมบทมีดังนี้ 1) การวางแผนการเรียน
การสอนเพื่อทดลองและทดสอบหลักสูตร  และ 2) การทดลองและทดสอบหลักสูตรตนแบบ 
      1.3  ผูบริหารและการนําหลักสูตรไปใช 
               การนําหลักสูตรไปใชนับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญขั้นหนึ่งของการพัฒนา
หลักสูตร เพราะนอกจากจะตองมีการวางแผนและเตรียมการลวงหนาแลวยังจะตองติดตามผลการ
ดําเนินงานอยางใกลชิด 
               วิชัย ดิสสระ(2535 : 112) ไดกลาวถงึกระบวนการนาํหลกัสตูรไปใชใหไดผลดี
นั้นจะตองคํานึงถงึหลักการตางๆ ดังนี้ 1) เปนกระบวนการตอเนื่องทัง้ระยะสัน้และระยะยาวตองมี
การประสานงานกับหนวยงานตางๆอยางดี   2) ตองมกีารปรับปรุงตลอดเวลาของการใชหลกัสูตร      
3) เปนกระบวนการทีม่ีการพัฒนาการเจริญโตทางดานวิชาชพีของคร ู  4) ตองเปนกระบวนการที่
จะตองทาํอยางกระจางและชัดเจน ตองใหผูใชหลกัสูตรรูจักสื่อตางๆของหลักสูตร  5) ตองมีการ     
ปฏิสัมพันธกับบุคลากรในระดับตาง ๆ และมีหนวยงานพรอมที่จะใหความชวยเหลอืในดานเทคนคิ
วิธีตางๆ  6) หากมีปญหาตองมีการวางแผนแกปญหาในระดับกลุมโรงเรียนเพื่อชวยกันแกปญหา  
7) การแนะนาํในการปฏิบัตติองคํานงึถงึ หลักการ เหตผุลของการเปลี่ยนแปลงใหชัดเจนและควรมี
การติดตามผลเปนระยะ ๆ 8) การสรางแผนงานทีจ่ะนําหลักสูตรไปใชนั้น ถอืวาเปนปญหาที่
จะตองหาทางปรับปรุงแกไข ประการหนึ่งที่ตองอาศยัการเรียนรูวิธกีารวางแผนและตองใชเวลา
พอสมควร  9) บางครั้งผลงานที่กระทําไปอาจไมสงผลกลับ 100% แตตองพิจารณาถึง
ความกาวหนาและประโยชนที่ไดรับ ซึง่จะทําใหเกิดกาํลังใจในการปฏิบัติ และ 10) จุดมุงหมาย
ของการนาํไปใชจริงๆนั้น ตองการสงเสริมประสิทธิภาพของโรงเรียนและการเรียนการสอนของครู
และนักเรียน 
               และ ธํารง   บัวศรี (2542 : 303-321) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการนําหลักสูตร
ไปใชในโรงเรียน มีส่ิงที่ตองทําอยู 4 เร่ือง คือ 1) เร่ืองการวางแผนนําหลักสูตรใหมเขาแทนที่
หลักสูตรเดิม มีหลักสําคัญที่ตองคํานึงถึง ไดแก การดําเนินการเปลี่ยนแปลงตองใหเสร็จเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได  ตองใหผูเรียนหลักสูตรเดิมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด  และตอง
ไมเปนอุปสรรคตอการบริหารงานทั้งหลักสูตรใหมและหลักสูตรเดิม  2) เร่ืองการเตรียมการกอนนํา
หลักสูตรไปใช  ไดแก การประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียมบุคลากร  การเตรียมวัสดุอุปกรณ  
การเตรียมอาคาร   สถานที่  การเตรียมระบบบริหารของสถานศึกษา  การเตรียมงบประมาณ
คาใชจาย  การเตรียมปรับปรุงหลักสูตรการฝกหัดครู  และการเตรียมชุมชนและสังคม 3) เร่ืองการ
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ตรวจสอบความพรอม  ก็คือการประเมินผลของหลักสูตรแมบทกอนนําไปใช การประเมินผลความ
พรอมของผูสอน  ผูเรียนและชุมชน และการประเมินผลความพรอมของโครงการตางๆที่จะ
สนับสนุนการนําหลักสูตรไปใชและ4) เร่ืองการบริหารงานการใชหลักสูตร ฝายบริหารจะตอง
กระทําดังนี้ การสนับสนุนงานการใชหลักสูตร ไดแก กําลังคน  วัสดุอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใชและ
ส่ือการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง การเพิ่มพูนขวัญและกําลังใจ  การนิเทศ
การศึกษา  การแนะแนวการศึกษา  การกํากับดูแลเพื่อควบคุมคุณภาพหลักสูตร 
 จะเห็นวาหลักสูตรเปนสิ่งสําคัญของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจะประสบ
ผลสําเร็จข้ึนอยูกับผูบริหาร ซึ่งเปนบุคคลที่สําคัญที่สุด และบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครู
ฝายวิชาการจะตองมีความรูความเขาใจในหลักการและโครงสรางของหลักสูตรเปนอยางดีแลว 
จะตองสามารถนําหลักสูตรไปใชใหเกิดผลสําเร็จ ตลอดจนมีการติดตามผลการใชหลักสูตรเพื่อให
การนําหลักสูตรไปใชตรงกับเจตนารมยของหลักสูตร 
 

2.  การเรียนการสอน 
       การเรียนการสอนเปนกระบวนการของการนําหลักสูตรไปใช ซึ่งผูสอนจะใชวิธีการ
ตาง ๆ เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับการพัฒนาตนเองมากขึ้น  ซึ่งการจัดการเรียนรูตาม     
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544 : 21-22) นอกจากจะมุง
ปลูกฝงดานปญญาพัฒนาการคิดของผูเรียน ใหมีความสามารถในการคิดสรางสรรค คิดอยางมี
วิจารณญาณแลวยังมุงพัฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของ
ตนเอง เขาใจตนเอง เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน สามารถแกปญหาขอขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตอง
เหมาะสม การเรียนรูในสาระการเรียนรูตาง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผูสอนตอง
คํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกาย และสติปญญา  วิธีการเรียนรู  ความสนใจและความสามารถ
ของผูเรียนเปน  ระยะ ๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบ/
วิธีการที่หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การ
ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคูคุณธรรม ทั้งนี้ตองพยายามนํา
กระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิดและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เนื้อหาและ
กระบวนการตางๆขามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูในลักษณะองครวม  การบูรณาการ เปน
การกําหนดเปาหมายการเรียนรูรวมกัน      ยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยการนํากระบวนการเรยีนรูจาก
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กลุมสาระเดียวกันหรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดได
หลายลักษณะ เชน 
        1.  การบูรณาการแบบผูสอนคนเดียว  ผูสอนสามารถจัดการเรียนรูโดยเชื่อมโยง
สาระการเรียนรูตางๆกับหัวขอเร่ืองที่สอดคลองกับชีวิตจริงหรือสาระที่กําหนดขึ้นมา เชน เร่ือง
สิ่งแวดลอมน้ํา เปนตน ผูสอนสามารถเชื่อมโยงสาระและกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระตาง ๆ 
เชน การอาน  การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะหตางๆทําใหผูเรียนไดใชทักษะและ
กระบวนการเรียนรูไปแสวงหาความรูความจริงจากหัวขอเร่ืงที่กําหนด 
        2.  การบูรณาการแบบคูขนาน  มีผูสอนตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันจัดการเรียนการ
สอน โดยอาจยึดหัวขอเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง แลวบูรณาการเชื่อโยงแบบคูขนาน เชน ผูสอนคน
หนึ่งสอนวิทยาศาสตร เร่ืองเงา ผูสอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร เร่ืองการวัดระยะทาง โดยการ
วัดเงาคิดคํานวณในเรื่องเงาในชวงเวลาตางๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะตางๆ หรืออีกคนหนึง่อาจ
ใหผูเรียนรูศิลปะ เร่ืองเทคนิคการวาดรูปที่มีเงา 
        3.  การบูรณาการแบบสหวิทยาการ  การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจาก
หลายกลุมสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู ซึ่งโดยทั่วไปผูสอนมักจัดการเรียนการสอนแยก
รายวิชา หรือกลุมวิชา แตในบางเรื่อง ผูสอนจัดการเรียนการสอนรวมกันในเรื่องเดียวกัน เชน เร่ือง
วัน  ส่ิงแวดลอมของชาติ ผูสอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนรูภาษา คําศัพทเกี่ยวกับ       
ส่ิงแวดลอม  ผูสอนวิทยาศาสตรจัดกิจกรรมคนควาเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม ผูสอนสังคมศึกษาให       
ผูเรียนคนควาหรือทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และครูผูสอนสุขศึกษาอาจจัดใหทํา       
กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เปนตน 
        4.  การบูรณาการแบบโครงการ   ผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดย       
บูรณาการเปนโครงการ โดยผูเรียนและครูผูสอนรวมกันสรางสรรคโครงการขึ้น โดยใชเวลาเรียน
ตอเนื่องกันหลายชั่วโมง ดวยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาตางๆที่ครูผูสอนเคยสอนแยกกันนั้น
มารวมเปนเรื่องเดียวกัน มีเปาหมายเดียวกัน ในลักษณะของการสอนเปนทีม เรียนเปนทีม ในกรณี
ที่ตองการเนนทักษะบางเรื่องเปนพิเศษ ครูผูสอนสามารถแยกกันสอนได เชน กิจกรรมเขาคาย
ดนตรี กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ กิจกรรมเขาคายศิลปะ เปนตน 

     การเรียนการสอน แบงเปน 6 ประการใหญ ๆ คือ 
     2.1  การจัดแผนการเรียน 
           โรงเรียนจะตองจัดแผนการเรียนใหสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดมี

โอกาสเลือกเรียนไดตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ กรมสามัญศึกษาไดให
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ความหมาย แผนการเรียน หมายถึง การกําหนดรายวิชาใหเรียน มีวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชา
เลือกเสรี อยางมีเปาหมาย ซึ่งโรงเรียนจะตองศึกษาโครงสรางของหลักสูตร หลักเกณฑการใช
หลักสูตร และรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรใหเขาใจโดยละเอียด (กรมสามัญศึกษา 2526, อางถึงใน 
บุญทิพย  สุริยวงศ 2542 : 32)  กิติมา   ปรีดีดิลก (2532 : 187) และ กนก   จันทรขจร (2532 : 5) 
ไดเสนอแนะวา  แผนการเรียนควรจัดใหมีแผนการเรียน เปนการกําหนดรายวิชาตาง ๆ ใหผูเรียน
อยางมีเปาหมาย เปนการกําหนดแผนไวลวงหนาตลอดระยะเวลาการศึกษา ตองศึกษาอะไรบาง 
มากนอยเทาไร โดยคํานึงถึงเนื้อหาสาระที่มีประกอบอยูในหลักสูตร  วิธีการเรียนจะตองคํานึงถึง
ผูเรียนตามความถนัด ความสนใจและความสามารถ จากภาคปฏิบัติโรงเรียนมักจัดแผนการเรียน
โดยคํานึงถึงความสนใจและความสามารถควบคูกันไปกับการคํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยู ไดแก ครู  
เครื่องมือ และอุปกรณ มีอยางไรก็จัดอยางนั้น และจัดตามความเห็นชอบของโรงเรียนและคณะครู   

             นอกจากนี้ บังอร   มธุรสสุวรรณ (2542 : 40) ไดกลาวถึงการจัดแผนการ
เรียนควรอาศัย  ขอมูลดังตอไปนี้ 1) มีการสํารวจสภาพทองถิ่น อุตสาหกรรมและความตองการ
ของผูปกครอง  2) มีการสํารวจความตองการของนักเรียน/นักศึกษา  3) มีการสํารวจความตองการ
สถานประกอบการอุตสาหกรรม  4) มีการสํารวจความพรอมของสถานศึกษาในดานตาง ๆ เชน 
วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองจักร เครื่องมือ หองเรียน หองปฏิบัติการ  แปลงสาธิต  โรงประลอง เปนตน     
5) มีการนําผลการสรุปมาสรุปวิเคราะห เพื่อนําไปสูการจัดแผนการเรียนของนักเรียน/นักศึกษา   

     2.2  การจัดแผนการสอน 
              หลักสูตรไดกําหนดรายวิชาไว จึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตอง

ดําเนินการโดยความรวมมือจากฝายวิชาการและครูผูสอนในการจัดทําแผนการสอนเปนรายวิชา 
ซึ่งในบาง  สถานศึกษาจะเรียกวา ประมวลการสอน หรือโครงการสอน เปนการวางแผนลวงหนา
กอนการสอน เพราะจะชวยทําใหประสบความสําเร็จในการสอน ในการวางแผนการสอนนั้น จะทํา
ได 3 ชนิดดวยกัน คือ  

               2.2.1  แผนการสอนระยะยาว คือ ตลอดภาคเรียนหรือตลอดปการศึกษา 
เปนการนําเนื้อหาในหลักสูตรมาแบงสอนตลอดภาคเรียน หรือตลอดปการศึกษาวาเรื่องใดใชเวลา
สอนกี่คาบ  กี่ชั่วโมง พรอมทั้งกําหนดวัน เดือน ปที่จะสอน 

              2.2.2  แผนการสอนสําหรับหนวยการสอน เปนการนําเนื้อหาแตละหนวยใน
แผนการสอนระยะยาว มาทําแผนการสอนที่ละเอียดขึ้น คือ ชื่อหนวย ชั้น เวลาที่ใช วัตถุประสงค 
เนื้อหาวิชา   กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการสอน และการประเมินผล  
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 ขณะเดียวกัน กาญจนา   คุณารักษ (2535 : 131) ไดสรุปวาสิ่งที่จะปรากฏ
ในแผนการสอนระดับหนวยการสอน ไว 8 ดาน คือ 1) ชื่อหนวย ชั้นที่สอนและเวลา(คาบเวลา)  2) 
ความคิดรวบยอด/หลักการ (มโนคติ)  3) จุดประสงค  4) คุณสมบัติที่ตองการเนน  5) เนื้อหา       
6) กิจกรรม 7)  ส่ือการเรียน และ8) วิธีวัดและประเมินผล  
         2.2.3  แผนการสอนระดับบทเรียน เปนการทําแผนการสอนที่ละเอียดขึ้น 
โดยแยกเปนบทเรียน เหมือนการทําบันทึกการสอนเดิม  โดยอาจจะทําเปนตาราง โดยมี
รายละเอียดเชนเดียวกับแผนการสอนสําหรับหนวยการสอนนั่นเอง เพื่อชวยใหผูสอนมีความมั่นใจ
ในการสอนมากขึ้น สอนอยางมีข้ันตอน ไมสับสน ไมหลงลืม และสามารถมอบใหใครสอนแทนก็ได 
เพราะมีรายละเอียดมาก ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้ 1) มโนมติของบทเรียนนั้น ๆ  2) จุดประสงค
เชิงพฤติกรรม  3) เนื้อหาที่จะสอนโดยยอ  4) กิจกรรม  5) ส่ือการเรียน และ  6) วิธีวัดและ
ประเมินผล (บังอร  มธุรสสุวรรณ 2542 : 39) 
   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 ก : 6 – 7) ไดเสนอการจัดทํา
แผนการสอนมีข้ันตอนสําคัญ ดังนี 
   1.  ทําความเขาใจหลักสูตร ทั้งหลักการ จุดหมาย สาระและมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนํามาใชเปนแนวปฏิบัติใน
การวางแผนและการจัดการเรียนการสอน 
   2.  เขียนจุดประสงคการเรียนรูสําหรับเนื้อหาวิชานั้นๆ ในลักษณะ
จุดประสงคปลายทางที่ควรจะเกิดขึ้นกับนักเรียนเมื่อไดเรียนวิชานั้นจนครบถวนแลว 
   3.  เขียนโครงสรางของวิชาที่จะสอนทั้งวิชาโดยกําหนดสวนประกอบ คือ 1) 
หัวขอยอย ๆ อาศัยจากเนื้อหาวิชาที่อานจากคําอธิบายรายวิชาและหนังสืออางอิงอื่น ๆ  2) จาํนวน
คาบที่ควรใชในการสอนแตละหัวขอเร่ืองยอย อาศัยการคํานวณจากจํานวนคาบที่มีจริงตลอดภาค
เรียนตามกําหนดของหลักสูตร  และพิจารณาน้ําหนักของปริมาณเรื่องราวที่จะกลาวถึงในหัวเร่ือง
นั้น ๆ  3) สาระสําคัญที่เนนถึงความคิดรวบยอดหรือหลักการหรือทักษะหรือลักษณะนิสัยที่
ตองการปลูกฝงใหเกิดกับนักเรียนในการเรียนแตละหัวเรื่องนั้น  และ 4) จุดประสงคการเรียนรูใน
ลักษณะจุดประสงคนําทางประกอบหัวเรื่องยอย ๆ แตละหัวขอ 
   4.  สรางแผนการสอนโดยหยิบยกหัวขอเร่ือง  จํานวนคาบ  สาระสําคัญ  
และจุดประสงคการเรียนรูมาทําแผนการสอน โดยมีองคประกอบดังนี้ 1) สาระสําคัญ  2) 
จุดประสงคปลายทาง  3) จุดประสงคนําทาง 4) ชนิดของสมรรถภาพ 5) ประสบการณเดิม 6) 
เนื้อหา 7) ลําดับข้ันการเรียนการสอน เชน สรางความสนใจ แจงจุดประสงค สํารวจพื้นความรูเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

29

เสนอบทเรียนใหม ใหแนวทางการเรียนรู ใหนักเรียนปฏิบัติ ใหขอมูลปอนกลับ ประเมินผลระหวาง
ปฏิบัติ และสงเสริม   ความแมนยํา   8) ส่ือการเรียนการสอน เชน รูปภาพ แผนภูมิ ใบความรู ใบ
งาน ชุดฝก เปนตน 9)  การวัดผลและประเมินผล เชน ทดสอบกอน – หลังเรียน คําถามทายบท 
เปนตน       10)  กิจกรรม  สืบเนื่อง / กิจกรรมเสนอแนะ 
 2.3 การจัดตารางสอน 
   การจัดตารางสอนเปนหนาที่ของผูบริหาร หรือผูชวย และหัวหนาหมวดวิชา
เปนคณะจัดทําขึ้นเพื่อเปนการกําหนดกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับการเรียนในระยะเวลาหนึ่ง
สัปดาห โดยการจัดกิจกรรมจะตองสัมพันธกับหลักสูตรและสัมพันธกับเวลา การบริหารงาน
วิชาการจะบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการจัดตารางสอนดวย 
               กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2526, อางถึงใน บุญทิพย  สุริยวงศ 
2543 : 34-35) ไดเสนอแนะวา การจัดตารางสอนควรคํานึงถึงเคาโครงหลักสูตร แผนการเรียน 
จํานวนนักเรียนทั้งหมด จํานวนนักเรียนที่เรียนแตละรายวิชา จํานวนนักเรียนแตละชั้น จํานวน
นักเรียนแตละกลุม จํานวนหองเรียน ขนาด และชนิดของหองเรียน ที่มีอยู จํานวนครูที่จะสอนวิชา
ตาง ๆ การแบงเวลาประจําวัน ไดแก เวลาที่เร่ิมเขาเรียน พัก เลิกเรียน จํานวนคาบสอนของครูแต
ละคนในสัปดาห จํานวนชั่วโมงของครูแตละคนที่ทํางานพิเศษอื่น ๆ เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับตัว
ผูสอน เชน วุฒิ วิชาที่สอนได ขอมูลพิเศษอื่น ๆ เชน เวลาที่ครูพิเศษจะมาสอนได และกิจกรรม
นักเรียน 
 นอกจากนี้ กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 33) ไดเสนอแนะไววา ผูบริหารควร
คํานึงถึงหลักในการจัด ดังนี้ 
               1.  จะตองบรรจุเวลาเรียนใหครบตามหลักสูตรที่ไดกําหนดไว 
 2.  กําหนดเวลาเรียนโดยแบงเปนจํานวนคาบของแตละวิชา แตละวัน 
               3.  กําหนดวิชาที่เรียนลงในแตละคาบวิชา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
แตละวิชา เชน คณิตศาสตรควรอยูตอนเชา วิชาการงานควรอยูคาบสุดทายของตอนเชา หรือ    
ตอนบาย 
   4.  วิชาที่ใชความคิดมากไมควรอยูซอนกันหลายวิชาในวันเดียวกัน 
   5.  ควรจัดวิชาที่หนวยกิตมาก ๆ เปน 2 คาบติดตอกัน 
   6.  ควรจัดจํานวนคาบ หรือจัดเวลาเรียนตอนเชาใหมากกวาตอนบาย 
   7.  การจัดวิชาในแตละคาบแตละวันตองสัมพันธกับเวลาของผูสอนดวย 
   8.  ควรเฉลี่ยปริมาณชั่วโมงของผูสอนใหทัดเทียมกัน 
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         ไมวาโรงเรียนจะเลือกการจัดตารางสอนดวยวิธีใดก็ตาม ส่ิงที่ตองคํานึงถึง 
คือ จํานวนคาบที่ครูสอนในหนึ่งสัปดาห เพราะจากผลการวิจัยของคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ (2530 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาองคประกอบบางประการที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผลจากการศึกษา พบวา จํานวนคาบที่ครูสอนในหนึ่ง
สัปดาหเปนองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สรุปวา การจัด
ตารางสอนจะตองคํานึงถึงลักษณะของวิชา ชวงเวลา ผูเรียน ผูสอนใหเมาะสมกับหลักสูตร เพื่อ
กอใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานการสอนและการบริหารงานวิชาการ 
  2.4 การจัดครูเขาสอน 
   เปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน หรือหัวหนาฝายวิชาการที่สําคัญยิ่ง
ประการหนึ่ง การจัดครูเขาสอนไดเหมาะสมจะเปนผลดีตอการบริหารงานวิชาการใหบรรลุผลตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรไดกําหนดไว 
   กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2534, อางถึงใน บุญทิพย  สุริยวงศ 
2543 : 35)ไดเสนอแนวทางการจัดครูเขาสอน ดังนี้ 
   1.  สํารวจความพรอมของโรงเรียนกอนเปดระบบแผนการเรียน 
   2.  กําหนดคุณสมบัติสําหรับผูสอนรายวิชาในแผนการสอน 
            3.  จัดตามความถนัดของครูผูสอน ไดแก จัดตามวิชาเอก วิชาโทที่เรียนมา 
จัดตามรายวิชาที่สนใจและมีประสบการณ 
           4.  การแกปญหาการขาดแคลนครู ไดแก  จัดครูคนเดียวใหสามารถสอนได
หลายวิชา  จัดครูฝายสนับสนุนการสอนชวยฝายปฏิบัติการสอน  จัดคาบเรียนใหตรงกัน 
            5.  การจัดบุคลากรภายนอกมาชวยสอนในโรงเรียน 
            6.  การจัดครูสอนแทนเมื่อครูไมสอน 
            7.  การใชเงนิบํารุงการศึกษา จางครูสอนเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู 
      2.5  การจัดสอนซอมเสริม 
              การสอนซอมเสริมเปนวิธีที่จะชวยใหนักเรียนที่เรียนชาสามารถเรียนทัน เพื่อ
ชวยใหนักเรียนที่เรียนไมเขาใจมีความเขาใจมากขึ้น ชวยใหนักเรียนที่เรียนแลวยังไมสัมฤทธิผล
ตามจุดมุงหมายหรือจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ชวยใหนักเรียนที่เรียนดี เรียนเกง อยูแลวไดมีโอกาส
เสริมความรูไดเพิ่มมากขึ้น   ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535 : 191) ไดกลาววา การสอนซอมเสริม
มี 4 ลักษณะ คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

31

              1.  สอนซอมเสริมกอนการเรียนการสอน เปนการสอนปรับพื้นฐานความรู
ของนักเรียน นักศึกษา กอนจะเขาสูหลักสูตร มักจะนํามาใชเมื่อไดรับนักเรียน นักศึกษาใหม จาก
สถานศึกษาที่แตกตางกัน ทําใหพื้นความรูเดิมแตกตางกัน จึงจําเปนตองสอนซอมเสริม มักจะเปน
การเรียนในหมวดวิชาบังคับที่ตองเรียนรวมกัน 
   2. สอนซอมเสริมขณะที่ทําการสอน  เปนการพบขอบกพรองของนักเรียน                  
นักศึกษา ที่ไมเขาใจบทเรียนบางตอน จึงทําการสอนซอมเสริมเพื่อจะไดติดตามการเรียนตอไปได
ทันและเขาใจเนื้อหาวิชาที่สอน 
   3.  สอนซอมเสริมรายวิชาเพื่อสอบแกตัว เมื่อมีการวัดผลในวิชาแลว ปรากฏ
วา ไมผานเกณฑที่กําหนด มีจุดประสงคบางจุดประสงคที่ไมผานจึงจําเปนตองสอนซอมเสริมเพื่อ
จะไดสอบแกตัวใหม 
               4.  สอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนที่ฉลาดหรือเรียนเร็ว นักเรียนบางคนมี
สติปญญาสูง ควรสอนซอมเสริมเพื่อจะไดไมเกิดความเบื่อหนายในการเรียน 
  2.6 การเลือกตําราเรียน 
   ตําราเรียนเปนเครื่องประหยัดเวลาในการสอนของครูผูสอน เนื้อหาบางอยาง
ครูผูสอนอาจกําหนดใหนักเรียนไปคนควาจากหองสมุด ตามหนังสือที่กําหนดใหอานเพิ่มเติม และ
นํามาอภิปรายหรือจัดทําเปนรายงานเพื่อใหนักเรียนมีความรูกวางขวาง  ตําราเรียนเปนหลักใน
การกําหนดเนื้อหาตามหลักสูตรรายวิชาที่เรียน  ดวยเหตุนี้ ครูผูสอนมีแนวโนมที่จะใชตําราเรียน
หรือแบบเรียนเลมใดเลมหนึ่ง หรือเลมที่ตนเองเขียนเพียงเลมเดียว ซึ่งจะทําใหผูเรียนตองใชตํารา
เลมเด ียวกันก็จะเกิดความรูที่แคบ  ดังนั้น ครูผูสอนควรจะสงเสริมบทเรียนนักเรียนใหไดใช
หองสมุดเปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม ซึ่งควรจะไดรับความสนับสนุนจากฝายบริหารของ
สถานศึกษา 
 
    3.   สื่อการเรียนการสอน 
        ไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายและความสําคัญของสื่อการเรียนการสอนไว
หลายทานไดแก  ชัยยงค   พรหมวงศ และคณะ(2526:90)  และบังอร  มธุรสสุวรรณ (2542 :46) 
ไดใหความหมายในทํานองเดียวกันวา ส่ือการสอน หมายถึง เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณและวิธีการ
ประกอบการเรียนการสอน ที่เปนสื่อกลางและชวยใหครูถายทอดความรูไปสูผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   และ ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2533:90) และกาญจนา  คุณารักษ (2545:449) ไดให
ความหมายสอดคลองกันวา ส่ือการสอน หมายถึง ส่ิงที่เปนตัวกลางที่ใชในการเรียนรู ซึ่งครูและ       
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ผูเรียนเปนผูใชรวมกัน เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในทํานองเดียวกัน  
วิชัย  ดิสสระ (2535:103) ซิสนี จี ทิคตัน (Tickton 1970:182) คาลตัน ดับเบิ้ลยู อีริคสัน 
(Erickson 1971:108-109) และ เอ็ดการ เดล (Dale 1975:8) ไดกลาวถึงความสําคัญของสื่อการ
เรียน       การสอนที่สอดคลองกันวา ส่ือการสอนจะชวยใหผูเรียนเชื่อมประสบการณจากรูปธรรม
ไปสูนามธรรมไดโดยงาย และใหประสบการณแปลกใหมในหลายดานแกผูเรียน  อีกทั้งสื่อการสอน
จะสนองความแตกตางระหวางบุคคลได  เพราะสงเสริมใหนักเรียนศึกษาหาความรูดวยตนเองตาม
ความสนใจและความตองการ และชวยใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตองมาก
ยิ่งขึ้น 
        ดังนั้นสื่อการเรียนการสอน จึงหมายถึง วัสดุอุปกรณทุกชนิด ตลอดจนวิธีการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่เปนสื่อกลางและเครื่องชวยถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียนและทําใหการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไว 
        กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544:23-24) ไดกลาวถึงลักษณะของสื่อการ
เรียนการสอนหรือส่ือการเรียนรู ที่จะนํามาใชในการจัดการเรียนรู ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อ
ธรรมชาติ ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือเทคโนโลยี และส่ืออ่ืน ๆ ซึ่งชวยสงเสริมใหการเรียนรูเปนไปอยางมีคุณคา 
นาสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เขาใจงาย และรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนรูจักวิธีการ
แสวงหาความรู เกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ลึกซึ่งและตอเนื่องตลอดเวลา เพื่อใหการใชส่ือการ
เรียนรู เปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู และพัฒนาผู เรียนใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง 
สถานศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูที่มีหนาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานควรดําเนินการดังนี้ 
        1.  จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยูในทองถิ่นมาประยุกตใชเปนสื่อการเรียนรู 
        2.  ศึกษา คนควา วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน 
        3.  จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู สําหรับการศึกษาคนควาของผูเรียนและสําหรับ
เสริมความรูของผูสอน 
        4.  ศึกษาวิธีการเลือกและการใชส่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
หลากหลายและสอดคลองกับวิธีการเรียนรู ธรรมชาติของสาระการเรียนรู และความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน 
        5.  ศึกษาวิธีการวิเคราะหและประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรูที่จัดทําขึ้น
เองและที่เลือกนํามาใชประกอบการเรียนรู โดยการวิเคราะหและประเมินสื่อการเรียนรูที่ใชอยูนั้น
อยางสม่ําเสมอ 
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        6.  จัดหาหรือจัดใหมีแหลงการเรียนรู ศูนยส่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพใน
สถานศึกษาและในชุมชน เพื่อการศึกษาคนควาแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู และพัฒนาสื่อ
การเรียนรู 
        7.  จัดใหมีเครือขายการเรียนรู เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวาง
สถานศึกษา ทองถิ่น ชุมชน และสังคมอื่น 
        8.  จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับส่ือ และการ
ใชส่ือการเรียนรูเปนระยะๆ 
      การประเมินการใชสื่อการเรียนการสอน 
        การประเมินสื่อการเรียนการสอน ถือเปนงานวิชาการที่สําคัญที่สุดของผูสอน ซึ่ง
จะมีประโยชนตอการปรับปรุงรูปแบบ และขั้นตอนการใชส่ือการเรียนการสอน ซึ่งจะชวยใหผูเรียน
ไดเรียนรูเนื้อหาที่ถูกตองเปนปจจุบัน และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากยิ่งขึ้น 
        จินตนา   ใบกาซูยี (2538:24-25) สรุปการประเมินสื่อการเรียนการสอนวาเมื่อการ
ใชส่ือการเรียนการสอนเปนไประยะหนึ่ง ประมาณ 1-3 คร้ัง ผูสอนควรรวบรวมขอมูล เพื่อประเมิน
ส่ือการเรียนการสอน อันจะเปนแนวทางในการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนนั้นตอไป การประเมิน
สื่อการเรียนการสอน มีเกณฑที่สําคัญ ดังนี้ 
        1.  ส่ือการเรียนการสอนนั้นสามารถใชศึกษาหาความคิดรวบยอดหรือสาระสําคัญ
เพียงใด 
        2.  ส่ือการเรียนการสอนสะดวกในการจัดหา และสะดวกในการใชเพียงใด 
        3.  ส่ือการเรียนการสอนนั้นเอื้อประโยชนในการใหขอมูลเพื่อพัฒนาความคิด 
คานิยม และคุณธรรมที่หลักสูตรตองการเพียงใด 
        4.  ส่ือการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการใชหรือไม จําเปนตองใชส่ืออ่ืน
ชวยมากนอยเพียงใด 
        5.  การใชส่ือการเรียนการสอนนั้นเปนไปอยางเหมาะสมตามขั้นตอนหรือไม 
อยางไร 
 

4.  งานแนะแนว 
       งานแนะแนวเปนงานสําคัญงานหนึ่งที่โรงเรียนควรจัดใหมีข้ึน เพื่อชวยเหลือ
นักเรียนใหรูจักและเขาใจตนเอง ตลอดจนใหตระหนักในศักยภาพของตนอยางถองแท ดังนั้น
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โรงเรียนควรจะตองจัดบริการตางๆใหแกนักเรียน และใหแกบุคคลอ่ืน ๆ ที่ทําหนาที่ชวยเหลือ
นักเรียนดวย (Gorton 1983 : 381 –382) 
        จําเนียร  ชวงโชติ (2527 :6) พนัส  หันนาคินทร (2529:280) กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2532:1) และบังอร  มธุรสสุวรรณ (2542:66) ไดกลาวถึงการแนะแนวใน
ทํานองเดียวกันวา  การแนะแนวเปนกระบวนการใหความชวยเหลือบุคคล เพื่อใหไดรูจักและเขาใจ
ตนเอง ตลอดจนรูจักและเขาใจบุคคลอื่นและสังคมที่เกี่ยวของกับตนเอง ใหสามารถพัฒนาตนเอง
อยางเต็มที่ในทุกดาน สามารถนําศักยภาพของตนมาใชใหเปนประโยชนแกตนเองและสังคมและ
สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมและการเปลี่ยนแปลง  สามารถแกปญหาและอยูรวมกับผูอ่ืนได
อยางมีความสุขและจุดหมายของการแนะแนวเปนกระบวนการที่มุงสรางเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล  คนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  มีทักษะการ
ดําเนินชีวิต  มีวุฒิภาวะทางอารมณ  ศิลธรรม จริยธรรม  รูจักการเรียนรูในเชิงพหุปญญา รูจักคิด
ตัดสินใจ  แกปญหาในชวงวิกฤต  วางแผนการศึกษาตอ และการพัฒนาตนสูโลกอาชีพ และการมี
งานทํา รวมทั้งการดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 
2545 ข : 2) 

     4.1 ขอบขายการแนะแนว 
             ขอบขายการแนะแนว เปนการกําหนดภารกิจการแนะแนว ตามความตองการ

ของผูเรียนที่สนองจุดหมายของหลักสูตร ซึ่งการกําหนดขอบขายภารกิจการแนะแนวนั้น จะตอง
อาศัยหลักการแนะแนวพื้นฐาน ดังตอไปนี้ 

            1.  การแนะแนวมีขอบขายสาระสําคัญ 3 ดาน คือ 
                  1.1  การแนะแนวการศึกษามุงหวังใหผูเรียนพัฒนาการเรียนไดเต็ม

ศักยภาพ รูจักแสวงหาความรูและวางแผนการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวดาน
การเรียน และมีนิสัยใฝรูใฝเรียน 

                  1.2  การแนะแนวอาชีพ    ชวยใหผูเรียนรูจักตนเองและโลกของงานอยาง          
หลากหลาย มีเจตคติและนิสัยที่ดีในการทํางาน มีโอกาสไดรับประสบการณและฝกงานตาม   
ความถนัด ความสนใจ 

                  1.3  การแนะแนวเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ  ชวยใหผูเรียนเขาใจตนเอง รัก
และเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีอารมณมั่นคง มีมนุษยสัมพันธที่ดี เขาใจสิ่งแวดลอมและ
สามารถ  ปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูมนสังคมอยางเปนสุข 

             2.  ภาระงานในการแนะแนว  ประกอบดวย 5  งานหลัก ดังนี้ 
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                     2.1  งานศึกษารวบรวมขอมูล  เปนการศึกษา สํารวจ ขอมูลเกี่ยวกับตัว
ผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสังเกต สัมภาษณ ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ การเขียน
อัตชีวประวัติ สังคมมิติ การเยี่ยมบาน โดยมีการบันทึกขอมูลในระเบียนพฤติการณ ระเบียนสะสม 
สมุดรายงานประจําตัวผูเรียน เปนตน ขอมูลเหลานี้จะชวยใหครูรูจักผูเรียนแตละคนวาเปนอยางไร 
ตองการอะไร และควรใหความชวยเหลือในลักษณะใด 

                   2.2  งานสารสนเทศ  เปนการใหขอมูลขาวสารความรูที่จําเปนในการ
ตัดสินใจ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยนําเสนอ
ในรูปแบบตาง ๆ เชน การบรรยาย อภิปราย จัดปายสนเทศ การจัดหาเอกสารคูมือใหอาน ทัศน
ศึกษา การใชส่ือภาพยนตร วีดีทัศน เปนตน ขอมูลที่ถูกตองทันสมัยมีความจําเปนมากในการชวย
ใหผูเรียนสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมมากขึ้น และปองกันความลมเหลวไดอยางมาก 

                  2.3  งานใหคําปรึกษา  มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูเรียนที่มารับการปรึกษา
เกิดการเรียนรูและเขาใจตนเอง รูวาปญหาของตนอยูที่ตรงไหน ควรจะแกไขตนเองอยางไร การ
แกไขนั้นมี กี่ทางและควรเลือกทางใด จึงเหมาะสมตนเองมากที่สุด พรอมทั้งเกิดความรับผิดชอบ
ในการ    ชวยตนเองอยางจริงจัง 

                   2.4  งานปองกัน สงเสริม พัฒนา และชวยเหลือ  เปนกิจกรรมดานรูปแบบ
วิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ ไดรับการฝกฝน หรือไดรับการชวยเหลือตาม
ควรแกกรณี เชน กิจกรรมที่สนองความถนัด ความสนใจ และความสามารถ แกผูเรียนทุกกลุมทุก
คนรวมทั้งการจัดทุนการศึกษา อาหารกลางวัน หรือการหางานพิเศษ 

                   2.5  งานติดตามและประเมินผล  เปนการติดตามผลการดําเนินงานแนะ
แนวตาง ๆ ที่จัดใหแกผูเรียน การติดตามประเมินผล แบงเปน 2 งาน คือ 

                           2.5.1  งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลที่
เกิดขึ้นกับ  ผูเรียน ซึ่งจะเปนประโยชนในการชวยเหลือผูเรียนแตละคนใหสามารถแกปญหาและ
ปรับปรุงตนเองในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม และเพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชประเมินผลการดําเนิน   
งานแนะแนว และงานอื่น ๆ ของโรงเรียน 

                           2.5.2  งานติดตามและประเมินผลที่มีวัตถุประสงค เพื่อพิจารณาผล
ที่ไดจากการดําเนินโครงการแนะแนววามีคุณคามากนอยเพียงใด ไดผลหรือไม ควรปรับปรุง
พัฒนาอยางไร และควรขยายผลตอไปหรือไม เปนตน 

            3.  ลักษณะงานแนะแนว  มี 3 ลักษณะใหญ ๆ ดังนี้ 
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                         3.1  การจัดกิจกรรมดวยกระบวนการทางจิตวิทยาใหแกผูเรียน ทั้งเปน
รายบุคคลและเปนกลุม เพื่อใหครูไดรูจักผูเรียนมากขึ้น สามารถสงเสริมและปองกันปญหาของ
ผูเรียนทุกคน ไมวาจะเปนกลุมปกติหรือกลุมพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตใน
ดานตางๆ เชน การรูจักรักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอ่ืน มีทักษะการคิดตัดสินใจ ทักษะการ
ปรับตัว การวางแผนชีวิต รวมทั้งการสรางคุณธรรม จริยธรรมที่สําคัญไดแก ความขยัน ซื่อสัตย 
ประหยัด และอดทน อดกลั้น การจัดกิจกรรมอาจจัดในหองเรียน ซึ่งตองจัดเวลาเฉพาะอยาง
ตอเนื่อง ในกรณีที่ตองฝกฝนหรือพัฒนาทักษะที่สําคัญและจําเปน หรือนอกหองเรียนโดยใหมี
บรรยากาศที่เปนกันเอง มีครูเปนที่ปรึกษาและผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

              3.2  การจัดบริการ  เพื่อใหผูเรียนไดสํารวจตนเองและรูจักตนเองในทุก
ดาน ใหขอมูลขาวสารสารสนเทศที่จําเปน และทันสมัยทั้งดานการศึกษา อาชีพ และการพัฒนา
บุคลิกภาพ ใหสามารถตัดสินใจและแกปญหาดวยตนเอง ตลอดจนชวยเหลือ แกไข และฝก
ประสบการณที่เหมาะสม สําหรับผูเรียนไดใชเปนแนวทางในการวางแผนการศึกษาและชีวิตตอไป 

              3.3  การบูรณาการการแนะแนวในการเรียนการสอน  เปนการนําเทคนิค
วิธีการทางจิตวิทยาและการแนะแนวมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ
ของผูเรียนแตละคนแตละกลุม โดยเนนใหครูไดรูจักและเขาใจผูเรียนทั้งในดานพัฒนาการตามวัย 
พฤติกรรม และสาเหตุของพฤติกรรม วิธีการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งจะทําใหครูมีแนวทางในการ
ชวยเหลือและพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเห็นคุรคาในสาระวิชาตางๆ เกิดแรงจูงใจ ใฝรู ใฝเรียน ซึ่งจะ
สงผลใหการเรียนรูเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด 

        การกําหนดขอบขายภารกิจการแนะแนว สถานศึกษาจะตองนําขอมูลที่ได
จากการศึกษาสํารวจวิจัย เกี่ยวกับตัวผูเรียน ความตองการ สภาพปญหาและความพรอมของ
สถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่และของสถานศึกษา มาประมวล
วิเคราะห สังเคราะห และพิจารณากําหนดกรอบภารกิจการแนะแนวดังกลาว โดยใหครอบคลุมทุก
กลุม    เปาหมาย 

     4.2 บทบาทหนาที่ของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานแนะแนว 
                การดําเนินงานแนะแนวใหไดผลดีมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงผูเรียนได
เปนรายบุคคล จําเปนตองระดมสรรพกําลังทั้งในและนอกสถานศึกษาเขามามีสวนรวมที่สําคัญ 
ไดแก  
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                             1. บทบาทหนาที่ของผูบริหาร  ผูบริหารตองใหความสาํคญัและเปนผูนาํในการ
บริหารจัดการ กําหนดทิศทางการแนะแนวของสถานศึกษา เพื่อใหกระบวนการแนะแนวเอื้อ
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียนอยางแทจริง โดย 

          1.1  สรางระบบงานและจัดโครงสรางองคกรแนะแนวของสถานศึกษาให
ชัดเจน 

                1.2  สรางความตระหนักใหครูทุกคนเห็นคุณคาของงานแนะแนว 
                1.3  สงเสริมใหครู อาจารยไดรับความรูเพิ่มเติม ในเร่ืองจิตวิทยาและการ

แนะแนว เพื่อใหสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนรู และเชื่อมโยงสูการดํารงชีวิตประจําวัน 
                 1.4  คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

ทําหนาที่ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา ครูประจําชั้น และคณะอนุกรรมการแนะแนว 
                1.5  ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานแนะแนว อยาง

เปนระบบ 
                    1.6  รวมมือในการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น แกไข สรางขวัญกําลังใจแกผูที่

ปฏิบัติงานแนะแนว 
 1.7  เปนผูนําทางการแนะแนว และใชกระบวนการทางจิตวิทยาและการ

แนะแนวในการบริหารสถานศึกษา 
                  1.8  สงเสริมความรวมมือและความเขาใจอันดีระหวางครู ผูปกครอง และ

ชุมชน 
                  1.9  ประสานงานดานการแนะแนว ระหวางสถานศึกษา องคกรภาครฐัและ

เอกชน บาน ศาสนสถาน ชุมชน ในลักษณะเครือขายการแนะแนว 
             2.  บทบาทหนาที่ของครู  เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผูเรียนให

บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ครูทุกคนจึงควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้ 
                    2.1  ศึกษาขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคลเพื่อรูจักและเขาใจผูเรียนอยาง

แทจริง 
                    2.2  ศึกษาเพิ่มเติมองคความรูดานจิตวิทยาและการแนะแนว 
                    2.3  ใหคําปรึกษาเบื้องตนในรายวิชาที่สอน ในดานการศึกษาตอ การ

ประกอบอาชีพ และบุคลิกภาพที่พึงประสงค 
                   2.4  ใชขอมูลการรูจักและเขาใจผูเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู  ให

ผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
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                   2.5  สอดสองดูแลผูเรียน และประสานขอมูลกับครูที่ปรึกษา  ครูประจําชั้น 
และครูแนะแนว 

                   2.6  มีสวนรวมในการดําเนินงานแนะแนวของสถานศึกษา ในลักษณะ
เครือขายการแนะแนว 

                   2.7  สอดแทรกและบูรณาการกิจกรรม  ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามจุดหมายของหลักสูตรในรายวิชาตางๆ 

            3.  บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น  ครูที่ปรึกษา /ครูประจําชั้น 
เปนผูที่ใกลชิดผูเรียนและเปนบุคคลสําคัญในการดูแลชวยเหลือผูเรียน  จึงควรมีบทบาทดังนี้ 

                  3.1  รวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําขอมูลเปนระบบ และ
เปนปจจุบัน 

                  3.2  คัดกรอง จําแนกผูเรียนเปนกลุมปกติ กลุมพิเศษ  และประสานขอมูล
กับครูแนะแนว 

                 3.3  ดูแลชวยเหลือใหคําปรึกษากรณีปญหาที่ไมยุงยากซับซอน   ทั้ง
รายบุคคลและรายกลุม 

             3.4  จัดกิจกรรมโครงการ/โครงงาน สงเสริม พัฒนา ผูเรียนใหรูจักรักและ
เห็น  คุณคาในตนเอง มีทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย 

                  3.5  ติดตามผลการสงเสริมพัฒนา และดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางตอเนื่อง 
                  3.6  ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ

รวมมือกันในการสงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาผูเรียน 
                  3.7  มีสวนรวมในการประเมินผลและปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานแนะแนว

ของสถานศึกษา 
                            4.  บทบาทหนาที่ของครูแนะแนว   

                 4.1  เปนที่ปรึกษา(Supervisor) แกครูและผูเกี่ยวของทุกคนในการให
ความรู เทคนิคกระบวนการแนะแนวตามหลักจิตวิทยาและการแนะแนว ดังนี้ 

                        -  จุดประกายใหครูทุกคนใชกระบวนการแนะแนวพัฒนาจิตใจของ
ผูเรียนอยางตอเนื่องและจริงจัง 

                        -  เปนแกนนําใหความรู คําแนะนําแกครู ผูปกครองและผูเกี่ยวของใน
การรูจักและเขาใจผูเรียนดวยวิธีการตางๆ เชน การใชระเบียนสะสม การใชแบบทดสอบ การ
สังเกต การสัมภาษณ การเยี่ยมบาน ฯลฯ 
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                        -  ใหความรูแกครูทุกคนในการใชเครื่องมือการรูจักและการคัดกรอง
ผูเรียน 

                        -  เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมและกิจกรรมสําหรับผูเรียน
ทุกกลุม ให สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดความสนใจ และสามารถพัฒนาตนเองไดเต็ม
ตามศักยภาพ 

  -  ใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติลักษณะผูเรียนกลุมพิเศษ
ประเภทตางๆ และเสนอแนวทางในการดูแลชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา 

                    4.2  เปนผูใหคําปรึกษา(Counselor) แกผูเรียนผูปกครอง และผูมาขอรับ
บริการทั่วไป ทั้งดานการสงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา 

                    -  ใหคําปรึกษาที่ครอบคลุมทั้งดานการเรียน อาชีพ ชีวิตและสังคมทั้ง
รายกลุมและรายบุคคล 

                         - ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล  จัดทํากรณีศึกษา  (Case Study) และ
ประสานงานกับผูเกี่ยวของทั้งในและนอกสถานฯศึกษาในการดูแลชวยเหลือกลุมพิเศษ 

                 4.3 เปนผูประสานงาน (Co–ordinator) กับผูเกี่ยวของทั้งในและนอก
สถานศึกษา เปนระบบเครือขายในการดําเนินงานแนะแนวและการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

                        -  ประสานงานการจัดทําขอมูลในการรูจักและเขาใจผูเรียน 
                       -  ประสานความรวมมือกับครู ผูบริหารและผูเกี่ยวของทั้งในและนอก

สถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการแนะแนวและบริการตางๆรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                       -  ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน ในการดูแลชวยเหลือ สงเสริมและ

พัฒนาผูเรียน ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ 
                      -  ประสานงานกับครูและผูมีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงาน

และรายงานผล 
                      นอกจากนี้  ในฐานะหัวหนางานแนะแนว  ซึ่ ง เปนกรรมการใน

คณะกรรมการบริหารจัดการหล ักสูตร จะตองมีบทบาทตามที่กําหนด และบทบาทสําคัญ คือการ
ติดตามผลการเรียนของผูเรียนเปนรายบุคคล ระดับชั้น ระดับชวงชั้น และระดับกลุมวิชาในแตละป
การศึกษา เพื่อปรับปรุง แกไขและพัฒนาการดําเนินงานดานตางๆ 

                5.  บทบาทหนาที่ของผูเรียน  ผูเรียนจะรูจักและพัฒนาตนใหมีความสมบูรณ
เต็มตามศักยภาพ ตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง ทั้งดานการเรียน ดานอาชีพและการพัฒนา
บุคลิกภาพ รวมทั้งการทําประโยชนเพื่อสวนรวม ซึ่งบทบาทผูเรียนควรมีดังนี้ 
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                    5.1  รูจักตนเองทุกดานทั้งความถนัด ความสามารถ ความสนใจ คานิยม 
อารมณและบุคลิกภาพ ดวยการสํารวจ วิเคราะห และประเมินตนเองตามสภาพจริง 

     5.2   รูจุดเดน จุดดอย ของตนและปรับปรุงพัฒนา 
                5.3  รูจักวิธีเรียนที่เหมาะสม 

                 5.4  วางแผนชีวิตในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 
                 5.5  ใหความชวยเหลือผูอ่ืนทั้งดานการเรียน การแกปญหา และการปรับตัว 
                 5.6  มีสวนรวมในการปองกัน พัฒนา และแกไขปญหาของสถานศึกษา 
               6.  บทบาทหนาที่ของผูปกครอง  ผูปกครองในฐานะที่เปนผูอยูใกลชิดบุตร

หลานมากที่สุด จึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ และ
ความสามารถในการเรียนรู ผูปกครองจึงควรมีบทบาทในการสนับสนุนผูเรียน ดังนี้ 

                    6.1  เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงชีวิตครอบครัวที่มีความรัก ความเขาใจ
และความอบอุน 

                     6.2  ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจตนเอง เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

                   6.3  ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนา ปองกัน และแกไขปญหาผูเรียน 

                     6.4  มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรมแนะแนว และอาสารวม
กิจกรรมตางๆของสถานศึกษา 

                     6.5  เปนที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตที่ดีงามใหกับผูเรียน 
               7.  บทบาทหนาที่ของชุมชน  ชุมชนเปนสังคมของการเรียนรูและมีสวนรวมใน

การดูแล   ชวยเหลือ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม ดังนั้น ชุมชนควรมี
บทบาทดังนี้ 

                7.1  เปนแบบอยางที่ดีแกเด็กและเยาวชน 
                7.2  สอดสอง ดูแล ใหความชวยเหลือเด็กและเยาวชนเสมือนบุตรหลานของ

ตนเอง ทั้งดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยไมแสวงหาประโยชนจากเด็กและเยาวชน 
                 7.3  รวมมือกับสถานศึกษา  จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนมีโอกาสใชเวลา

อยางสรางสรรค 
                 7.4  เปนแหลงเรียนรูและฝกงานงานแกเด็กและเยาวชนในการเพิ่มพูน

ประสบการณดานความรู และการงานอาชีพ 
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                 7.5  ติดตามผลการดําเนินงาน สะทอนปญหาและแสดงความคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน แกผูปกครอง ครู ผูบริหารสถานศึกษา 

               8.  บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน  ส่ือมวลชนมีอิทธิพลในการใหขอมูล การสราง
เจตคติ  และคานิยมแกผูเรียน ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทในการแนะแนวดังนี้ 

                     8.1  ใหความรวมมือในการเผยแพรขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน 
นาสนใจในเชิงสรางสรรคตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

                     8.2  ใหการสนับสนุนและเปนเครือขายในการพัฒนาและขยายผลการแนะ
แนวอยางจริงจังตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

         4.3  การติดตามและประเมินผลงานแนะแนว 
                   การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแนะแนว ควรมีหลักการและ

แนวดําเนินการ ดังนี้ 
                   1.  หลักการในการติดตามและประเมินผล 
                     1.1  มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน ติดตามและประเมินผล โดยเปด

โอกาสใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวม 
                     1.2  มีการสรางตัวชี้วัดความสําเร็จ ทั้งดานผลผลิต (Output)  

กระบวนการ(Process) และปจจัย  (Input)  อยางเปนระบบ มีความยืดหยุน และสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

                     1.3  มีการจัดทําเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ใหสอดคลอง
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดไว 

                    1.4  จัดทําแผนปฏิบัติการและพัฒนาผูมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียน ให
มีความรู ความเขาใจในเทคนิค วิธีการติดตามและประเมินผล 

                     1.5  มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว และสงเสริมการมีเครือขายใหเชื่อมโยงกันเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ 

                      1.6  ใชวิธีการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง และ
นําขอมูลยอนกลับมาใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเผยแพรการ
ดําเนินงานตอสาธารณชน 

               2.  แนวดําเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

42

                     การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกิด
การพัฒนาโดยไมมีการตัดสินถูก/ผิด แตเปนการทําใหไดขอมูลยอนกลับ ที่จะนําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการแนะแนวใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การติดตามและประเมินผล 
สามารถดําเนินการได  2  รูปแบบ คือ 

                      2.1  การประเมินผลระหวางดําเนินการ  ซึ่งทําไดทุกระยะของการ
ปฏิบัติงาน ดวยการประชุม นิเทศ กํากับติดตาม ในบรรยากาศการรวมคิด รวมทํา รวมกันแกไข 
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน โดยใชแบบบันทึก แบบรายงานการปฏิบัติงาน 
หรือแบบประเมิน 

 2.2  การประเมินผลรวบยอด  ควรทําอยางนอยปละ  1  คร้ัง หรือภาค
เรียนละ  1  คร้ัง เปนการประเมินเมื่อไดดําเนินงานสิ้นสุด หรืองานไดเสร็จส้ินชวงใดชวงหนึ่ง การ
ติดตามและประเมินผลรูปแบบนี้ ควรประเมินทั้งสวนที่เปนผลผลิต (Output) กระบวนการ 
(Process และปจจัย  (Input) ซึ่งผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ ควรมีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล ตลอดจนมีการนําเสนอผลการประเมินใหไดทราบทั่วกัน 

                    ข้ันตอนการวางแผนในการติดตามและประเมินผล  มีดังตอไปนี้ 
                     1.  กําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการประเมิน 
                     2. กําหนดสภาพความสําเร็จ และตัวชี้วัด ซึ่งเปนตัวแปรที่จะสะทอน

สภาพความสําเร็จ 
                     3.  กําหนดแหลงขอมูลและบุคลากรที่จะใหขอมูลไดตรงกับตัวชี้วัด 
                     4.  กําหนดเทคนิควิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนวิธีวิเคราะห

ขอมูลและการแปรผล 
                     5.  กําหนดแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผล 

                    การติดตามและประเมินผลซึ่งตามหลักการแนะแนวแลว การติดตาม
ประเมินผลมีหลายวิธีการและหลายปจจัย อาจมีการติดตามผลผูเรียนที่จบการศึกษา มีการ
ประเมินกระบวนการและผลการดําเนินงาน เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้สถานศึกษาอาจพิจารณาองคประกอบอื่นๆไดตามความจําเปน 
(กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2545 ข : 5-20) 

 
  5. งานหองสมุด 
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     หองสมุดเปนแหลงการเรียนรูในสถานศึกษาที่มีความสําคัญสําหรับครูผูสอนและ
ผูเรียนในการคนควาหาความรู การจัดหองสมุดในโรงเรียน หรือมุมหนังสือในหองเรียนเพื่อใหมี
หนังสือเพียงพอตอการมุงเนนใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเองจาการใชบริการหองสมุด
ทั้งนี้จะเห็นไดวาบริการของหองสมุดเปนมุมหนังสือ หรือเปนแหลงที่รวบรวมหนังสือประเภทตาง ๆ
ใหนักเรียนทุกคนไดศึกษาหาความรูความบันเทิงหรือพักผอนหยอนใจซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
ทาง    การศึกษาเปนอยางมาก ซึ่งสอดคลองกับบังอร  มธุรสสุวรรณ (2542:62)กลาววาหองสมุด
เปนแหลงขอมูลทางวิชาการที่ทางโรงเรียนไดจัดขึ้นเพื่อเปนแหลงคนควาหา ความรูของครูและ
นักเรียน และยังใชเปนสถานที่สําหรับหารเรียนการสอนของครูและนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองได
ดีอีกดวย และ อุทัย  บุญประเสริฐ (2527:53) กลาววาหองสมุดเปนศูนยการสอนโดย  ผูเรียนเปน
ศูนยกลาง จึงจําเปนที่จะตองมีหองสมุดโรงเรียนตองจัดหาหนังสือแบบเรียนและหนังสือสําหรับยืม
เรียน หนังสืออานประกอบควรมีมาก ๆ หนังสืออางอิง เชน พจนานุกรม สารานุกรม  วารสาร 
หนังสือพิมพ นอกจากนี้ ปนัดดา พรพิฆเนส (2540:28) ไดกลาวถึงความสําคัญของหองสมุดวา
เปนหัวใจสําคัญของการจัดการศึกษา เนื่องจากหองสมุดนั้นเปนแหลงรวมวิทยาการ ทั้งหลายใน
รูปแบบตางๆกัน โรงเรียนที่เห็นความสําคัญของการศึกษาจึงควรใหความสําคัญกับหองสมุด โดย
การจัดบริการตางๆ เพื่อเปนแหลงสําหรับการศึกษาคนควาเพิ่มเติมสําหรับครู       นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถของตนเองใหเจริญงอกงามขึ้นซึ่ง พวา     
พันธุเมธา (2522, อางถึงใน บังอร มธุรสสุวรรณ 2542:62-63) ไดกําหนดจุดมุงหมายของหองสมุด
โรงเรียนไวดังนี้ คือ  

    1)  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพสามารถสนองตอ
ความตองการของนักเรียน ครู ผูปกครองนักเรียนและชุมชนในทองถิ่นได 
     2)  เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษาเขามาและจัดระบบบริการอยางมีประสิทธิภาพใหแก
นักเรียน 
     3)  เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการดานตางๆตามความเหมาะสมของแตละบุคคล 
     4)  เพื่อกระตุนหรือช้ีนํานักเรียนใหเกิดความสนใจในการอาน 
     5)  เพื่อจัดประสบการณการใชหองสมุดใหนักเรียน อันจะเปนการพัฒนาความ
สนใจ และความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสังคมเปนอยางดี 
     6)  เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหมีทักษะในการใชวัสดุหองสมุดประเภทตาง ๆ 
     7)  เพื่อนักเรียนใหรูจักการใชหองสมุดโรงเรียนเปนเบื้องแรก 
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     8)  เพื่อทํางานรวมกับครูในการเลือกและการใชวัสดุประกอบการสอนทุกชนิดทุกชิ้น
ในหองสมุดเปนประโยชนจริง ๆ 
     9)  เพื่อรวมมือกับคณะครูและผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาอาชีพของผูรวมงาน 
คือหองสมุดตองบริการแกครูดวย 
     10)  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักความเปนระเบียบ ความสวยงาม และมารยาททาง
สังคมตาง ๆ 

     ในทํานองเดียวกัน สมชอย ยุติธรรม  (2522, อางถึงใน พัฒนะ  เส็งเรียบ 2545:54) 
ไดใหแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหองสมุดโรงเรียนวาควรมีข้ันตอน ดังนี้ 
     1)  กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและวางแผนงานหองสมุดใหชัดเจน 
     2)  เลือกที่ที่จะทําหองสมุดใหแนนอนกอน และควรใหเปนที่ที่เปนศูนยกลางและไม
มีเสียงรบกวนมาก 
     3)  แบงงาน กําหนดงานใหผูชวยหรือเจาหนาที่ตลอดจนนักเรียนชวยงาน 
     4)  จัดหาครุภัณฑของใชและส่ิงจําเปนสําหรับหองสมุด 
     5)  จัดหาหนังสือ ส่ิงพิมพโดยการรับบริจาค หรือจัดหาทุนดวยวิธีตาง ๆ 
     6)  จัดแยกประเภทของหนังสือ ส่ิงพิมพตางๆเปนหมวดหมูและหาชั้นมาวางหนังสือ
ใหเหมาะสม 
     7)  วารสารตาง ๆ หนังสือพิมพ ควรจัดวางใหเรียนรอย 
     8)  แยกหมวดหนังสือใหเรียบรอยและเตรียมไวเพื่อบริการการยืม 
     9)  นําหนังสือที่จัดเตรียมเขาชั้นหนังสือ 
     10)  ใหบริการ 

    ในทํานองเดียวกันนี้ สมใจ  สิปปกรณ (2543:15-16) ไดใหแนวทางการพัฒนา
หองสมุดในยุคปฏิรูปการเรียนรูไวดังนี้ 
     1)  ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานหองสมุดไดโดยการประชุมชี้แจง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการปฏิทินการปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการทุกคนมีความเขาใจ
ตรงกันวาหองสมุดเปนของเราทุกคน 
     2)  ครูผูสอนแตละกลุมประสบการณจัดการเรียนการสอนโดยใหความรวมมือ
ประสานงานกับครูบรรณารักษใชประโยชนจากหองสมุด รวมมือกันจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย
ทั้งครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสุขที่ไดรวมกิจกรรมแตละครั้ง 
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     3) คณะครู นักเรียนและชุมชนใดศึกษาหาความรูจากบริการหองสมุดอยาง
กวางขวางสม่ําเสมอ ครูบรรณารักษไดประชาสัมพันธใหทุกคนไดใชประโยชนรวมกันอยางจริงจัง
และเปนระบบมากขึ้น 
     4)  นักเรียนไดศึกษาหาความรูโดยการศึกษาคนควาดวยตนเองและเปนกลุมเพิ่มข้ึน 
     5) นักเรียนโดยสวนรวมมีความสามารถในการอาน มีความรูแตกฉาน กลา
แสดงออกทางดานความคิด สามารถศึกษาหาความรูดวยตนเองและเปนกลุมไดอยางสม่ําเสมอ 
     6)  มีนักเรียนชวยงานหองสมุดที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานไดเต็มที่ 
     7)  นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอาน รูจักจัดเก็บและถนอมหนังสือไดเปนอยางดี 
     8)  หองสมุดโรงเรียนเปนแหลงศึกษาคนควาหาความรูใหแกครู นักเรียน และชุมชน
ไดอยางกวางขวางเพิ่มขึ้น 
     9)  ครูบรรณารักษสามารถพัฒนางานหองสมุดเปนระบบมีระเบียบ มีบรรยากาศรม
ร่ืน สามารถใชประโยชนไดเปนอยางดี 
     10) หองสมุดโรงเรียนมีความพรอมทุกดาน สามารถดึงดูดความสนใจจากคณะครู 
นักเรียน หรือผูสนใจตลอดจนชุมชนไดเปนอยางดี 

    พนัส  หันนาคินทร   (2513, อางถึงใน พัฒนะ  เส็งเรียบ 2545:55-56) ไดให
หลักการ   สงเสริมนักเรียนใหใชหองสมุด มีดังนี้ 
     1)  พยายามหาบุคคลที่ไดรับการฝกมาดีแลวมาเปนบรรณารักษ 
     2)  พยายามสนับสนุนดานการเงิน และกําลังใจตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใชและ         
ผูชวยงานหองสมุด 
     3)  จัดใหมีนักเรียนรูจักใชหองสมุด รูจักใชบริการของหองสมุด 
     4)  จัดตารางสอนใหเหมาะสมที่นักเรียนจะมีโอกาสไดใชหองสมุด 
     5)  สงเสริมการศึกษาดวยตนเอง 
     6)  ครูใหญจะตองใหครูทราบวาการสงเสริมใหนักเรียนใชหองสมุดเปนนโยบาย
สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของโรงเรียน 
     7)  พยายามใหคระครูไดรับทราบ ออกความคิดเห็น และไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการหองสมุด เชน จัดใหมีกรรมการหองสมุดสนองความตองการของโรงเรียนดีข้ึน และครไูด
สนใจใชหองสมุดมากขึ้นดวย 
     8)  หาทางใหหองสมุดใหบริการแกคณะครูอยางเต็มที่ 
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     จากแนวคิดดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนการสอนในยุคปฏิรูป
การศึกษา ถือไดวาหองสมุดมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะการเรียนการสอนในปจจุบันเนน
ใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง ดังนั้น หองสมุดจึงเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญที่จะทําใหการ
เตรียมการสอนแบบนักเรียนเปนศูนยกลางประสบความสําเร็จมากขึ้น ผูบริหารและครูทุกคน
ตลอดจนบรรณารักษควรมีการบริหารการใชหองสมุด โดยเฉพาะการใหบริการ การเก็บรักษา  การ
จัดหองสมุดใหมีสภาพและบรรยากาศ  รวมทั้งความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหมี          
ประสิทธิภาพ 
 

6.  งานวัดและประเมินผล 
       การดําเนินงานทุกอยางจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการวัดผลและการประเมินผลอยู
เสมอ ซึ่งทั้งสองอยางจะตองดําเนินการควบคูกันไปเสมอ เพราะการประเมินผลตองอาศัยขอมูล
จากการวัดผล เพื่อจะไดทราบถึงสวนดีและสวนบกพรองของการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการแกไข
ปรับปรุงหรือการพัฒนางานตอไป  เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนก็จะตองดําเนินการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อจะไดตรวจสอบวาการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จ
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรเพียงใด  ดังนั้นผูบริหารและครูผูสอนจึงจําเปนจะตองมีความรู ความ
เขาใจในหลักการวัดและประเมินผลเปนอยางดี ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวไว ดังนี้                  
ชวาล  แพรัตนกุล (2518:140) กลาววาการวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการใด ๆ ที่จะ
ทําใหไดมาซึ่งปริมาณจํานวนหนึ่งอันมีความหมายแทนขนาดสมรรถภาพนามธรรมที่นักเรียนผูมี
อยูในตน   อนันต  ศรีโสภา (2520:1) กลาววา การวัดผลการศึกษาเปนเครื่องมืออันหนึ่งที่จะชวย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตางๆ เพราะผลจากการวัดจะเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของครู 
เพื่อปรับปรุงวิธีการสอน การแนะแนว การประเมินผลหลักสูตร แบบเรียนการใชอุปกรณ การสอน 
ตลอดจนการจัดระบบบริหารทั่วไปของโรงเรียนและนอกจากนี้ยังใชชวยปรับปรุงการเรียนการสอน
ของนักเรียนใหถูกวิธียิ่งขึ้น  สวน ไพศาล หวังพานิช (2526:13-14) กลาววา การวัดผล หมายถึง 
กระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งตัวเลขหรือสัญลักษณที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพ
ของส่ิงที่จะวัด โดยใชเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช้ีหารายละเอียดเกี่ยวกับส่ิงที่วัดวามี
ปริมาณเทาใด สวนการประเมินผล หมายถึง กระบวนการตีราคาการสรุป หรือวินิจฉัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อยางมีหลักเกณฑ ซึ่งการประเมินผลการศึกษาจะกระทํากันอยู 2 แบบ คือ 1) การประเมินผลโดย
การเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน (Criteria Referenced Evaluation) ไดแก การตัดสินผลงาน
ของนักเรียนดวยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กําหนดไว  2) การประเมินผลโดยการเปรียบเทียบ
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กับเกณฑปกติ(Norm – Referenced Evaluation) ไดแกการตัดสินผลงานของนักเรียนโดย        
เปรียบเทียบกับผลงานกลุม หรือชั้นของนักเรียนผูนั้น ไพศาล  หวังพานิช (2533:20)  และใจทิพย  
เชื้อรัตนพงษ (2539:94) กลาววา การวัดผล คือ กระบวนการกําหนดคาใหกับคุณสมบัติของสิ่งใด
ส่ิงหนึ่ง หรือของบุคคลเปนตัวเลขโดยใชเครื่องมือเปนหลักในการวัด สวนการประเมินผลเปน
กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณคาของวัตถุ คน ส่ิงของหรือการดําเนินงานกิจกรรมบรรลุ
ความสําเร็จตามวัถุประสงคที่กําหนดไวมากนอยเพียงใด หรือมีดีหรือเลวเพียงใดโดยอาศัยขอมูล
จากการวัดเปนหลัก ดังนั้น การประเมินผลจึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 อยาง คือ ผลของการวัด
(measurement) เปนขอมูลที่ทําใหทราบความจริงของสิ่งที่ประเมินวามีประเมินหรือคุณสมบัติ   
เปนอยางไร เกณฑการพิจารณา (Criteria) เปนมาตรฐานใชเปรียบเทียบกับผลของการวัดและ          
การตัดสินใจ(decision)เปนการตัดสินคุณคาดวยการเปรียบเทียบระหวางผลการวัดกับเกณฑ 
       ดังนั้นจึงสรุปไดวา การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการกําหนด
จํานวน หรือปริมาณของสิ่งที่ตองการวัด โดยใชเคร่ืองมือในการวัด นําขอมูลที่ไดจากการวัดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว แลวตัดสินวาผลเปนอยางไร 
       สําหรับการกําหนดคาของการวัดผลและประเมินผลนั้น อุทุมพร  จามรมาน 
(2540:32-40) ไดกลาววา การตีคาความสามารถที่แทจริงของผูเรียน โดยการทดสอบ (Testing) 
ดวยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ผิด-ถูก จับคู เติมคํา ทําใหผูเรียนเขียนไมเปน 
คิดไมเปนระบบ  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของกับวงการศึกษาจึงหันมาใชการประเมิน (assessment) แทน
การทดสอบ (Testing) ซึ่งสอดคลองกับ จิราภรณ  ศิริทวี (2540:65-73) กลาววา วิธีการ
ประเมินผลการเรียนซึ่งทําใหไดคาที่แทจริง ไดแก 1) การประเมินจากสภาพจริง (Authentic 
Assessment) เปนการประเมินที่เนนการประเมินทักษะการคิดอยางซักซอน ความสามารถในการ
แกปญหาและการแสดงออก การประเมินตามสภาพจริงครอบคลุมถึงแฟมสะสมผลงาน การจัด
นิทรรศการ การแสดง  การทดลอง การเสนอรายงาน วิธีใชประเมินจากสภาพจริง ไดแก การสงัเกต
อยางเปนระบบและไมเปนระบบทั้งรายบุคคลหรือกลุม การทํางานกลุม การสัมภาษณอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ ขอมูลจากการประเมินตนเองของนักเรียน รวมทั้งการประเมินผลผลิต 
การสรุปการประเมินไดมาจากหลายสวนและใชเกณฑคุณภาพประกอบ  ดังนั้นการตัดสินผลการ
เรียนจะยุติธรรม และสรางสรรคมากกวาประเมินที่ผิดกับถูก  2) การประเมินภาคปฏิบัติ 
(Performance Assessment) คือ การทดสอบความสามารถในการทํางานของนักเรียนภายใต
สถานการณ และเงื่อนไขที่สอดคลองกับสภาพจริงมากที่สุด การประเมินทําได 3 สวน คือ การ
ประเมินกระบวนการ  การประเมินผลผลิต  และการประเมินทั้งกระบวนการและผลผลิตผสมผสาน
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กับลักษระสําคัญของการวัคภาคปฏิบัติ คือการกําหนดวัตถุประสงคของการวัดอยางชัดเจน การ
กําหนดวิธีทํางาน กําหนดความสําเร็จของงาน มีคําสั่งควบคุมสถานการณในการปฏิบัติงาน  มี
เกณฑใหคะแนนที่  ชัดเจน และมีการประเมินพฤติกรรมขั้นสุดทายของการปฏิบัติงาน  ขอดีของ
การประเมินภาคปฏิบัติอยูที่ การเนนใหนักเรียนนําความรูไปใชในสภาพจริง สามารถวัดไดทั้ง
ความสามารถและการปฏิบัติ ชวยใหการเรียนมีความชัดเจนและมีความหมายยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
ยังสามารถนําไปใชประเมินผลยอย (Formative) และการประเมินผลรวม (Summative)  3) การ
ประเมินจากแฟมสะสมงาน (Portfolio Assessment) เปนการประเมินความสําเร็จของนักเรียน
จากผลงานที่นักเรียนสรางขึ้น แลวเก็บสะสมไวในแฟม กลอง สมุด หรือ กระเปา แลวแตลักษณะ
ของงาน กระบวนการสําคัญของการจัดทําแฟมสะสมผลงานอยูที่ ครูกับนักเรียนรวมกันกําหนด
จุดประสงค เปาหมายของงาน และเกณฑคุณภาพงาน แลวนักเรียนดําเนินการสรางงานและ
คัดเลือกงานเพื่อเก็บสะสมไว  โดยนักเรียนจะเปนผูประเมินผลงานและแสดงความคิดเหน็ตองานที่
ตนเองทํา (Self-Evaluation And  Self-Reflection) ครูและนักเรียนรวมทั้งผูปกครองจะให
ขอเสนอแนะ วิพากษวิจารณผลงานนักเรียน แฟมสะสมผลงานมี 2 ลักษณะ คือ แฟมสะสมงาน
ระยะสั้น (2-3 สัปดาห) และแฟมสะสมงานระยะยาวรายภาคการศึกษา 

     หลักการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2544 
       การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เปน
กระบวนการตรวจสอบผลการเรียนรูและพัฒนาการตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของ
หลักสูตร เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานที่กําหนดไว และใชเปน
ขอมูลสําหรับการตัดสินผลการเรียน สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินผลถูกตองตามสภาพ
ความรูความสามารถที่แทจริงของผูเรียน ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียน สถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ สามารถ
รองรับการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได 
       เพื่อใหการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2544 เปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 สอดคลองกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา กระบวนการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และถูกตองตาม
หลักการวัดและประเมินผลการเรียน จึงกําหนดหลักการวัดและประเมินผลการเรียนไวดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49

       1)  สถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผูเรียน โดยเปดโอกาสให
ทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวม 
       2)  การวัดและประเมินผลการเรียนตองสอดคลองและครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร 
       3)  การประเมินผลการเรียนตองประกอบดวย การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ผูเรียน การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน 
       4)  การประเมินผลเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอง
ดําเนินการดวยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัด ธรรมชาติของวิชา และระดับชวง
ชั้นของผูเรียน 
       5)  เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของตรวจสอบผลการประเมินผลการเรยีน
ได 
       6)  ใหมีการเทียบโอนผลการเรียนระหวางสถานศึกษาและรูปแบบการศึกษาตางๆ 
       7)  ใหสถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อเปนหลักฐานการ
ประเมินผลการเรียน  รายงานผลการเรียน  และเปนหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผลการเรียนของ
ผูเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2544:4-7) 
 

7. วิจัยและพัฒนา 
การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D การวิจัยคือ          

การตรวจคนเพื่อใหทราบวามีขอเท็จจริงเปนอยางไร อะไรเดน อะไรดอย เมื่อทราบแลวดําเนินการ
ตามขั้นตอนการพัฒนา คือ เสริมส่ิงที่เดนอยูแลวใหเดนยิ่งขึ้น ปรับปรุงแกไขสิ่งที่ดอยใหดีข้ึน      
จนกลายเปนเดน ในที่สุดการวิจัยกับการพัฒนาจึงเปนสิ่งคูกันในเรื่องของการประกันคุณภาพ   
การตรวจและประเมินก็คือการวิจัย สวนการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานก็คือการพัฒนา   (จํารัส  
นองมาก 2544 :76) 
        การวิจัยเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหการปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ
ไดเปนอยางดี  ในการนํากระบวนการวิจัยและผลการวิจัยมาใชใหเกิดประโยชน โดยเฉพาะการ
ปฏิรูปการเรียนรูดวยกระบวนการวิจัยนั้น เปนแนวทางหนึ่งที่ผูสอนและผูบริหารสามารถนําไป
ปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษาได พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเปนกฎหมาย
แมบททางการศึกษาของไทย ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดไวหลายมาตราที่ชี้ใหเห็น
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วา การวิจัยเปนกระบวนการที่ควบคูไปกับกระบวนการเรียนรู และกระบวนการทํางานของผูที่
เกี่ยวของกับการศึกษา ซึ่งเปนกลไกที่นําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู กลาวคือ  

       มาตรา 24 (5) ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งกระบวนการเรียนรู ผูเรียนสามารถ
ใชการวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องทึ่นาสนใจและตองการหาความรูใหม หรือตองการแกปญหาที่เกิดขึ้น 
การวิจัยจึงสัมพันธกับการเรียนรู ซึ่งจะชวยฝกกระบวนการคิดการจัดการ หาเหตุผลในการตอบ
ปญหา และรูจักประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา   

       มาตรา 30 ระบุใหผูสอนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน 
ผูสอนนอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแลว ยังใชการวิจัยเพื่อศึกษาปญหาหรือส่ิงที่ตองการรู
คําตอบ พัฒนาส่ิงที่ตองการพัฒนาหรือแกปญหา และศึกษาและพัฒนาสิ่งที่เปนปญหาหรือ
ตองการพัฒนาควบคูกันไปอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยใหเปนกระบวนการเดียวกัน สามารถมองเห็นปญหา ระบุหรือรูปญหาได รูจักการวางแผนการ
วิจัย เก็บขอมูลและวิเคราะหอยางเปนระบบ มีหลักฐานการไดมาซึ่งขอคนพบ มีเหตุผลอธิบายถึง
ขอคนพบ 

          มาตรา 48 ระบุใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  ผูบริหารจึงตองวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองคกรและหรือสถานศึกษา เพื่อ
ใชผลการวิจัยนั้นมาประกอบการตัดสินใจ จัดทํานโยบายและแผนตามพันธกิจขององคกรนั้นตอไป 
การวิจัยจึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่นําผลมาใชในการพัฒนา ในขณะเดี่ยวกัน
ผูบริหารสามารถใชการวิจัยเพื่อเปนการสรางองคความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูนําในการสราง
ภูมิปญญาและการเรียนรูได  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหนําการ
วิจัยมาใชเปนกระบวนการควบคูไปกับกระบวนการเรียนรูและการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ดังนี้ 

       1. การใชการวิจัยในกระบวนการเรียนรู มุงใหผูเ รียนทําวิจัยเพื่อใช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ผูเรียนสามารถวิจัยในเรื่องที่สนใจหรือตองการหา
ความรูหรือตองการแกไขปญหาการเรียนรูได ซึ่งกระบวนการวิจัยจะชวยใหผูเรียนไดฝกการคิด ฝก
การวางแผน ฝกการดําเนินงานและฝกหาเหตุผลในการตอบปญหา โดยผสมผสานองคความรูแบบ
บูรณาการเพื่อใหเกิดประสบการณการเรียนรูจากสถานการณจริง 

       2.  การวิจัยเพื่อการเรียนรู   มุงใหผูสอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวย
การศึกษาวิเคราะหปญหาการเรียนรู วางแผนแกไขปญหาการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูล และ
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วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ ใหผูสอนสามารถทําวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่นําไปสู
คุณภาพการเรียนรู ดวยการศึกษาวิเคราะหการเรียนรู ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 
ทดลองใชนวัตกรรมการเรียนรู เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการใชนวัตกรรมนั้นๆ และให
ผูสอนสามารถนํากระบวนการวิจัยมาจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ดวยการใชเทคนิควธิกีาร
ที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการวิเคราะหปญหา สรางแนวทางเลือกในการแกไขปญหา 
ดําเนินการตามแนวทางที่เลือก และสรุปผลการแกไขปญหาอันเปนการฝกทักษะ ฝกกระบวนการ
คิด ฝกการจัดการจากการเผชิญสภาพการณจริง และปรับประยุกตมวลประสบการณมาใชแกไข
ปญหา 

       3. การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   มุงใหผูบริหารทําการวิจัย
และนําผลการวิจัยมาประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งจัดทํานโยบายและวางแผนบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหเปนองคกรที่นําไปสูคุณภาพการจัดการศึกษา  และเปนแหลงสรางเสริม
ประสบการณเรียนรูของผูเรียนอยางมีคุณภาพ 

        การวิจัยเปนกระบวนการคนหาความรูและแนวทางปฏิบัติที่นําไปสูการปฏิรูปการ
เรียนรูที่เชื่อถือได สามารถนําผลการคนพบมาแกไขการเรียนรูหรือตัดสินใจพัฒนาการจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเนื่องจาการวิจัยเปนกระบวนการเชิงระบบ ที่ใชการศึกษา
คนควาหาความรูดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากขั้นการศึกษาและ
วิเคราะหปญหา             ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อสรางกรอบแนวคิด              ออกแบบวางแผน
และสรางเครื่องมือวิจัย               รวบรวมและวิเคราะหขอมูล               สรุปและรายงานผล 
 

การบรหิารงานคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 
 
  การบริหารคุณภาพดวยวัฏจักรเดมิ่ง (Deming Cycle) หรือ (Deming Circle)หรือ         
วงจรเดมมิ่ง หรือ วงจร PDCA     มาจากคําวา “Plan – DO – Check- Act” หมายถึง “วางแผน – 
ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ดําเนินการตอ / ปรับปรุง”      ซึ่งตองดําเนินการอยางมีวินัยใหครบวงจรและ
หมุนเวียนไปไมหยุด  ซึ่งแนวคิดของวงจรนี้ วอลทเตอร ชิวฮารท เปนผูพัฒนาขึ้นเปนคนแรก ในป 
ค.ศ. 1939   และเอดวารด เดมิ่ง(Edward Deming) เปนผูนํามาเผยแพรในประเทศญี่ปุน         
เปนคนแรกในป ค.ศ. 1950 จนรูจักกันแพรหลายทําใหนิยมเรียกตามชื่อผูนํามาเผยแพรวา วัฏจักร
เดมิ่ง (deming cycle) นอกจากนี้ โนริอาทิ คะโน   ยังไดกลาวถึงวงจรนี้วาเปนวงจรแหงการบริหาร
อันเปนกิจกรรมพื้นฐานแหงการบริหาร สวนฮิโตชิ คุเม กลาววา จุดมุงหมายของ PDCA ที่แทจริง
ไมใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธที่เบี่ยงเบนออกจากเกณฑมาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑที่
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ตองการเทานั้น แตมีการปรับปรุงดวย(วีรพจน  ลือประสิทธิ์สกุล 2540 : 212) การปองกันมิใหเกิด
ของเสียซ้ําซอนเร้ือรัง พรอมกับการยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นในแตละรอบของ PDCA อยาง
ตอเนื่องเปนระบบและอยางมีแบบแผน  PDCA มิใชเปนแควงแหวนที่แบบราบหากแตเปนขวด
ลวดที่มวนไตสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ดังแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
 
      
 
 
แผนภูมิที่ 2   การบริหารงานคุณภาพแบบ PDCA หรือ การหมุนวัฏจักร PDCA 
ที่มา : วีรพจน  ลือประสิทธิ์สกุล ,TQM Living Handbook : An Executive Summary (กรุงเทพฯ :
บริษัทบีพีอารแอนดทีคิวเอ็ม คอนซัลแทนท จํากัด, 2540), 212. 
 
ขั้นตอนการบริหารงานคณุภาพแบบ PDCA 
 อิชิคะวะ  คะโอรุ (อางถงึใน วิฑูรย  สิมะโชคดี 2541 : 84) ไดแบงซอย วัฏจักร PDCA 
ใหละเอียดแยกยอยออกเปน  8  ข้ันตอน ซึ่งรูจักกนัในนาม “ QC Story” ดังนี้  คือ 

1. กําหนดหวัขอเปาหมายและคาเปาหมาย (Plan) 
2. กําหนดวธิีการและขั้นตอนทีจ่ําเปนเพื่อการบรรลุเปาหมาย (Plan) 
3. ศึกษาหาความรูที่เกี่ยวของ (Do) 
4. ดําเนนิการ (Do) 
5. ติดตามประเมนิผล (Check) ถาไมมีปญหา ยอนกลับไปขั้นตอนที ่4 ดําเนนิการตอ 
6. แกไขอาการของปญหาเปนการเรงดวนเฉพาะหนา (Act) 
7. คนหาสาเหตุของปญหาและแกไขที่สาเหตเุพื่อปองกันการเกิดปญหาซ้าํ (Act) 
8. ตรวจสอบวาแกปญหาไดผลชะงัดหรือไม (Act) 

  เอดวารด เดมมิ่ง (อางถึงใน วิฑูรย  สิมะโชคดี 2541 : 84)        ไดเสนอขั้นตอนการ
บริหารคุณภาพ “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ไว 4 ข้ันตอน คือ  

1. การจัดทําและวางแผน (Plan) 

A P 

D C 
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                 1.1  ทําความเขาใจวัตถุประสงคใหชัดเจน แลวกําหนดหัวขอควบคุม 
 1.2  กําหนดคาเปาหมายที่ตองการบรรลุใหแกหัวขอควบคุมแตละขอ 
 1.3  กําหนดวิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

  2.   การปฏิบัติตามแผน (Do) 
        2.1  หาความรูเกี่ยวกับวิธีดําเนินการนั้นดวยวิธีการฝกอบรมหรือศึกษาดวยตนเอง 
        2.2  ดําเนินการตามวิธีการที่กําหนด 
        2.3  เก็บรวบรวมบันทึกขอมูลที่เกี่ยวของและผลลัพธของหัวขอควบคุม 
  3.   การติดตามประเมินผล (Check) 
        3.1  ตรวจสอบวาการปฏิบัติงานเปนไปตามวิธีการทํางานตามมาตรฐานหรือไม 
        3.2  ตรวจสอบวาคาที่วัดได (ของตัวแปรที่เกี่ยวของ) อยูในเกณฑมาตรฐานหรือไม 
        3.3  ตรวจสอบวา (ของหัวขอควบคุม) ไดตามเปาหมายที่วางไวหรือไม 
  4.   การกําหนดมาตาการแกไขปญหาและอุปสรรคที่ทําใหไมเปนไปตามแผน (Act) 
        4.1  ถาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามวิธีการทํางานมาตรฐานก็ใหหามาตรฐาน
แกไข 
        4.2  ถาผลลัพธที่ไดไมเปนไปตามที่คาดหวัง ก็คนหาสาเหตุและแกไขที่ตนตอ   
เพื่อมิใหเกิดปญหาซ้ําขึ้นเอง 
                       4.3 ปรับปรุงระบบการทาํงานและเอกสารวิธีการทํางานมาตรฐาน 
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ตารางที่ 1  วงจร PDCA  
                                                              วงจร PDCA 
                 P               Plan 
การวางแผน  ,  การกําหนดแผน 

ออกแบบหรือกําหนดสิ่งที่จะตองทาํผลิต       
ตนแบบและทดสอบ (หลังจากทีท่ราบความ
ตองการของลกูคาแลว) 

                 D               Do 
ลงมือทาํตามแผนที่วางไว 

ผลิตตามแบบ 

                 C               Check 
ตรวจสอบผลลัพธกับแผน 

ตรวจสอบดูวาสินคาที่ผลิตไดมีคุณภาพตรง
ตามความตองการหรือขอกําหนดของลูกคา 
หรือไม 

                 A                 Act / Action 
- หากไมบรรลุแผนใหหาสาเหตุและวางแผน  

แกไขใหม(เร่ิมวงจร PDCA ใหม) 
- หากบรรลุแผนใหกาํหนดเปนมาตรฐาน 

เพื่อยึดปฏิบัติตอไป 

ตรวจสอบดูวา ลูกคาพอใจหรือไม 
- ถามีขอบกพรองก็แกไข  ซอมแซมโดยสง

ขอมูลปอนกลบั เขากระบวนการเดิม 
- ถาเปนทีพ่อใจ ก็บันทึกไว เปนมาตรฐานวิธี

ทํางาน 
 
ที่มา :   วิฑูรย  สิมะโชคดี,TQM คูมือสูองคกรคุณภาพยคุ 2000 (กรุงเทพฯ : TPA PUBLISHING,  
2541), 84. 
 
แนวคิดตามหลักการบรหิาร 
  ตามหลักการบริหารนั้น การประกันคุณภาพภายใน  เปนกระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานที่ตองการ  
  หลักการและกระบวนการบริหารดังกลาว   เปนสิ่งที่ใชในการทํางานใหประสบ
ความสําเร็จโดยจะตองมีกระบวนการวางแผน ทําตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนา
ปรับปรุงอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานไดผลและมีคุณภาพดี 
  ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการก็มีการใชกระบวนการนี้ในการบริหาร    เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินคาและบริการตลอดเวลา ทําใหเปนที่พอใจของลูกคา   สามารถ
ขายสินคาได และมีกําไร 
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  สําหรับการศึกษานั้น ไมเหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไมไดหวังผลกําไรเปนตัวเงิน แต
เปนผลที่ไดเปนคุณภาพในดานตางๆ ของคนอยางไรก็ตามกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาก็สามารถนําแนวคิดและกระบวนการขางตนมาใชได   โดยปรับใหเหมาะสมกับ
กระบวนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเปนการพัฒนาคน 
 การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหดีมีคุณภาพ เพื่อสรางคนที่มีคุณภาพนั้น  ก็เปรียบ
เหมือนกับการสรางบาน     โดยคนในบานจะตองมีเปาหมายที่ชัดเจน วาตองการสรางบานนั้นเพื่อ
ประโยชนอะไร แลวจึงออกแบบแปลนใหเหมาะสม ตอจากนั้น จึงลงมือวางรากฐานและดาํเนนิการ
กอสรางตามแบบแปลน  ในระหวางการกอสรางก็จะตองตรวจสอบวาตรงกับแบบแปลนหรือไม 
วัสดุที่ใชเปนไปตามขอกําหนดหรือไม มีความมั่นคงเพียงใด ระบบน้ําไฟเปนอยางไร  ถาพบสิ่งใดที่
เปนขอบกพรองก็ปรับปรุงแกไขไดในทุกขั้นตอน      ซึ่งจะทําใหบานที่กอสรางขึ้นมามีความแขง็แรง
สวยงาม มั่นคง ตรงตามเปาหมายที่ตองการ 
  กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสรางบาน เพียงแตการสรางบาน
นั้นตองใชสถาปนิก ซึ่งเปนบุคลากรภายนอกมาดําเนินการ     และเมื่อสรางเสร็จแลวก็เสร็จเลยไม
ตองทําตอ แตกระบวนการสรางคนนั้น ผูที่เปนสถาปนิก คือ ครู และผูบริหาร ซึ่งเปนบุคลากร
ภายในจะตองรวมกันพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพดี และจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยไมหยุด 
ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีการรวมกันกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน วาตองการพัฒนาเด็กใหมี
คุณสมบัติเปนอยางไร และถาจะใหเด็กมีคุณสมบัติดังกลาวแลว ก็ตองชวยกันคิด และชวยกัน
วางแผน (Plan) วาจะตองทําอยางไร และชวยกันทํา (Do) ชวยกันตรวจสอบ Check)    และ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง(Action) เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนอยูตลอดเวลา โดยรวมกันทํางานเปนทีม 
  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   จึงเปนกระบวนการที่บุคลากรทุกฝายใน     
สถานศึกษารวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการ    ลงมือทําตามแผนในทุกขั้นตอน มีการ
บันทึกขอมูลเพื่อรวมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดที่ตองปรับปรุง แลวรวมกันปรับปรุง     
แผนงานนั้นๆโดยมุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เนนคุณภาพของ      
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 แนวคิดการทํางานที่เปนระบบเชนนี้จะชวยสรางความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันภายใน 
สถานศึกษา เกิดความรูสึกวาเปนงานปกติ เปนการมองตนและประเมินตนเอง  ซึ่งจะทําให   
สถานศึกษามีฐานขอมูลที่มั่นคงเปนจริง พรอมเสนอตอการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 8-9) 
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การประกันคณุภาพตามหลักการบรหิารวงจรเดมมิ่ง 
  ถาพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบดวย     การควบคุม  
และการตรวจสอบคุณภาพกับหลักการบริหารที่เปนระบบ ครบวงจร (PDCA)        ซึ่งประกอบดวย
การวางแผน (P) ปฏิบัติตามแผน (D) ตรวจสอบ(C) และปรับปรุง (A)   จะเห็นวามีความสอดคลอง
กัน  ดังแผนภูมิที่  3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 วงจรการประกันคุณภาพตามหลักบริหาร PDCA 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน        
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด, 
2545),10. 
  จากแผนภูมิขางตน การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ   ก็คือ    
กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั้นเอง      โดยการควบคมุคุณภาพ คอื 
การที่สถานศึกษาตองรวมกันวางแผนและดําเนินการตามแผน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามเปาหมาย และมาตรฐานการศึกษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ  คือ การที่
สถานศึกษาตองรวมกันตรวจสอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและ
มาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว      หนวยงานในเขตพื้นที่และตน
สังกัดก็เขามาชวยติดตามและประเมินคุณภาพ เพื่อใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษา    ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีความอุนใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ  
อยูเสมอ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545  : 10) 
 

รวมกันวางแผน 

รวมกันปรับปรุง รวมกันปฏิบัติ 

รวมกันตรวจสอบ 

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพ 
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ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหาร 
และการทาํงานนัน้    จะตองคํานงึถงึเงื่อนไขสําคัญที่จะทําใหประสบความสาํเร็จในการดําเนนิงาน 
ซึ่งเปนผลที่ไดจากการวิจัยในสถานศึกษานํารอง ไดแก ผูบริหารจะตองมีความตระหนัก    เขามาม ี
สวนสงเสริม สนับสนนุ และรวมคิด รวมทํา รวมทัง้จะตองมีการทาํงานเปนทมี  โดยบคุลากรทกุคน 
ในสถานศึกษาตองไดรับการเตรียมความพรอมใหมองเห็นคุณคา      และมีความรู      ความเขาใจ 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และดาํเนนิการอยางตอเนื่องรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของ      ทัง้ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา   โดยมกีารติดตาม และกํากับดูแลกาดําเนนิการประกันคุณภาพ 
ภายในอยางเปนระบบ 
  ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยคํานึงถึงเงื่อนไขขางตน  ควรมีการ
เตรียมการเพื่อสรางความพรอมใหแกบุคลากร และจัดใหมีกลไกในการดําเนินงานในเรื่องนี้    
หลังจากนั้น บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของจึงรวมกันวางแผน รวมกันปฏิบัติ    
รวมกันตรวจสอบและรวมกันปรับปรุง โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานทั้งหมด ดังที่เสนอในแผนภูมิที่ 
4 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545: 12-13) 
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แผนภูมิที่ 4  ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

การเตรียมการ 

1. เตรียมความพรอมของ 
    บุคลากร 
   สรางความตระหนัก 
   พัฒนาความรูและ 
        ทักษะ 
2. แตงต้ังกรรมการ 
    ที่รับผิดชอบ 

การดําเนินการ 

1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
   กําหนดเปาหมายหรือ 
        มาตรฐานการศึกษา 
   จัดลําดับความสําคัญของ 
        เปาหมาย 
    กําหนดแนวทางการ 
         ดําเนินงาน 
    กําหนดระยะเวลา 
    กําหนดงบประมาณ 
    กําหนดผูรับผิดชอบ 

การรายงาน 

จัดทํารายงาน 
ประเมินตนเองหรือ 
รายงานประจําป 

รวบรวมผลการ 
     ดําเนินงาน และ 
     ผลการประเมิน 

 วิเคราะหตามมาตรฐาน 
 เขียนรายงาน 

2. ดําเนินการตามแผน (D) 
  สงเสริม สนับสนุน 
  จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
        สนับสนุนทรัพยากร  
  กํากับ ติดตาม 
  ใหการนิเทศ 

3. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
  วางกรอบการประเมิน 
  จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 
  เก็บขอมูล 
  วิเคราะหขอมูล 
  แปลความหมาย 
  ตรวจสอบ / ปรับปรุง 
       คุณภาพการประเมิน 

4. นําผลการประเมิน 
    มาปรับปรุงงาน (A) 
  ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
        บุคลากร 
  วางแผนในระยะตอไป 
   จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
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การปฏิบัติการของสถานศึกษาตามวงจรเดมมิ่ง 
 ในการดําเนินงานวิชาการที่จะทําใหงานวิชาการมีคุณภาพไดนั้น จะตองมีการ
ปฏิบัติงานตามระบบที่กําหนดขึ้น โดยบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของและทํากันเปนประจําทุกวัน โดย
ดําเนินตามการบริหารงานคุณภาพวงจรเดมมิ่งมาใชในการปฏิบัติงาน ดังนี ้  

1. การจัดทําแผน(Plan) 
     จํารัส  นองมาก(2544) ไดกลาวถึงการจัดทําแผนเปนการเตรียมอยางรอบคอบใน
การปฏิบัติงานเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับคน งาน และทรัพยากรตางๆของหนวยงานที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 
     สถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคม เกี่ยวของกับคน เงิน ทรัพยากร และองคประกอบ
อ่ืนๆซึ่งมีภารกิจมากมาย ความจําเปนที่จะตองใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหารกิจการของ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  สามารถสรางศรัทธา แกประชาชนไดอยางยั่งยืน  ในการจัดทําแผน
ของสถานศึกษา มีประเด็นที่ตองศึกษาทําความเขาใจ  เพื่อประกอบการปฏิบัติแยกเปนเรื่องๆ ดังนี้ 

    ความหมายของแผน 
       แผน มีความหมายหลากหลาย เชน 1) การคาดการณ และการแกปญหาลวงหนา      
2)การนําความรูและประสบการณของมนุษย มาสูกระบวนการที่กอใหเกิดการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล และ  3) การคิดเตรียมการไวลวงหนา วาจะทําอะไร ที่ไหน ทําไม เมื่อไร อยางไร            
โดยใคร ฯลฯ 
       จากความหมายดังกลาว คงสรุปไดเปนแนวเดียวกันวา แผนเปนเรื่องของการ
เตรียมการเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองในอนาคต 

    ปญหาเกี่ยวกับเรื่องแผนของสถานศึกษา 
      ปญหาเกี่ยวกับเร่ืองแผนของสถานศึกษา มีทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการทําแผนและการ
นําแผนไปใช ซึ่งอาจแยกกลาวเปนขอๆไดดังนี้ 
      1)  ไมไดจัดทําแผนเปนลายลักษณอักษร ใชวิธีทํางานตามประเพณี วินิจฉัยสั่งการ
ดวยอารมณ หรือความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่งซึ่งคนอื่นๆในกลุมไมทราบ 
  2)  ผูเกี่ยวของไมไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนใหคนหรือหนวยงานจากที่อ่ืนชวย 
หรือจางใหทําโดยมุงที่รูปแบบมากกวาประโยชนที่จะนําไปใช 
     3)  ไมไดใชแผนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานปกติในโรงเรียน แผนที่มีอยูจัดเก็บไว
เปนหลักฐานเพื่อการตรวจสอบเปนสวนใหญ  การปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน ไมสอดคลองตามที่
กําหนดในแผน 

    ความจําเปนที่สถานศึกษาตองจัดทําแผน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

60

 1)  ขอมูลมีความหลากหลายซับซอน และเกี่ยวของกับคนจํานวนมาก หากไมมี
การวางแผนที่ดีและชัดเจนจะทําใหภารกิจที่ตองปฏิบัติเกิดความบกพรอง หรือความเขาใจไม
ตรงกันในหมูผูปฏิบัติ 
 2)  การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผูบริหารและระบบการจัดการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสําเร็จของงานจากการสั่งการตามลําดับขั้น เปนการประสานการทํางาน
ดวยกัน จะตองอาศัยแผนเปนสื่อในการปฏิบัติ 
  3)  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กําหนดให
สถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเชื่อวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งใน
กระบวนการดังกลาวจะตองเร่ิมดวยการวางแผน แลวปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบและปรับปรุง 
แกไขขอบกพรองเปนวงจรปกติในสถานศึกษา 
 ประโยชนของการจัดทําแผนของสถานศึกษา 
 1)  การทํางานมีจุดหมาย เพราะไดเตรียมแกปญหาไวลวงหนา 
 2)  สามารถวัดความสําเร็จ และประเมินผลการดําเนินงานไดเปนระยะ ๆ และ
หากพบปญหาสามารคปรับแกไดทันทวงที 
 3)  ใชทรัพยากรไดอยางประหยัด และคุมคา 
        4)  ทําใหเกิดการประสานงานภายในหนวยงาน 
        5)  ชวยผูบริหารในการตัดสินใจ และทําใหเกิดการกระจายอํานาจรับผิดชอบ 

     ประเภทของแผน 
        แผนอาจแบงตามชวงเวลา และความซับซอนของภารกิจไดเปน 3 แบบ คือ แผน       
แกปญหา (problem  solving  plan) แผนปฏิบัติการ (operation plan) และแผนยุทธศาสตร
(strategic plan) แผนแตละแบบอาจอธิบายโดยสรุปไดดังนี้ 
 1)  แผนแกปญหา  เปนแผนที่มีเวลาดําเนินการในชวงสั้น ๆ (ประมาณ 1-2 เดือน) 
จัดทําขึ้นเพื่อปรับปรุง  แกไขปญหาการดําเนินงานใหกลับคืนสูสภาวะปกติโดยเร็ว บุคลากรใน
สถานศึกษาจะมีสวนรวมในการจัดทําแผน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามแผนนี้อยูในวงจํากัด 
 2)  แผนปฏิบัติการ  เปนแผนการดําเนินงานในชวง 1 ป เพื่อพัฒนางานประจําให
บรรลุถึงระดับการปฏิบัติดวยความพึงพอใจ  บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมในการนวางแผน
ประเภทนี้มากกวาประเภทอื่นๆ แผนปฏิบัติการจะตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
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 3)  แผนยุทธศาสตร  เปนแผนระยะยาว สวนใหญจะอยูในชวง 3 – 5 ป หรือ
มากกวา จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนางานใหมีคุณภาพและประสบผลสําเร็จยิ่งๆขึ้นไป การจัดทําจะเปนใน
รูปคณะกรรมการวางแผนรวมกันโดยมีบุคลากรจากหลายฝายมารวมกันทํา 
  สถานศกึษาทัว่ไปใชแผนยทุธศาสตร เปนแผนพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว  
และใชแผนปฏิบัติการ เปนแผนปฏิบัติการประจําป 
 สาระที่ควรกําหนดในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
 1)  สภาพปจจุบัน  และปญหาของสถานศึกษา 
 2) วิสัยทัศน (Vision) ภาระหนาที่ (Mission) และปรัชญา (Philosophy) ของ
สถานศึกษา 
 3)  วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการ หรือยุทธศาสตรในการพัฒนา 
 4)  แผนงาน  งาน  โครงการโดยภาพรวม ระยะเวลาและงบประมาณที่ใช 
 5)  การประเมินแผน  และการนําแผนไปใช 

  สาระที่ควรกําหนดในแผนปฏิบัติการ 
  สถานศึกษาอาจปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมได  แตส่ิงจําเปนที่ควรปรากฏเอาไว  มี
ดังตอไปนี้ 
 1)  ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน (ประวัติ นโยบาย  คําขวัญ  แผนภูมิระบบบริหาร 
ฯลฯ) 
  2)  ขอมูลปจจุบัน และปญหาอุปสรรค (สถิติเกี่ยวกับนักเรียน  ครู  อุปกรณ การ
จัดการ ฯลฯ) 
  3)  วัตถุประสงค (ทั่วไป และจําแนกตามแผนงาน) 
  4)  สรุปแผนงาน และโครงการประจําป (มีเปาหมายของงาน และงบประมาณ) 
  5)  ตารางกําหนดการปฏิบัติงานตลอดป (หวงเวลาและผูรับผิดชอบ) 
  6)  รายละเอียดงานและโครงการที่จัดทํา (อาจแยกไวในภาคผนวก) 

   ความหมายของคําที่เกี่ยวกับการจัดทําแผน 
 1)  วิสัยทัศน (Vision) คือภาพในอนาคตที่เปนไปได วิสัยทัศนของโรงเรียน คือคํา
บรรยายถึงสภาพและการดําเนินการของโรงเรียนที่ตองการใหเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไข แนวโนมของ
สถานการณตางๆที่คาดคะเนไว 
 2)  ภาระหนาที่ (Mission) หรือภารกิจ หรือพันธกิจ คือ บทบาทหนาที่สําคัญของ
โรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพไปสูวิสัยทัศน ที่กําหนดโดยระบุเปาหมายวิธีการและผลที่คาดหวัง
ไวอยางชัดเจน 
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 3)  ปรัชญา (Philosophy) เปนอุดมการณหรือจุดหมายสูงสุดในการจัดการศึกษา
ของ     โรงเรียน เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายรายละเอียดการดําเนินงานของโรงเรียน 
 4)  นโยบาย (Policy) เปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินงานของโรงเรียนเพื่อได
บรรลุตามวัตถุประสงค 
 5)  วัตถุประสงค (Objective) เปนสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จของงานหรือส่ิงที่ตอง
ทํา หรือจัดการใหปรากฏ 
 6)  เปาหมาย (Target) คือ จุดเฉพาะที่แสดงความสําเร็จของการดําเนินงานใน
หวงเวลาหนึ่ง ๆ เปาหมายจะแสดงจํานวนในเชิงประมาณ หรือแสดงลักษณะในเชิงคุณภาพ ซึ่งจะ
ถูกกํากับดวยเวลา 
 7)  มาตรการ(Measure) หรือยุทธศาสตร (Strategy) คือ แนวทางหรืวิธีการตาง ๆ 
ที่จะตองวางแผนเพื่อนําโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว การกําหนดมาตรการของ       
โรงเรียนโดยปกติแลวจะปรับแกสวนที่เปนจุดออน และเสริมสวนที่เปนจุดแข็งของโรงเรียน 
 8)  แผน (Plan) คือ แนวทาง หรือวิธีการที่ไดกําหนดไว 
 9)  แผนงาน (Program) คือ กลมของงานหรือโครงการเพื่อวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง 
 10)  งาน (Task) คือ กลุมของกิจกรรมที่ดําเนินการตอเนื่อง 
 11)  โครงการ (Project) คือ กลุมของกิจกรรม เพื่อดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย
เฉพาะของแผนงาน 
 12)  กิจกรรม (Activity) คือ การประกอบภารกิจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของงาน
หรือ  โครงการ กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมประกอบกันเปนหนึ่งงานหรือหนึ่งโครงการ  งาน/โครงการ
ตาง ๆ รวมกันเปนหนึ่งแผนงาน  แผนงานหลาย ๆ แผนงานรวมกันเปนหนึ่งแผน ในโรงเรียน
โดยทั่วไปจัดแผนงานเปน 6 แผนงาน คือ 

        1)  แผนงานวิชาการ 
        2)  แผนงานกิจการนักเรียน 
        3)  แผนงานบุคลากร 
        4)  แผนงานอาคารสถานที่ 
        5)  แผนงานธุรการและการเงิน 
        6)  แผนงานความสัมพันธชุมชน 

             ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  5 
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                                  แผน 
 
                 แผนงาน 
 
                                                             งาน/โครงการ 
 
                                                                 กิจกรรม 
  
แผนภูมิที่ 5  แสดงโครงสรางของแผน 
 
 จากแผนภูมิ จะเห็นวางานและโครงการอยูในระดับเดียวกัน    คือเปนกลุมของกิจกรรม 
เหมือนกัน แตกตางกันที่ระยะเวลาสิ้นสุดของการปฏิบัติ  ถาเปนการปฏิบัติที่ตอเนื่องไมมี       
ระยะเวลาสิ้นสุด แตถาเปนโครงการจะมีระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติตามลักษณะของโครงการ  
กลาวคือถาเปนโครงการระยะสั้นก็ส้ินสุดเร็ว โครงการระยะยาวก็ส้ินสุดชา (จํารัส นองมาก 2544 : 
50-55) 

การวางแผนงานวิชาการ 
 การทํางานโดยการวางแผน ยอมมีผลดีกวาที่จะไมมีการวางแผนงาน เพราะแผนชวย
ให  ผูทํางานไดทราบแนวทางปฏิบัติวาจะปฏิบัติอยางไร จะมีความสัมพันธเกี่ยวของสัมพันธกับส่ิง
ใดบาง ทางหลีกเลี่ยงและแกไขควรเปนอยางไร นอกจากนี้แผนยังชวยเตือนในเรื่องของเวลา ให
ปฏิบัติงานไดตามกําหนดที่วางไว และยังชวยควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแนวและ           
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การวางแผนงานวิชาการเปนสวนหนึ่งของแผนงานหลักของโรงเรียน  คูนซ 
และ   ไซริน (Koontz and Cyril 1976 : 113) ไดกลาวถึงการวางแผนไววา การวางแผน คือ การ   
ตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ทําอยางไร ทําเมื่อไร และใครเปนผูทํา  การวางแผนเปนสะพาน
เชื่อมชองวางจากปจจุบันไปสูอนาคตตามที่ตองการ และทําใหส่ิงตางๆ เกิดขึ้นตามตองการ        
ถึงแมวา       เหตุการณในอนาคตจะเปนสิ่งยากตอการคาดหมาย แตก็ดีกวาที่จะปลอยใหเกิดตาม
ยถากรรม จากการใหความหมายดังกลาวชี้ใหเห็นวา การวางแผนเปนการกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติไวลวงหนา เพื่อหาทางใหงานนั้นดําเนินไปสูเปาหมายตามที่ตองการ  การวางแผน      
ปฏิบัติงานวิชาการนั้นเปนงานที่ตองเตรียมกันอยางรอบคอบ ผูวางแผนจะตองรูวามีงานวิชาการ 
ใดบาง จะตองทําในชวงใด อยางใดและจะมีปญหาหรือขอบกพรองอยางไร ซึ่งการที่จะทราบ    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

64

เชนนั้นไดก็ตองไดจากการประเมินผลงานวิชาการเปนระยะๆ และนําขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินผลมาพิจารณา  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงในโอกาสตอไป   อุทัย  บุญ
ประเสริฐ และ ชโลมใจ  ภิงคารวัฒน (2528 : 80) สรุปวา การวางแผนและการกําหนด
วิธีดําเนินการ เปนการกําหนดขั้นตอนและโครงการทํางานใหบรรลุผลที่ตองการดวยวิธีการที่
เหมาะสมมีประสิทธิภาพมากที่สุดภายใตสภาพแวดลอม และขอจํากัดที่มีอยู ดังเชน ธงชัย  สันติ
วงศ (2536 : 3) กลาววาการวางแผนมีประโยชนดังนี้ 1) ชวยใหผูบริหารตระหนักถึงภาระความ
รับผิดชอบไดดีขึ้น 2) ทําใหคาดการณถึงความสําเร็จและความหมายในการทํางาน  3) แผนชวย
เปนเครื่องมือในการสื่อความใหทุกฝายทราบทิศทางของหนวยงานและชวยใหฝายตางๆทํางาน
เปนทีมไดดีโดยใชแผนเปน  เครื่องมือ  4) แผนเปนเครื่องมือตรวจสอบความถูกตองของนโยบายใน
ปจจุบันเพื่อปรับแกนโยบายในอนาคต และ 5) แผนชวยขยายขอบเขตการคิดคนของผูบริหารและ
ชวยใหผูบริหารคลองตัวในการแกปญหา หรือยกระดับผลงานใหดีข้ึน ในการวางแผนการบริหาร
โรงเรียน ธงชัย  สันติวงศ (2536 : 31) กลาววา การวางแผนมักจะเกี่ยวกับกระบวนการ กระทํากัน
ทั้งในสายงานปฏิบัติ(line) และฝายใหคําปรึกษา(staff) วึ่งการเขามามีสวนรวมจากสองฝายในการ
วางแผนกจะทําใหแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สวนประกอบของกระบวนการวางแผน ไดแก 1) 
การพิจารณากําหนดขอสมมุติฐานเกี่ยวกับอนาคต โดยพิจารณาจากปจจัยอิทธิพลที่มาจากทั้ง
ภายนอกและภายใน ประกอบดวย การคาดการณ แนวโนมของเรื่องที่เกี่ยวของและที่กระทบกับ
องคการ 2) การพิจารณากําหนดวัตถุประสงคระยะยาว ซึ่งเปนการระบุถึงจุดมุงหมายทั่วไปของ
องคการ 3) พัฒนากลยุทธที่ดีที่สุด จะชวยใหองคการสามารถดําเนินไปสูวัตถุประสงคตางๆได โดย
การใชประโยชนจากปจจัยภายนอกและภายในอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 4) จัดทําเปาหมาย
ระยะปานกลางที่ไดระบุถึงผลสําเร็จขององคการที่ประสงคจะทําใหเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด 5) กําหนดแผนดําเนินงานตางที่จําเปนตองทํา เพื่อสามารถแบงสรรทรัพยากรที่เพียงพอ  
เพื่อสําหรับการทํางานที่บรรลุเปาหมายไดในที่สุด 6) การปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว 7) การ
ดําเนินการใหมีการสรุปผลและรวบรวมขอมูลยอนหลัง ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําผลงานที่ไดปฏิบัติไป
แลวมาเปรียบเทียบกับ เปาหมายและวัตถุประสงคตางๆที่ไดระบุไวตั้งแตเร่ิมแรก  สวน อุทัย  บุญ
ประเสริฐ (2538 : 12) ไดกลาวถึงการดําเนินงานการวางแผนที่เปนระบบ ประกอบดวย 1) การ
วิเคราะหหรือการทบทวน ภารกิจของหนวยงาน 2) การวิเคราะหจุดมุงหมายและวัตถุประสงคของ
หนวยงาน 3) การกําหนดปญหาและความตองการในการพัฒนาของหนวยงาน 4) การวิเคราะห
ตรวจสอบทิศทาง          แนวปฏิบัติ นโยบายและแผนจากหนวยงานตนสังกัด 5) การกําหนดสิ่งที่
ตองปฏิบัติหรือจัดทําในระยะสั้น ระยะยาว และส่ิงที่เปนเรื่องเฉพาะกิจ 6) การจัดทําเปนแผน  เปน
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แผนงานและโครงการใหถูกตองตามระบบการวางแผนและตามมาตรฐานการปฏิบัคิในการเขียน
แผนงานและโครงการ และ อุทัย  บุญประเสริฐ (2538 : 58-59)ไดกลาววา ถาตองการใหงาน
วางแผนในโรงเรียนดําเนินไปไดดวยดี ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเจตนารมยหรือตาม
หลักการของการวางแผน โดยมีบัญญัติ  10 ประการ ประกอบดวย 1) จัดตั้งองคกร กําหนด
หนวยงานหรือบุคคลเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดูแลงานดานการวางแผนของโรงเรียนไวใหเปนการ
แนนอน  2) กําหนดบทบาทหนาที่ และขอบเขตของงานในความรับผิดชอบขององคกรของ
หนวยงาน และของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานวางแผนใหชัดเจน     3) เตรียมความพรอมของ
บุคลากร ที่ตองทําหนาที่รับผิดชอบงานวางแผนของโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจ และมี
ความสามารถในการปฏิบัติการดานการวางแผนของโรงเรียนใหเปนอยางดี     4) จัดใหมีเอกสาร 
คูมือ แบบฟอรมที่ตองใชดานการวางแผนใหเพียงพอ และกําหนดขั้นตอนการทํางานใน
กระบวนการวางแผนของโรงเรียนใหชัดเจน  5) จัดระบบและปรับปรุงงานสารสนเทศของโรงเรียน 
ใหสามารถอํานวยประโยชนตอการวางแผน และการตัดสินใจในการบริหารของโรงเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 6) กําหนดวัตถุประสงค นโยบาย เปาหมายในการดําเนินงานของโรงเรียนทั้งระบบ 
และในการดําเนินงานเฉพาะ ดานตาง ๆ ของโรงเรียนไวใหชัดเจน  7)  ส่ือสาร เผยแพร และทําการ
ประชาสัมพันธ ถึงแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนและการวางแผนของโรงเรียน ใหบุคลากร
ของโรงเรียนทราบอยางทั่งถึงและเขาใจตรงกัน  8) จัดทําแผนพัฒนาระยะ  5  ป ของโรงเรียนไว 
เพื่อใชเปนกรอบของการดําเนินงานระยะยาวของโรงเรียน แตตองกําหนดใหสอดคลองกับนโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ และของหนวยงานตนสังกัด  9) จัดระบบติดตามกํากับ 
ดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ และ 10) ใช
แผนเปนเครื่องมือในการบริหารโรงเรียนใหครบวงจรการบริหาร เพื่อใหมีการทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนอยางจริงจัง และใชเปนเครื่องมือ
นําไปสูการบรรลุภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียนทั้งโรงเรียน  และ สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2532 : 42-47) ไดกําหนดกระบวนการวางแผนใหหนวยงานในสงักดัใชเปน
แนวทางในการวางแผนงานในโรงเรียน ซึ่งสามารถนํามาใชในการวางแผนงานวิชาการของ
โรงเรียน มี 4 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันเตรียมการ  2) ข้ันวางแผน  3) ข้ันปฏิบัติตามแผน และ 4) ข้ัน
ติดตามและประเมินผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้ันเตรียมการ  เปนขั้นที่กําหนดผู รับผิดชอบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนตั้ง
คณะกรรมการวางแผน กําหนดผูมีสวนรวม มีการประชุมเตรียมการ 
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 ข้ันวางแผน  โดยการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในเรื่องเกี่ยวกับ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวนนักเรียน ยอดรวมแสดงผลการสอบปลายป สถิติการมาเรียน
ของนักเรียน จํานวนและอัตราซ้ําชั้นของนักเรียน ส่ือการเรียนการสอนประจําหองเรียน จาํนวนและ
ประเภทของสื่อในหอง ลักษณะและประเภทของการนิเทศภายใน  ลักษณะและประเภทการสอน
ซอมเสริมโครงการตางๆที่สงเสริมวิชาการ ขอมูลตางๆที่เกี่ยวกับขอกําหนด เชน แผนการศึกษา
ชาติ เอกสารหลักสูตร และนโยบายของหนวยงานตนสังกัด ตอจากนั้นทําการศึกษาแผน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  จัดทําแผนงาน/โครงการวิชาการประจําป โดยใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้งแตตน เพื่อใหทุกคนไดมีความสํานึกในความเปนเจาของของ
หนวยงานและจะไดใหความรวมมือดวยดี โดยกําหนดใหครอบคลุมงานดังตอไปนี้ กําหนด
นโยบายเปาหมายและวางแผนงานวิชาการ  จัดหาและสงเสริมการใชส่ือการเรียนการสอน การ
วางแผนการสอน การจัดแบงกลุมนักเรียน การนิเทศการสอน หองสมุด การวัดและประเมินผล 
พัฒนาการสอนกลุมประสบการณตางๆ การสอนซอมเสริม การใชทรัยพยากรในชุมชนเพื่อการ
เรียนการสอนและอื่น ๆ ที่โครงการจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับขาด บุคลากร วัสดุอุปกรณ 
งบประมาณ นโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายของโรงเรียน  ตอจากการกําหนดแผน มีการ
จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในรอบปการศึกษา ควรจัดทําปฏิทินงานใหชัดวาวันใด เดือนใด จะทําอะไร 
ทําอยางไร เพื่อเปนการเตือนความจําของผูรับผิดชอบและเปนการกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานใหเสร็จตามเวลา  เมื่อทําแผนงานโครงการเสร็จแลว ก็นํามาเขียนในปฏิทิน
ปฏิบัติงานเปนรายเดือน แลวนํามารวบรวมตามลําดับการปฏิบัติงานกอนหลัง เพื่อใชบันทึกผล
การปฏิบัติงาน 
 ข้ันปฏิบัติตามแผน   ไดจัดดําเนินการเกี่ยวกับ การกําหนดการสอนโดยใชคูมือครู 
แผนการสอน แลวทําเปนตารางสอน จัดทําบันทึกการสอน จัดครูเขาสอน  จัดชั้นเรียน ข้ันตอนนี้
ทุกกิจกรรมตองดําเนินการใหสอดคลองกับการปรับปรุงงานตามแผนงานและโครงการ มีการ
ควบคุมอํานวยการใหเปนไปตามแผนงานวิชาการ 
 ข้ันติดตามและประเมินผล  โดยประเมินผลงานวิชาการ ทําใหทราบวาการดําเนินการมี
ประสิทธิภาพเพียงใด เปนไปตามวัตถุประสงคและสําเร็จตามเปาหมายหรือไม ควรมีการประเมิน
กอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และหลังดําเนินการ โดยมีแนวทาง 3 ดาน คือ 1) การ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนและการตัดสินการเลื่อนชั้น  2) ควบคุมดูแล
ใหครูมีการประเมินผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ การประเมินผลโครงการวิชาการของโรงเรียนเพื่อ
นําขอมูลไปปรับปรุงโครงการการบริหารงานวิชาการตอไปโดยใชแบบประเมินโครงการ 3) จัด
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สรุปผลการประเมิน  การประเมินผลการปฏิบัติงานการสอนของครูเปนการประเมินพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับการสอนของครูเพื่อนําขอมูลไปใชในการนิเทศควบคุม กํากับติดตามและนิเทศเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนตอไป 
 สวนขั้นตอนของการทําแผนงานวิชาการ ซึ่ง กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 58-59) กลาววา     
ผูบริหารควรจะไดปฏิบัติดังนี้ 1) ใหผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมเกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการของ
โรงเรียน เชน ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนาหมวดวิชา และครูผูสอน เพื่อแผนงานจะไดเปนแผนงานที่
มีความคิดกวางขวาง 2) จัดแบงงานดานวิชาการออกเปนดานๆ ตามภาระหนาที่งานวิชาการของ 
โรงเรียน เชน งานหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริการสื่อการสอน การปรับปรุงการเรียน
การสอน และการวัดผลและประเมินผล เปนตน  3) ศึกษาจุดมุงหมายหลักสูตร และหลักสูตรที่จะ
ใชสอนในระดับที่เกี่ยวของ เชน หลักสูตรการศึกษาระดับประถม มัธยมตนและมัธยมปลาย เปน
ตน 4) จัดวางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับภาระหนาที่ทางดานวิชาการในแตละเรื่อง โดยอาจจัดแบง  ดังนี้  
ภาระหนาที่ที่เคยปฏิบัติอยูเปนประจํา ซึ่งหมายถึงงานที่จําเปน ตองทําและปฏิบัติกันอยู   อาจจะ
นํามาพิจารณาดูวาจะตองทําอยางไรในปตอไป หรือคร้ังตอไป จะปรับปรุง ลด หรือเพิ่มอะไรบาง 
เพื่อใหสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรและส่ิงที่ตองเตรียมมาลวงหนาไมวาจะเปน คน เงิน 
อุปกรณ ทรัพยากร ฯลฯ จะไดมาอยางไร ภาระหนาที่ใหมที่คิดขึ้นหรือขยายงานใหกวางขวางขึ้น 
และ 5) จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละงานไวอยางละเอียด อาจจัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ทําแผนการทํางาน โดยใชเทคนิค PERT และ CPM ฯลฯ เปนตน 
 การวางแผนงานวิชาการนี้ ถือวามีความสําคัญตอการปฏิบัติงานวิชาการอยางยิ่ง การ
มีแผนงานกําหนดขึ้นไวเปรียบเหมือนไดกระทํางานสําเร็จไปแลวสวนหนึ่ง  แผนงานนี้จะชวยชี้
แนวทางการปฏิบัติงาน ชวยติดตามงานและควบคุมการทํางานอีกทางหนึ่ง เพื่อใหการบริหารงาน
วิชาการสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว และงานสําเร็จอยางสมบูรณ เมื่อมีการประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานเพื่อนําขอมูลมาพิจารณาวางแผนตอไป 
 

  2. การปฏิบติัตามแผน(Do) 
                      การปฏิบัติตามแผน เปนการบริหารแผน แผนงาน และโครงการตามทีก่ําหนดไว
โดยบุคลากรในโรงเรียนจะไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ ตามภาระหนาในแตละโครงการที่
แตกตางกนัไป  ซึ่งผูบริหารสถานศกึษาจะทําหนาที่สงเสริม สนับสนนุ และอํานวยความสะดวก 
รวมทัง้การกํากับติดตามเพือ่ใหบุคลากรทั้งที่รับผิดชอบงานเฉพาะตวั หรืองานเปนกลุมได
ปฏิบัติงานโดย ราบร่ืน มีประสิทธิภาพ หากจําเปนตองมีผูชวยเหลือในการนิเทศ  แนะนาํ  เพื่อให
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การดําเนินงานประสบผลสาํเร็จดียิ่งขึน้  ก็เปนหนาทีท่ีผู่บริหารสถานศึกษาจะตองคอยสอดสงดูแล 
และพรอมที่จะใหการสนับสนุนอยูตลอดเวลา 
     จุดบกพรองที่สําคัญของสถานศึกษา  คือ เมื่อไดจัดทําแผนเรียบรอยแลวไมไดมีการ  
นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง สมกับที่ไดทุมเททรัพยากรอยางมากมายเพื่อการนี้  บางแหงมีการ        
นําไปใชเหมือนกัน  แตเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา ขาดการกํากับติดตาม  หรือประสานการ
ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร 
     ในการปฏิบัติตามแผน ถาเปนสถานศึกษาที่มีปริมาณมากมีคนมาก จําเปนจะตองมี
ระบบงานที่สามารถตรวจสอบไดวา ในหวงเวลาหนึ่งๆ ใครกําลังทําโครงการอะไรอยู และในขณะ     
เดียวกันจะตองมีการนิเทศ  เพื่อชวยเหลือแนะนําในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางมี             
ประสิทธิภาพ  โครงการไหน หรือการดําเนินงานในขั้นตอนใดลาชา  หรือทําไมถูกตองก็สามารถ
ชวยเหลือใหมีการปรับปรุงแกไข  ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานไดทันทวงที 
 
  3. การตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
        การตรวจสอบและประเมินผลเปนขั้นตอนสําคัญขั้นหนึ่งในกระบวนการประกัน       
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนหรือกําหนดการที่วางไว และใหเกิดผลตาม        
วัตถุประสงคเปาหมายที่วางไว หรือไมสามารถทําใหบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายที่กําหนดได 
กระบวนการตรวจสอบจะสามารถชวยเหลือ แนะนํา หาทางออกในการปรับปรุงวิธีการทํางาน หรือ
แมกระทั่งการเปลี่ยนวัตถุประสงค เปาหมายของงานที่กําลังปฏิบัติอยูใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ทรัพยากรที่มีอยูในหนวยงาน  กิจกรรมตรวจสอบจะควบคูกับการประเมิน เพื่อใหมีผลในการ
วินิจฉัย ผลจากการตรวจใหเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนางาน ใหมีคุณภาพวิ่งๆขึ้นตอไป 
การดําเนินงานในการตรวจสอบและประเมินผลของสถานศึกษามีข้ันตอนและรูปแบบการ
ดําเนินงานที่ใครจะเสนอแนะดังนี้ 
  1)  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
               การตรวจสอบและประเมินผล เพื่อใหสามารถดําเนินการเปนระบบและ
สามารถนําผลไปใชในการพัฒนางานไดอยางแทจริงอาจแบงขั้นตอนการดําเนินงานไดเปน 4 
ข้ันตอน ดังนี้ 
              1.1)  การกําหนดสภาพความสําเร็จของงาน คือ ส่ิงที่ผูตรวจสอบคาดหวังวา
งานจะสําเร็จมากนอยแคไหน ณ วันที่มีการตรวจสอบ ถาเปนการตรวจสอบการดําเนินงาน
โครงการตางๆที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา ก็จะตองดูจากวัตถุประสงคและเปาหมายของ
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โครงการนั้นๆ วาการดําเนินงานตลอดโครงการจะเกิดผลอะไรเทาไร แลวเทียบสวนกับงานที่คาด
วาจะสําเร็จในระยะเวลาที่ไปตรวจ 
            1.2)  การตรวจวัดผลการดําเนินงาน  เปนการตรวจวัดผลงานตามความเปนจริง
วาสําเร็จมากนอยแคไหน ในวันที่ไดตรวจสอบ การตรวจวัดการดําเนินงานอาจใชวิธีการตางๆ
แลวแตผูตรวจจะกําหนด ถาเปนการตรวจวัดอยางงายไมตองใชเครื่องมืออะไรมาก ใชการสังเกต 
หรือการสัมภาษณ ซึ่งใชหูใชตา ใชปาก เปนอุปกรณในการตรวจคนหาความจริง แตถาจะใช
อุปกรณที่    ยุงยากซับซอนขึ้นก็ใชแบบสอบถาม แบบสํารวจ แบบทดสอบ ฯลฯ ซึ่งตองใชกระดาษ 
ดินสอ หรืออุปกรณเครื่องเขียนอื่นๆใหผูถูกตรวจเขียน เปนตน การวัดที่ดีจะตองไดผลตรงตาม
ความเปนจริง ไมผิดพลาด หรือลําเอียง การตรวจวัดผลการดําเนินงานในสถานศึกษาจะไดผล
ถูกตองเทียงตรงแคไหน นอกจากจะขึ้นอยูกับเครื่องมือวัดแลว จะตองขึ้นอยูที่ผูตรวจวัดดวยวที่
ตองดําเนินการอยางตรงไปตรงมาไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใด 
           1.3)  การประเมินผลการดําเนินงาน  เปนการตีคาการดําเนินงานที่ไดจากการ    
เปรียบเทียบระหวางความคาดหวังในความสําเร็จของงาน ตามขั้นที่1 กับความจริงที่งานสําเร็จ
ตามขั้นตอนที่ 2 ถาความสําเร็จของงานตามขอ 1.2 มากกวาที่ตั้งความคาดหวังตามขอ 1.1 ก็
ประเมินวาดี เหมาะสม แตในทางตรงกันขามถาความสําเร็จของงานตามขอ 1.2 นอยกวาที่ตั้ง
ความหวังตามขอ 1.1 ก็ประเมินวาไมดี ตองปรับปรุง แตถาความจริงกับความหวังเทากนักป็ระเมนิ
วาปานกลาง พอใชได 
            1.4)  การเสนอแนะ เปนการแสดงความเห็นของผูตรวจสอบ โดยใชผลจากการ
ประเมินในขั้นตอนที่ 3 กลาวคือ ถาผลประเมินวาดี ก็คงยกยองชมเชยและเสนอแนะผูมีอํานาจ
เพื่อใหการสนับสนุนผูปฏิบัติงานในการปฏิบัติใหดียิ่งๆขึ้นหรือใหกําลังใจเพื่อปฏิบัติงานที่ยุงยาก
ซับซอนเพิ่มข้ึน  แตถาผลประเมินวาไมดีก็ตองเสนอเพื่อปรับปรุงแกไข โดยอาจจะตองดูสาเหตุที่
ผลปฏิบัติงานยังไมดี วาเปนเพราะอะไร แลวเสนอแนะใหผูมีอํานาจ ปรับแกในจุดที่เปนปญหา
นั้นๆ เชน คนนอย อุปกรณไมพอ ก็เสนอใหเพิ่มคน หรือใหทํานอกเวลา และสนับสนุนอุปกรณที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน เปนตน 
            การดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลในสถานศึกษา ถาจะ
ปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ก็จะตองมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ จัดใหมีระบบในการตรวจสอบ และ
เตรียมเครื่องมือที่จําเปนเพื่อการตรวจสอบใหพรอม สะดวกแกผูปฏิบัติ 
        2)  รูปแบบการดําเนินงาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

70

   กิจกรรมที่สถานศึกษาควรดําเนินการเพื่อใหระบบการตรวจสอบและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ แยกกลาวเปนขอ ๆ ไดดังนี้ 
             2.1)  การจัดทําแผนการตรวจติดตามงาน  แผนการตรวจติดตามงาน คือ การ
กําหนดลวงหนาวา จะใหมีการตรวจติดตามงานของแตละโคตรงการที่สถานศึกษาดําเนินการอยูกี่
คร้ัง   เมื่อใดในรอบป เพื่อใหเห็นภาพรวมวางานหรือโครงการทั้งหมดของสถานศึกษา ไดมีการ
ตรวจติดตามกันมากนอยแคไหน อยางไร กลาวคือนอกจากจะรูวาโครงการไหนจะตองตรวจเมื่อไร
แลว ยังจะรูวาเวลาไหน จะตองตรวจโครงการอะไรบาง การจัดทําแผนการตรวจติดตามอาจทาํเปน 
Gantt Chart แผนการตรวจติดตามที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น ถาไดแสดงไวใหบุคลากรทุกฝายใน
สถานศึกษาไดทราบ ก็จะทําใหผูปฏิบัติรูวาจะตองถูกตรวจติดตาม เมื่อไร กี่คร้ัง ควรเตรียมการ
หรือเรงรัดงานที่รับผิดชอบอยางไร และจะเปนขอมูลเพื่อการประสานงานภายในสถานศึกษาได
เปนอยางดีอีกดวย 
            2.2) การกําหนดตัวบุคลากรในการตรวจติดตาม  ตัวบุคลากรในการตรวจ
ติดตามงาน คือ ผูที่ผูมีอํานาจมอบหมาย โดยปกติแลวจะตองเปนผูที่มีความเชียวชาญในงานที่
ตรวจติดตามหรือเปนผูที่มีหนาที่นิเทศแนะนํา หรือเปนผูที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบในการดําเนนิงาน
โครงการนั้นๆ    ผูบังคับบัญชาอาจมอบหมายใหคนใดคนหนึ่ง หรือเปนคณะบุคคลทําหนาที่ตรวจ
ติดตาม ถาเปนคณะบุคคลก็อาจมีผูเชี่ยวชาญหรือผูชํานาญการในเรื่องที่จะไปตรวจติดตามอยู
ดวย เพราะบางเรื่องมีความยุงยาก ซับซอน อาจเปนปญหาในการตัดสินใจมากกวาเรื่องปกติ 
            2.3) การเตรียมเครื่องมือในการตรวจติดตาม  เครื่องมือตรวจติดตาม 
สถานศึกษาอาจทําเปนแบบที่สามารถใชในการตรวจติดตามไดทุกโครงการ ยกเวนบางโครงการที่
ตองอาศัยวิธีการที่แตกตางออกไป แบบที่สถานศึกษาสามารถจัดทําเพื่อใชในการตรวจติดตาม ทุก
โอกาสก็อาศัยขั้นตอนในการตรวจและประเมินทั้ง 4 ข้ันตอนดังกลาวมาแลวเปนหัวขอในการกรอก
ขอมูลรายละเอียด ในการใชแบบตรวจติดตามนี้ ผูมีหนาที่ตรวจติดตามจะตองกรอกขอมูลเบื้องตน  
เกี่ยวกับ ชื่อโครงการ แผนงาน ผูตรวจติดตาม วัน เดือน ป ที่ตรวจติดตาม หลังจากนั้นจึงเขียน  
รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจติดตามงานตามโครงการ ดังนี้ 
                    2.3.1)  สภาพความสําเร็จของงานตามโครงการ  ใหผูตรวจติดตามดขูอมลู
รายละเอียดในโครงการวา ถาจะดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ณ วันที่ติดตามงาน
นั้น ควรจะมีอะไรใหปรากฏอยูบาง ผูตรวจติดตามก็เขียนรายละเอียดลงไปผลสําเร็จของงานที่
คาดหวังไวนี้  จะตองเทียบสัดสวนจากผลงานทั้งหมดที่ตั้งเปาเอาไว ตลอดระยะเวลาของโครงการ
กับผลงานที่นาจะเปนในชวงเวลาที่ไปตรวจติดตาม เชน ถาในโครงการกําหนดทํางานชิ้นหนึ่งให

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

71

เสร็จในเวลา 1 ป ถาเราไปตรวจติดตามเมื่อทํางานไปได 6 เดือน ก็คาดวางานนาจะสําเร็จ หรือทํา
ไปแลว 50 % ของงานทั้งหมดเปนตน 
                    2.3.2)  สภาพของการดําเนินงานจริง คืองานที่ทําไดสําเร็จจากการ
ตรวจวัด โดยวิธีการตางๆ ตามที่ผูตรวจติดตามนํามาใชดังไดกลาวแลวในขั้นตอนที่สองของการ
ตรวจติดตาม ซึ่งจํานวนที่ไดจะสอดคลองกับจํานวนที่เขียนในขอ 2.3.1 
                     2.3.3)  การประเมินผลการการปฏิบัติงาน เปนการเปรียบเทียบจํานวนใน  
ขอ 2.3.1 และขอ 2.3.2  โดยขีด / ในวงเล็บหนาสภาพที่เปนจริงตามผลการเปรียบเทียบ พรอมทั้ง
เติมเหตุผล  ขางหลังขอนั้นๆ กลาวคือ ถาจํานวนในขอ 2 มากกวา 1 ก็แสดงวา ดี ถา 1 = 2 ก็
แสดงวาพอใช ถา 1 มากกวา 2 ก็แสดงวาตองปรับปรุง 
                     2.3.4)  ขอเสนอแนะ เปนการเขียนขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดย
ผูตรวจติดตาม นําผลจากการประเมินในขอ 2.3.3 มาเขียนและอาศัยประสบการณของผูตรวจ
ติดตาม เพื่อเสนอแนะใหสถานศึกษามีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป เสร็จแลวผูตรวจ
ติดตามลงชื่อ นําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาดําเนินการตอไป 
            2.4)  การนําผลไปใช ผลจากการตรวจติดตาม เมื่อไดนําเสนอผูบริหารแลว ก็คง
จะเปนขอมูลสําคัญในการวินิจฉัยสั่งการ หรือใหการสนับสนุนการดําเนินการ เพื่อขจัดปญหา
อุปสรรคที่พบผูรับผิดชอบจะไดปฏิบัติตอไปอยางราบรื่น 
           ขอมูลที่ไดจากการตรวจติดตามแตละครั้ง ทางสถานศึกษาควรจะเก็บเขาแฟม 
หรือบันทึกลงคอมพิวเตอรเอาไวเพื่อสะดวกในการตรวจคน อางอิง และเปรียบเทียบความกาวหนา
ในการพัฒนางานใหเปนระบบยิ่งขึ้นตอไป 
 
  4. การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน (Action) 
       การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน เปนผลจากการตรวจสอบและประเมินผลการ
ทํางาน เพราะในการประเมินผลทําใหทราบวางานที่ปฏิบัติไปแลวบรรลุตามเปาหมาย หรือตามที่
คาดหวังหรือไมเพียงใด ถางานที่ทําไดยังไมบรรลุเปาที่วางไว สถานศึกษาก็จะตองหาและนํา
วิธีการปฏิบัติที่ดีกวาเดิมมาใช เพื่อจะไดประสบผลตามปาหมายใหได และในขณะเดียวกันถางาน
ที่ทําไดจริงเปนไปตามเปาหมายที่คาดหวังไวแลว ในการดําเนินงานตอไปก็จะไดตั้งเปาหมายให
สูงขึ้นกวาเดิม เปนการทาทายผูปฏิบัติ ดังนั้นจะเห็นไดวา ไมวาการปฏิบัติงานจริงจะประสบ
ผลสําเร็จตาม      เปาหมายที่วางไวหรือไมก็ตาม สถานศึกษาก็ปรับปรุงพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน ไม
คงสภาพอยูเชนเดิม นี่แหละคือการนําผลจากการประเมินมาปรับปรุงงาน  การนําผลจากการ
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ตรวจสอบและประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานเปนกระบวนการบริหารที่รูจักกันทั่วไป คือ การ
วิจัยและการพัฒนา(Research and Development) หรือ R&D การวิจัยคือ การตรวจคนเพื่อให
ทราบวามีขอเท็จจริงเปนอยางไร อะไรเดน อะไรดอย เมื่อทราบแลวดําเนินการตามขั้นตอนการ
พัฒนา คือ เสริมส่ิงที่เดนอยูแลวใหเดนยิ่งขึ้น ปรับปรุงแกไขสิ่งที่ดอยใหดีข้ึนจนกลายเปนเดน ใน
ที่สุดการวิจัย     กับการพัฒนาจึงเปนสิ่งคูกันในเรื่องของการประกันคุณภาพ การตรวจและ
ประเมินก็คือการวิจัย สวนการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานก็คือการพัฒนา 
  ปญหาที่สําคัญที่กําลังประสบอยูในสถานศึกษาทั่วไปก็คือ การดําเนินงานตามขั้นตอน
ของการวิจัยและการพัฒนาไมไปดวยกันสวนใหญทําแคเร่ืองของการวิจัยไมไดนําผลการวิจัยมา
พัฒนา ตัวอยางเชน สถานศึกษารณรงคใหมีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อทราบปญหาอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอน ครูที่ทําการศึกษาวิจัยแลวก็นําผลจากการศึกษาวิจัยไปเขียนเปนเอกสาร
ผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนข้ัน  เลื่อนตําแหนง เปนผลงานวิจัยที่ดีเดนเปนเยี่ยงอยางได แต
ผูเกี่ยวของทั่วไปก็ไมไดผลักดันใหนําผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนใหเปนไปตามขอคนพบ แสดงวาวิจัยแลวไมไดพัฒนา ผลจึงไมเกิดกับการจัดการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพดีข้ึน สภาพในหองเรียนเคยเปนอยูอยางไร ก็เปนอยูอยางนั้น ไมได
ปรับเปลี่ยนอะไรมากนัก 
 ในเรื่องของการประกันคุณภาพก็เชนเดียวกัน สถานศึกษาอาจตรวจสอบและประเมิน
แลววามีอะไรที่ยังบกพรองไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด แตก็ไมไดมีความพยายามในการ  
ปรับปรุงแกไขเพื่อทําใหดีข้ึน สถานศึกษาจึงมีแตเอกสารหลักฐานจากแบบสํารวจ แบบสอบถาม 
และรายงายผลจากการศึกษาในเรื่องตางๆ มากมายจนบางแหงก็พยายามรวบรวมหลักฐาน
เอกสารตางๆใหครบถวน  โดยคิดวานี่แหละ คือการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนความเขาใจที่ผิด การ
ประกันคุณภาพจะตองดําเนินการใหครบวงจร ตองมีการปรับปรุงแกไขจากผลการตรวจสอบ
ประเมินอยูตลอดเวลา ไมใชประเมินเพื่อทราบผลวาเปนเชนไรแลวก็จัดเก็บรวบรวมเอกสารเพียง
อยางเดียว 
 การที่สถานศึกษาตรวจสอบและประเมินผลไปแลว ไมไดนําผลมาพัฒนาจะเปนการ
เสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยใชเหตุ สวนการพัฒนาโดยไมมีพื้นฐานจากการตรวจสอบ
และประเมิน ก็จะเปนการเสี่ยงไมแนใจวาจะพัฒนาไดตรงจุด ตรงประเด็นที่เปนปญหาหรือไม 
กิจกรรมทั้งสองจึงตองดําเนินการไปดวยกัน จึงจะเกิดประโยชน และสอดคลองตามกระบวนการ
บริหาร คือ เมื่อสถานศึกษาตรวจสอบและประเมินแลวจะตองนําผลมาปรับปรุงการดําเนินงาน ทํา
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อยูเชนนี้เปนประจําวงจรการประกันคุณภาพจึงขับเคลื่อนอยูตลอดเวลา(จํารัส  นองมาก 2544 : 
50-76) และจะสงผลใหงานวิชาการเปนงานที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา 
 

การนิเทศภายในโรงเรียน 
 
  การนิเทศภายในโรงเรียน เปนการนิเทศการศึกษาที่จัดดําเนินการในโรงเรียน โดย
บุคลากรในโรงเรียน กลาวคือ เปนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียน  ในการ
ที่จะแกไขปรับปรุง พัฒนาการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ และสงผลตอคุณภาพของนักเรียน 
(สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม, หนวยศึกษานิเทศก 2537, อางถึงใน อรวรรณ  
เหมือนสุดใจ 2545 : 18 - 19) 
 
ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรยีน 
  การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ของครู มีนักการศึกษาและนักวิชาการไดใหความหมายของคําวาการนิเทศภายในโรงเรียนไว
แตกตางกัน ตามแนวคิดและความเชื่อของแตละคน ไวดังนี้ 
 สงัด   อุทรานันท (2530 : 118)  ไดกลาวถึง การนิเทศภายในโรงเรียน  หมายถึง
กระบวนการทํางานของผูบริหารโรงเรียน หรือผูที่ไดรับมอบหมายในการพัฒนาคนของครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน   วไลรัตน   บุญสวัสด์ิ (2538 : 62) กลาววาการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียน หมายถึง การทํางานของผูบริหารโรงเรียนที่ทํางานรวมกับครูในการพัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการศึกษาที่กําหนดไว    ชารี   
มณีศรี (2542 : 201) กลาววา การนิเทศภายในโรงเรียน เปนความรวมมือกันของบุคลากรภายใน
โรงเรียน เพื่อปรับปรุงแก พัฒนาครู ใหการสอนมีคุณภาพและประสิทธิผล วัชรา เลาเรียนดี (2545 
: 130)ไดกลาวไววาการนิเทศภายในโรงเรียน เปนกระบวนการบริหารการศึกษาที่จัดดําเนินการใน
โรงเรียน โดยบุคลากรในโรงเรียนเปนหลัก  ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน คณะครู-อาจารยและ
บุคลากรในอื่นที่เกี่ยวของกับการศึกษาในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
โดยตรง         และชัด  บุญญา (2546) ไดใหความเห็นวา การนิเทศภายใน  หมายถึง การ
ดําเนินการใด ๆ ที่ทําใหครูมีความพึงพอใจ และมีกําลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาการดําเนินงานใด ๆ ของโรงเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานใด ๆ ของโรงเรียนและของ
บุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว จนสงผลใหโรงเรียนเปนที่ยอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียนทุก
ฝาย  อีกทั้งการประเมินภายในและภายนอก 
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จากความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนดังกลาว  สรุปไดวา การนิเทศภายใน
โรงเรียน เปนกระบวนการทํางาน และดําเนินกิจกรรมรวมกัน  ระหวางผูบริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนในการแนะนําชวยเหลือ สงเสริมเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินการของ
โรงเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานของโรงเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 
จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
 จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  มีความหมายเดียวกันกับจุดมุงหมายของ
การนิเทศการศึกษา คือ เพื่อปรับปรุงประสิทธภาพการสอนของครูใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น  อยางไรก็ตามมีผูกลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไวอยางชัดเจน 
ดังนี้ 
  สงัด อุทรานันท  (2530 : 12) กลาวถึงจุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว 4 
ประการ คือ  

 1.  เพื่อพัฒนาคน 
  2.  เพื่อพัฒนางาน 
  3.  เพื่อสรางการประสานสัมพันธ 
  4.  เพื่อสรางขวัญกําลังใจ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 : 9) ไดกําหนดจุดมุงหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังนี้  

1.  เปนการชวยใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงตนเองและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.  เปนการพัฒนาพฤติกรรม บุคลิกภาพการสอนของครูใหดีข้ึน 
  3.  เปนการสนับสนุนความรู ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.  เปนการกํากับ ควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง 
  5.  เปนการสงเสริมความคิดสรางสรรคและการทํางานรวมกันเปนคณะ 
  สรุปความวา จุดมุงหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน  ก็เพื่อที่จะชวยเหลือครูให
สามารถและแกไขปญหา ปรับปรุงและพัฒนาตน พัฒนางานดานการประสานสัมพันธและการ
สรางขวัญกําลังใจใหแกกัน เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานที่ดีมีคุณภาพสูงสุด  
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ขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
  ขอบขายของการนิเทศภายในโรงเรียน จากแนวคิดของ สงัด อุทรานันท  (2530 :     
203 –206) สรุปไดวา งานนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพฤติกรรม
ผูปฏิบัติงาน เปนงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ และมีขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานนั้น แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1.  งานนิเทศทั่วไป   คือ    งานพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการ
ปฏิบัติการสนบัสนุนงานวชิาการ  

     1.1  งานจดับรรยากาศและสิ่งแวดลอม 
      1.2  งานบริการนักเรียน 
      1.3  งานธรุการการเงิน  
      1.4  งานความสมัพนัธกบัชุมชน 

2.  งานนิเทศการสอน คือ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการเรียนการสอน ประกอบดวย 
      2.1  หลักสตูร 
      2.2  การเรยีนการสอน  
      2.3  การวดัและประเมินผล 
 อรณรินทร   สุนทรสถิตย (2542 : 23) ไดสรุปขอบขายงานนิเทศภายในโรงเรียน ดงันี ้
 1.  งานวิชาการ เปนงานที่เกี่ยวของกับการนําหลักสูตรไปใช  ใหบรรลุตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตร และผลที่ได คือ ตัวนักเรียนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
 2.  งานกิจกรรมนักเรียน เปนงานที่เกี่ยวของกับวัยนักเรียนที่เขาเรียน การสงเสริมให 
นักเรียนมีความพรอมที่จะมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน ตามขอกําหนดของหลักสูตร
และวิธีการจัดการศึกษา 
 3.  งานบุคลากร  เปนการจัดดําเนินการเพื่อใหบุคลากรในโรงเรียนไดรู และเขาใจ
หนาที่และความรับผิดชอบของตน การติดตามดูแลชวยเหลือใหปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  สรางบรรยากาศในการทํางาน ใหผูรวมงานทุกคนเกิดความ
สํานึกหนาที่  รับผิดชอบสรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหบุลากรในโรงเรยีนได
พัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานสูง 
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 4.  งานอาคารสถานที่ ส่ิงแวดลอมและส่ิงอํานวยบริการทางการศึกษา เปนงานที่
เสริมสรางบรรยายกาศและสิ่งที่ดีในโรงเรียน กอใหเกิดการสรางบุคลิกภาพและนิสัยที่ดีใหกับ
นักเรียน 
 5.งานบริหารทั่วไป ธุรการ การเงิน และการพัสดุเปนงานเกี่ยวของกับระบบสํานักงาน 
โตตอบหนังสือ จัดทํา จัดซื้อ จัดจาง ประชาสัมพันธ งบประมาณและการประสานงาน เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนตอโรงเรียน โดยมีกฏเกณฑและวิธีการปฏิบัติที่คอนขางชัดเจน 
 6. งานความสัมพันธกับชุมชน เปนงานที่เกี่ยวของกับการสรางความเขาใจ และ
ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางโรงเรียนและชุมชนหรือหนวยงานอื่นๆในชุมชน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือในการจัดการศึกษา  สําหรับประชากรวัยเรียนของชุมชน ในชุมชน 
 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 
 สงัด  อุทรานันท (2530 : 125 – 131)  เสนอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนไว 5 ข้ัน
ดังนี้ คือ  
  ข้ันที่ 1 การวางแผนการนิเทศ (Planning – P) 

    1.1  บุคลากรภายในโรงเรียนตองรับรูสภาพปจจุบันปญหา  และปรับความ
ตองการรวมกัน ดังนั้น จึงควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจง     ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อใหครูผูรับ
การนิเทศไดรับรูวาตัวเขาเปนบุคคลหนึ่งที่จะตองรวมแกปญหาหรือดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด       
เพื่อใหคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีข้ึนกวาเดิม 
        1.2 ผูดําเนินการนิเทศเปนผูนําในการวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา          
กําหนดจุดประสงค กําหนดทางเลือกในการแกปญหา หรือกําหนดทางเลือกสําหรับการดําเนินการ
นิเทศ  
        1.3 จัดสรรบุคลากรและมอบหมายใหบุคลากรฝายตาง ๆ รับผิดชอบ        
ผูบริหารจะตองรับรูถึงบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลฝายตาง ๆ และใหความสนใจ 
และเอาใจใสตอการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานี้  
  ข้ันที่ 2 การใหความรูกอนการนิเทศ (Informing I) 
        2.1  อาจดําเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียนที่มีความรู    ความสามารถใน
เร่ืองนั้น ๆ หรืออาจเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก  ซึ่งในกรณีหลังนี้ ผูบริหาร
จะตองมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนผูติดตามแนวคิดจากวิทยากร เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง 
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        2.2  ผูบริหารควรรวมรับฟงวิทยากรใหม ๆ จากวิทยากร  ไปพรอม ๆ กับครูผูรับ
การนิเทศดวย 
        2.3  หลังจากการใหความรูแกผูรับการนิเทศแลว   ควรจัดทําขอตกลงในการ
ทํางาน ซึ่งจะมีผลตอความตั้งใจ และเอาจริงกับการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ 
   ข้ันที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ (Doing – D) 
         การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ       เมื่อผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามที่
ไดรับความรูมาแลว ผูนิเทศจะทําหนาที่นิเทศการปฏิบัติงานตามหนาที่ของตน สวนผูบริหารจะ
คอยสนับสนุนใหการปฏิบัติงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนิเทศ  มี
ขอเสนอแนะไวดังนี้ 
        3.1  ควรดําเนินการนิเทศตามขอตกลงที่ไดทํารวมกัน 
        3.2  กอนที่จะลงมือนิเทศควรมีการวางแผนรวมกันระหวางผูนิเทศกับผูรับการ
นิเทศ 
        3.3  ควรเขาทําการนิเทศพรอมกับครู    และควรออกจากหองเรียนพรอมกับครู
ผูรับการนิเทศ 
        3.4  ควรใชเทคนิควิธีการนิเทศหลาย ๆ แบบ และควรใหมีการเปลี่ยนแปลง
บทบาทในการนิเทศบาง 
        3.5  ขณะสังเกตพฤติกรรมการสอน ถาพบวาครูทําการสอนผิดไมควรทักทวง   
ควรพูดคุยกับครูผูสอนเปนการสวนตัวหลังจากการสอนผานไปแลว  
        3.6  การใหขอมูลปอนกลับแกผูรับการนิเทศ ควรเปนไปดวยความเที่ยงธรรม   
และควรใหขอมูลทั้งสวนที่ดี ซึ่งควรรักษาไว และสวนบกพรองซึ่งควรแกไขปรับปรุง 
        3.7  ควรใชวิธีการนิเทศที่เหมาะสม เชน การนิเทศแบบคลีนิก และการนิเทศ
โดยยึดจุดประสงค 
      ข้ันที่ 4 การสรางเสริมกําลังใจในการนิเทศ (Reinforcing – R) 
        4.1  ผูนิเทศจะตองสรางเสริมกําลังใจแกผูรับการนิเทศ  และผูบริหารจะตอง 
สรางเสริมกําลังใจแกผูปฏิบัติงานนิเทศทั้งหมด คือ ผูใหการนิเทศ และผูรับการนิเทศ  
        4.2  การสรางเสริมกําลังใจของผูนิเทศจะทําไดโดยใชหลักมนุษยสัมพันธ       
สรางความคุนเคยเปนกันเอง และวางตัวอยูในฐานะผูรวมงาน ไมใชฐานะผูบังคับบัญชา 
        4.3  การสรางเสริมกําลังใจของผูบริหารโรงเรียนทําไดโดยการใหความสนใจ    
และสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในการนิเทศ 
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        4.4  อยาทําลายขวัญ ส่ิงสําคัญที่ควรระวัง   คือ  การใหความดีความชอบเปน
กรณีพิเศษตองเปนไปอยางเปนธรรม 
  ข้ันที่ 5 การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating – E) 
        การประเมินผลการนิเทศ ควรดําเนินการและตองคํานึงถึงในเรื่องตอไปนี้  
        5.1  ควรดําเนินการประเมินผลผลิต กระบวนการและปจจัยปอนเขา 
         5.2  ในสวนของผลผลิตนั้น  ใหประเมินผลที่เกิดขึ้นกับผูรับการนิเทศโดยตรง 
ไมจําเปนตองประเมินคุณภาพของนักเรียน ซึ่งเปนผลจากการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ     ทั้งนี้ 
เพราะคุณภาพของนักเรียนนั้นจะตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกมาก  ในสวนของกระบวนการปฏิบัติ 
งานนั้น ควรมุงเนนพฤติกรรมในการทํางานรวมกัน  
        5.3  ผลที่ไดจากการประเมิน ควรนํามาเปนพื้นฐานสําหรับการตัดสินใจในการ 
ปฏิบัติงานนิเทศตอไป  
       สรุปไดวา กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน  เปนขั้นตอนที่ตองดําเนินการตอเนื่อง
อยางเปนระบบ  
 
เทคนิคและวธิีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน 
  เทคนิคและวิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน  ตามแนวคิดของ วัชรา   เลาเรียนดี 
(2545 : 131) สามารถนํามาเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เสนอ
เปนแผนภูมิที่ 6 ไดดังนี้ 
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การนิเทศภายในโรงเรียน 

 
 
       การนิเทศโดยบุคลากรภายในโรงเรียน               การนิเทศโดยบุคลากรภายนอกโรงเรียน 
 
 -การนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน                           -การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาอาชีพ 
 -การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ               -การนิเทศแบบคลินิค 
 -การนิเทศเชิงบริหาร ฯลฯ                 -การนิเทศเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียน 
                                                                                   การสอน ฯลฯ 
 

กิจกรรมการนเิทศภายในโรงเรียน 
 

          -การประชุมปฏิบัติการ      - การสัมมนาวิชาการ  - การสังเกตการสอน  
      -การใหความชวยเหลือครูโดยตรง –การฝกอบรม-การเผยแพรเอกสารความรู ฯลฯ 
 
 
  สรางความเขาใจ ใหความรู      สรางเจตคติที่ดีและ             สรางผลงาน พัฒนาทักษะ 
  และทักษะในการปฏิบัติงาน       ความผูกพันตอภาระหนาที่      ในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
 
แผนภูมิที่  6  แสดงเทคนิคและวิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน  
ที่มา : วัชรา  เลาเรียนดี,เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ  (นครปฐม : มหาวิทยาลัย  
ศิลปากร, 2545) ,132. 
 
บุคลากรที่เกีย่วของกับการนิเทศภายในโรงเรยีน 
  การนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการในการทํางานรวมกันระหวางบุคคลภายใน
โรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหดีข้ึน บุคลากรดังกลาวสามารถแบงออกได 3 ฝาย คือ 
  1.  ผูนิเทศ หมายถึง บุคลากรภายในโรงเรียน ไดแก ผูบริหารโรงเรียน    ผูชวยผูบริหาร   
ครูหัวหนาสายชั้น ครูหัวหนากลุมประสบการณ ครูวิชาการโรงเรียน ตลอดจนครูผูสอนที่มีความรู  
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ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมายใหทําหนาที่ 
ชวยเหลือครูในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหดีข้ึน 
  2.  ผูรับการนิเทศ หมายถึง ครูภายในโรงเรียนที่ไดรับประโยชนจากการนิเทศ    ทั้ง
ทางตรงและทางออม       ซึ่งจะทําใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนใหดีข้ึน และมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
  3.  ผูสนับสนุนการนิเทศ หมายถึง ผูที่ชวยใหการดําเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียน
บรรลุเปาหมายที่โรงเรียนวางไว ไดแก ผูบริหารโรงเรียน ซึ่งมีหนาที่สนับสนุนการนิเทศการศึกษา
โดยตรงและอาจจะรวมถึงศึกษานิเทศ หรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาซึ่งมาจาก
ภายนอก  
  บุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนทั้งผูนิเทศ ผู รับการนิเทศ  และ
ผูสนับสนุนการนิเทศตางมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน ดังนี้ 

1. บทบาทหนาที่ของผูนิเทศภายในโรงเรียน 
         สงัด  อุทรานันท  (2531 : 63 – 64) ไดกลาวถึง ผูนิเทศภายในโรงเรียน   ไดแก 
ผูบริหารโรงเรียน  และคณะครูภายในโรงเรียนที่ได รับมอบหมายใหทําหนาที่ เปนผูนิ เทศ         
ดังนั้น ผูนิเทศภายในโรงเรียนควรมีบทบาทหนาที่สําคัญ ดังนี้ 
        1.1 รวมวางแผนงานในการปฏิบัติหนาที่      โดยมีสวนรวมเกี่ยวกับการวิเคราะห
สภาพปญหาและความตองการ รวมกําหนดจุดหมาย และกําหนดทางเลือก   รวมทั้งการวาง
แนวทางในการปฏิบัติงาน  
        1.2  เปนวิทยากรผูใหความรูในสิ่งที่จะปฏิบัติ      หากผูนิเทศไมมีความถนัดใน
เร่ืองใดก็เปนหนาที่ของผูนิเทศจะตองแสวงหาวิทยากรจากแหงอื่นมาชวยใหความรูแกผูปฏิบัติงาน 
        1.3  ดําเนินการปฏิบัติการนิเทศโดยการมีสวนรวมในการทํางาน ใหคําแนะนํา   
ปรึกษาใหการชวยเหลือ ชวยแกไขจุดบกพรองและชี้แนะ ใหผูรับการนิเทศไดพัฒนาตนเอง 
        1.4  นําการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน เพื่อเปนการกระตุน และ
สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเองดวยความมั่นใจ 
        1.5  ดําเนินงานประเมินผลจากการนิเทศภายในโรงเรียน        เพื่อหาทางปรับปรุง
แกไขจุดบกพรองตาง ๆ หรือเพื่อหาทางยกระดับคุณภาพของผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น  
  2.  บทบาทหนาที่ของผูรับการนิเทศภายในโรงเรียน 
        หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (2532  อางถึงใน สุพิชฌาย  แสงลี 2545 : 
23)    ไดกลาวถึง    ผูรับการนิเทศภายในโรงเรียน ไดแก คณะครูภายในโรงเรียน ซึ่งเปนผูที่มี
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บทบาทสําคัญที่สุดในการที่จะทําใหการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนบรรลุตามจุดหมายที่ตองการ   
เพราะครูเปนผูปฏิบัติยอมจะตองทราบปญหาและความตองการตาง ๆ ไดดี ดังนั้น ครูผูรับการ
นิเทศภายในโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญดังนี้ 
        2.1  ยอมรับบทบาทของผูนิเทศ โดยรังฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และนําขอ
นิเทศไปปฏิบัติใหเกิดผล 
          2.2  มีความสนใจ    ความตองการ  และความกระตือรือรนตอการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
        2.3  ใหความรวมมือในการนิเทศ เชน รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให
ขอมูลที่เปนประโยชนตอการนิเทศแกผูนิเทศ 
        2.4  รวมปรึกษากับผูบริหารและผูนิเทศ          เพื่อหาแนวทางแกปญหาและ
พัฒนางานวิชาการภายในโรงเรียน  
  3.  บทบาทหนาที่ผูสนับสนุนการนิเทศภายในโรงเรียน 
        นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูสนับสนุนการนิเทศไว ไดแก 
        สงัด  อุทรานันท (2530 : 63 – 64)  กลาววา  การจัดการนิเทศใหประสบผลสําเร็จ  
ศึกษานิเทศกจะตองมีบทบาทหนาที่สําคัญ ดังนี้  

      1)  รวมวางแผนงานในการปฏิบัติงาน โดยมีสวนรวมเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพ
ปญหาและความตองการ รวมกําหนดจุดมุงหมาย และกําหนดทางเลือก รวมทั้งวางแผนในการ
ปฏิบัติ 
        2)  เปนวิทยากรผูใหความรูในสิ่งที่ปฏิบัติ   หากศึกษานิเทศกไมมีความถนัดใน
เร่ืองใดก็เปนหนาที่ศึกษานิเทศกตองแสวงหาวิทยากรจากแหลงอื่นมาชวยใหความรูแกผูปฎิบัติ
งาน 
        3)  ดําเนินการนิเทศการปฏิบัติงาน โดยการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน    ให
คําแนะนําปรึกษาใหการชวยเหลือ ชวยแกไขจุดบกพรองและชี้แนะใหผูรับฟงการนิเทศไดพัฒนา
ตนเอง  
        4)  ทําการสรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน    เพื่อเปนการกระตุนและ
สนับสนุนใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเองดวยความมั่นใจ 
        5)  ดําเนินการประเมินผลการจัดการนิเทศการศึกษา  เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข
จุดบกพรองตาง ๆ หรือเพื่อหาทางยกระดับคุณภาพผลการปฏิบัติงานใหสูงขึ้น  
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        กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 88) กลาวถึง   บทบาทผูบริหารในฐานะผูนําและเปน
ผูบริหารของหนวยงาน มีบทบาทหนาที่สนับสนุนการนิเทศ ดั้งนี้  

      1)  สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการนิเทศภายในอยางจริงจังและจริงใจ 
        2)  ทําหนาที่เปนวิทยากรที่ดีของครูทุกโอกาส ใหคําแนะนําชี้แจงแหลงวิชาการ
ใหแกครู 
        3)  บริการและอํานวยความสะดวกแกผูนิเทศ และผูรับการนิเทศทุก ๆ ดาน 
        4)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
        5)  สรางขวัญและกําลังใจใหแกผูนิเทศและผูรับการนิเทศ 
        สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2539 : 17) ไดสรุปบทบาท
หนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนิเทศภายในโรงเรียนไว ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 บทบาทหนาที่ของผูใหการนิเทศ ผูรับการนิเทศ และผูสนับสนุนการนิเทศ 

ผูบริหาร / ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ ผูใหการสนับสนุน 
1. สงเสริมใหครูมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน และหลักสูตร 
ประถมศึกษา 
2. ร วมประชุมวางแผนกับ
คณะครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการเรียน การสอน 
 
3. สนับสนุนดานงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนขวัญ 
และกําลังใจ 
 
 
4. เผยแพรความรูทางวิชาการ 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
แกครู 
 

1.  ยอมรับบทบาทของผูนิเทศ 
โดยรับฟงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะและใหความ 
เชื่อถือ 
2.  รวมปรึกษากับผูนิเทศใน 
การวิเคราะหปญหาและการ 
กําหนดแนวปฏิบัติในการ 
แกปญหา 
3.  ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ได 
รับมอบหมายดวยความจริงใจ 
 
 
 
4. ใหความรวมมือเปนอยางดี 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 

1.  รวมวางแผนงานในการ 
แกปญหา  และพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 
2. เปนวิทยากรหรือแสวงหา 
แหลงความรูให 
 
 
3. นิเทศการปฏิบัติงานโดยมี 
สวนรวมในการทํางาน ใหคํา 
ป รึ ก ษ า  ช ว ย แ ก ไ ข
จุดบกพรองและชี้แนะใหผูรับ
การนิเทศพัฒนาตนเอง 
4. สรางขวัญและกําลังใจเพื่อ 
เปนการกระตุนและสนับสนุน
ให ผู รั บกา รนิ เ ทศพัฒนา
ตนเองดวยความมั่นใจ 
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ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ผูบริหาร / ผูนิเทศ ผูรับการนิเทศ ผูใหการสนับสนุน 
5. กระตุนใหครูเกิดความ 
ตื่นตัวอยูเสมอในดานวิชาการ 
 
 
6.  ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการนิเทภายใน 
7. ใชเทคนิคการบริหารมาชวย 
เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ 
ภายในโรงเรียน 

5. เมื่อพบปญหาควรรวม 
ปรึกษากับคณะครูหรือผูนิเทศ 
เพื่อหาทางแกไข 
 

5. ประเมินผลการนิเทศการ 
ศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข 
จุดบกพรองและพัฒนาการ 
นิเทศ 
 

 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, หนวยศึกษานิเทศก, ชุดอบรมศึกษา 
นิเทศ การนิเทศการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2539), 17. 
 

การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี(Cooperative Professional Development) 
 
 การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ (Glatthorn 1984, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 
2545 : 141- 143) มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
 การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ หรือการนิเทศแบบรวมพัฒนาวิชาชีพ เปน
กระบวนการนิเทศที่ครูตังแต 2 คนขึ้นไปรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนของตนเอง หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบรวมกัน โดยมีการสังเกตการสอนกันและกัน มี
การอภิปราย ประชุมปรึกษาหารือกัน และมีการใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการสังเกตการสอน 
 
ธรรมชาติและลักษณะของนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  เปนกระบวนการที่เปนระบบพอสมควร (Moderately Formetized Process) และ
ดําเนินการภายในโรงเรียน 
 2.  เปนการตัดสินใจรวมกันของครูที่จะปฏิบัติงานรวมกันเพื่อความเจริญกาวหนาใน
อาชีพของตน 
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 3.  มีการสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือและใหขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการ
สังเกต 
 4.  มีการประชุมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
 5.  การสังเกตการสอน การวิเคราะหผลการสังเกต และการใหขอมูลยอนกลับ ตองไม
เปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายหนึ่งฝายใด 
 6.  ผูบริหารหรือผูนิเทศเปนเพียงผูควบคุมดูแล อํานวยความสะดวกในการดําเนิน
โครงการใหประสบผลสําเร็จ 
 7.  ไมมีการนําขอมูลจากการดําเนินโครงการนิเทศ เชน นําผลการสังเกตการสอนไปใช
ในการบริหารงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบของครู 
 
ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  ผูบริหารตองเห็นดวย    และใหการสนับสนุนสงเสริมอยางจริงจังและจริงใจ      
(เจตคติผูบริหาร) 
 2.  คณะครูตองเห็นดวย และมองเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาชีพของตนดวย
การสงเสริมพัฒนาการเรียนรูในทุกดาน 
 3.  บรรยากาศในโรงเรียน (ระหวางครู  ผูบริหาร  นักเรียน) มีความเปนมิตรสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูในทุกดาน 
 4.  จัดสรรทรัพยากรใหอยางเพียงพอ (เวลา เครื่องอํานวยความสะดวกและสื่อตางๆ) 
 5.  โครงการกําหนดจุดมุงหมายชัดเจนเพื่อการติดตามผล ดูแลใหความชวยเหลือ
อํานวยความสะดวกไดงาย 
 6.  นําเสนอแผนการปฏิบัติ และสรุปนําเสนอผลการปฏิบัติพอสังเขป 
 
กระบวนการ (ขั้นตอนการดําเนินการ) การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  วางแผนรวมกันระหวางครูที่สนใจจะรวมพัฒนางานของตน (ใชเวลาไมมากนัก) 
 2.  เลือกประเด็นที่สนใจที่จะพัฒนาปรับปรุง 
 3.  นําเสนอโครงการและขั้นตอนการปฏิบัติ 
 4.  แสวงหาความรู วิธีการที่เกี่ยวของกับการนิเทศในแบบดังกลาว เชนการสังเกตการ
สอน การวิเคราะหการสอน การใหขอมูลยอนกลับ ฯลฯ 
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 5.  กําหนดวัน – เวลา ที่จะสังเกตการสอน ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ 
 6.  ดําเนินการตามกระบวนการในแตละประเด็นที่จะพัฒนาอยางนอย 2 คร้ัง ในแตละ
ประเด็นที่จะพัฒนาปรับปรุง 
 7.  สรุปผลการพัฒนา รายงานผลและความสําเร็จ 
 
ทักษะที่จําเปนสําหรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  สังเกตการสอนโดยไมกําหนดประเด็น 
 2.  วิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอนโดยไมกําหนดประเด็น 
 3.  ประชุมปรึกษาหารือกับเพื่อนครูเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอน 
 4.  สังเกตการสอนโดยระบุประเด็น 
 5.  วิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการสอนโดยระบุประเด็น 
 6.  ประชุม ปรึกษาหารือกับเพื่อนครูเกี่ยวกับผลการสังเกตการสอนเพื่อเสนอแนะใหครู
ปรับปรุงและพัฒนา (Make unfocused observation) 
 สรุป 3 ทักษะที่จําเปนตองฝกปฏิบัติ คือ การสังเกตการสอน  การวิเคราะหขอมูล และ
การประชุมใหขอเสนอแนะ 
 
ขอดีของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  ครูไดแลกเปลี่ยนวิธีสอน เทคนิคการสอนซึ่งกันและกัน 
 2.  ไดกําลังใจจากการสอนของตนเอง 
 3.  เขาใจการทํางานของเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมวิชาชีพมากขึ้น 
 4.  เขาใจนักเรียนมากขึ้น จากการสังเกตการสอนในชั้นเรียนระดับตางๆ 
 5.  สรางบรรยากาศในความเปนมิตร และเพื่อนรวมวิชาชีพเดียวกันมากขึ้น 
 6.  กลาที่จะใหและรับฟงขอเสนอแนะ และความคิดเห็นจากเพื่อนรวมงานมากขึ้น 
 
ขอจํากัดของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 1.  ครูที่ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการสังเกตการสอน การวิเคราะหการสอน และ
การใหขอมูลยอนกลับอาจะชวยเพื่อนไมได 
 2.  การสังเกตการสอนและการประชุมอภิปรายตองใชเวลา อาจตองใหครูอ่ืนสอนแทน 
 3.  การสังเกตการสอนอาจทําไดไมตอเนื่อง จากปญหาดานเวลาที่วางไมตรงกัน 
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 4.  โครงสรางของสถาบันทําใหครูแยกกันทํางาน มีการแขงขันมากกวาที่จะรวมกัน
ทํางานเพื่อเปาหมายเดียวกัน 
 5.  บรรยากาศดั้งเดิมที่ตางคน ตางฝาย ตางปฏิบัติงานของตนอาจจะยากตอการ
ประสานงาน 
 สรุป ผลสําเร็จของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ข้ึนอยูกับองคประกอบ
สําคัญอยางนอย 3 อยาง คือ 1) การสนับสนุนสงเสริมจากผูบริหาร  2) การรวมมือกันปฏิบัติงาน
ระหวางครู และบุคลากรในโรงเรียน  และ3) การรวมปฏิบัติงานฉันทเพื่อน 
 อยางไรก็ตามการนิเทศในรูปแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ อาจจะไมทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูในทันที แตส่ิงที่จะเกิดขึ้นก็คือ ครูจะพุดคุยปรึกษาหารือกัน
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติมากขึ้น ไดรับขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับการสอนของตนเองในสวนของ
พฤติกรรมที่ควรปรับปรุงแกไข หรือพฤติกรรมที่เหมาะสม และเปนแบบอยางได ชวยใหมองเห็น
การปฏิบัติงานของครู ผูรวมงานอื่นๆที่มีเทคนิควิธีการสอนที่แตกตางกัน เสริมสรางบรรยากาศการ
ทํางานรวมกันเปนกลุมเปนคระมากขึ้น โดยที่ครูจะมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีการสนทนากันในเชิง
วิชาการมากขึ้น อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 

การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง(Self – directed Professional Development) 
 
 การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง (Glatthorn 1984, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2545 :        
143 - 146)  มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

หลักการ  เปนกระบวนการนิเทศอีกแบบหนึ่งที่ครูทํางานโดยอิสระ เปนผูนําในการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองดวยการวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพการสอนของตนเอง และดําเนินการ
ตามโครงการที่วางไว ซึ่งประกอบดวย เปาหมาย วิธีการในการพัฒนาตนเอง แหลงทรัพยากรที่
ตองการ วิธีการประเมินผลและความชวยเหลือจากผูนิเทศหรือผูบริหารที่ครูตองการ 

ความมุงหมาย  เพื่อใหครูไดรับความรูและทักษะจากการเรียนรูโดยอิสระ และมี
โอกาสเลือกรับการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง เปนการพัฒนาวิชาชีพทางการสอน ซึ่งจะทําใหมีความ
เขาใจตนเอง พรอมกับสามารถชี้นําตนเองไดมากขึ้น 

 
ลักษณะสําคัญของการนิเทศแบบพัฒนาตนเอง 
 1.  ครูคนเดียวทํางานอยางอิสระ ตามโครงการพัฒนาวิชาชีพที่ตนวางแผนขึ้นเองแลว
ดําเนินการตามโครงการนั้น 
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 2.  เปาหมายของโครงการและเปาหมายในการพัฒนาปรับปรุง ควรเกิดจากความ
ตองการของครูและจากการประเมินผลการปฏิบัติวิชาชีพของตน ซึ่งควรพัฒนาและกระทําตาม  
เปาหมายของหลักการพัฒนาวิชาชีพ และไมจําเปนตองสืบทอดเจตนารมณตามเปาหมายของ   
โรงเรียน 
 3.  ครูสามารถใชวิธีการหลายๆอยางเพื่อทํางานใหสนองเปาหมายที่ตั้งไว กลาวคือ 
สามารถตัดสินใจเลือกจากแหลงทรัพยากร รวมทั้งประสบการณที่เหมาะหลายๆอยาง ไดแก การ
บันทึกเทปหรือวีดีโอเทปการสอนของครู ขอมูลยอนกลับของนักเรียน หนังสือคูมือครู การบริการ
ความรูจากแหลงตางๆ รายวิชาเรียน การเขารับการอบรม การสนับสนุนจากโรงเรียน ผูบริหาร 
ศึกษานิเทศก และการเยี่ยมเยียนโรงเรียนอื่นๆเปนตน 
 4.  ผลที่ไดจากการประเมินผลตามโครงการนี้ จะไมมีการนําไปใชประเมินความดี
ความชอบของครู แตครูจะถูกประเมินโดยสิ่งตางๆที่อยูในโครงการนั้นแทน 
 
การนําวิธีการนิเทศแบบพัฒนาตนเองไปใช 
 1.  ครูเสนอโครงการเพื่อพัฒนาตนเอง โดยทําขึ้นเองงายๆประกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

      1) เปาหมายในการทําใหวิชาชีพของตนเองเจริญกาวหนา  ซึ่งจะสงผลตอ
พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน กําหนดใหมีเพียง 1 – 2 เปาหมาย 

2)  วิธีการและทรัพยากรที่จะใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งอาจเลือกไดหลายวิธีการ 
เชน การอาน การอภิปราย การประชุม การสังเกต การบันทึกเทปการสอน และแหลงทรัพยากรที่
ครูตองการ ไดแก บุคคล เวลา ทุน เครื่องมืออุปกรณ และวัสดุใชสอยตางๆ 

     3)  แนวทางในการประเมินผลความกาวหนาของตนเองและผลการเรียนรูของ 
นักเรียน 

         4)  การชวยเหลือและสนับสนุนจากผูบริหาร 
2.  ครูนําโครงการที่เขียนปรึกษาผูบริหารใหรับรูตามภารกิจ    เพื่อใหเกิดความแนใจ

และเขาใจในเปาหมายของโครงการรวมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนที่วางไว ตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับการใชทรัพยากร ผูบริหารไมควรขอใหครูเปลี่ยนเปาหมาย
ตามที่ตนเองตองการและควรถือวา การพัฒนาตนเองมีพื้นฐานมาจากความตองเปนเลิษของ
บุคคลนั้นๆมิใชจากเปาหมายขององคการ 
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 3.  ครูปฏิบัติงานตามโครงการ ซึ่งระหวางนั้นอาจตองปรึกษาหารือและรายงานตอ
ผูบริหารถึงความกาวหนาและปญหาที่เกิดขึ้นเปนระยะๆ แมการทํางานสวนใหญจะเปนของครูเอง 
แตผูบริหารอาจอยูในฐานะเปนทรัพยากรบุคคลของครูสวนหนึ่ง โดยการแนะนําแหลงความรูการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นยอนกลับเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้น การจัดเตรียมและใหการสนับสนุนตลอด     
โครงการ 
 4.  เมื่อส้ินสุดโครงการ ครูและผูบริหารจะปรึกษาหารือกันและสรุปผลความสําเร็จที่
เกิดขึ้นอ ีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะสะทอนใหเห็นวา ครูไดอะไรจากสิ่งที่ปฏิบัติไปแลวบาง โดยครูไมตอง
กังวลใจในสิ่งที่ทําไป ซึ่งอาจจะไมประสบผลสําเร็จ บทบาทของผูบริหารก็คือ เปนผูใหขอสะทอน
กลับจากสิ่งที่ไดรับฟง และชวยใหครูเห็นความสําคัญของประสบการณที่ไดรับอยางแทจริงและ
การพัฒนาวิชาชีพของตัวครูเอง 
 

การนิเทศแบบพัฒนาการ(Development Supervision) 
 

  การนิเทศแบพัฒนาการ (Development Supervision) (อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 
2541 : 118-139) เปนแนวคิดที่เกี่ยวกับการนิเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียน และ     
ประสิทธิภาพของนักเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีในทุกๆดาน ตามวัตถุประสงคที่
กําหนด การนิเทศแบบพัฒนาการเปนแนวคิดที่คอนขางใหมในดานการนิเทศการสอนที่นําเสนอ
โดย คารล ดี. กลิ๊กแมน (Carl D. Glickman 1990,1995, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2541 : 118 - 
138) ซึ่งไดสรุปวา การนิเทศการสอนจะตองเปนการพัฒนาหรือมีพัฒนาการ ถาตอการใหโรงเรียน
ประสบผลสําเร็จ การนิเทศไมเปนเพียงแตตอบสนองตอการปฏิบัติงานในปจจุบันของครู แต
จะตองกระตุนสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองของครูใหมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ตอง
สงเสริมกระตุนการคิดอยางอิสระ และเปนการปฏิบัติงานรวมกันของคณะครู แตครูทุกคนยอมมี
คุณสมบัติ คุณลักษณะ เจตคติ ระดับความคิด และระดับความสามารถในการพัฒนา ระดับการ
จูงใจ ระดับการยอมรับในการมีพันธะผูกพันตอหนาที่ (Commitment) ที่ตางกัน และอีกมากมาย
หลายอยางที่แตกตางกัน ดังนั้นในการที่จะนิเทศหรือชวยครูใหพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพ เพื่อ
เปาหมายเดียวกันคือผูเรียนนั้นเปนเรื่องยาก จะตองมีการพิจารณาเลือกใชเทคนิคการนิเทศอยาง
รอบคอบและเหมาะสม การนิเทศแบบพัฒนาการจึงไดกลาวถึงลักษณะของครูและระดับ
พัฒนาการของครูแตละกลุม ซึางผูนิเทศจะสามารถเลือกใชยุทธวิธีในการนิเทศแบบพัฒนาการได
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อยางเหมาะสม เพื่อใหครูมีพัฒนาการถึงจุดสูงสุด คือ สามารถปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองไดโดยไมตองอาศัยผูนิเทศอีกตอไป 
  การนิเทศแบบพัฒนาการนั้น โดยกระบวนการนิเทศและงานในหนาที่ตางๆ ของผูนิเทศ
แลว จัดวาเปนการนิเทศที่ใชผูนิเทศที่มีความรูความสามารถโดยตรง ถึงแมวาเปาหมายสูงสุด คือ 
ครูจะตองสามารถปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองดวยตนเองไดในที่สุดก็ตาม ซึ่ง กลิ๊กแมน
(Glickman,1995) ไดเสนอรูปแบบที่เปนระบบและสาระสําคัญ ดังนี้ คือ ผูนิเทศตองมีความรู
พื้นฐานสําคัญใน 3 ดานหลักกอน คือ ความรู (Knowledge) ทักษะในการสรางความสัมพันธและ
ส่ือความหมาย และทักษะทางดานเทคนิค และยังจะตองมีความรูความเขาใจอยางถองแท
เกี่ยวกับงานในหนาที่หลัก 5 งาน คือ การนิเทศใหความชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนากลุม การ
พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งถือเปนงานหลักที่สําคัญของผู
นิเทศ ดังแผนภูมิที่  7 
    ปจจัย (ครู)                                                             กระบวนการ                                   ผลผลิต(นักเรียน) 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                            
                                                                                    
 
                                                                                                                              
                                                                                                                          
                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                                        
 
                                                                                                                              
                                                                                                                          
 
แผนภูมิที่ 7  การนิเทศเพื่อความสําเร็จของโรงเรียนของ คารล ดี.กลิ๊กแมน(Carl D.Glickman) 
ที่มา : Carl D.Glickman,อางถึงใน วัชรา   เลาเรียนดี ,การนิเทศการสอน (นครปฐม : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541),118-119. 
 
  จากแผนภูมิแสดงใหเห็นถึงกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศแบบพัฒนาการ บทบาท
หนาที่สําคัญในการนิเทศก็คือ การปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน คือ เปาหมายหลักหรือจุดหมาย

ความรู 

ทักษะในการ
ส่ือสัมพันธและ
ส่ือความหมาย 

ทักษะดาน
เทคนิค 

การนิเทศแบบ
พัฒนาการ 

การชวยเหลือครู
โดยตรง 

การพัฒนากลุม 

การพัฒนา
หลักสูตร 

การพัฒนา
บุคลากร 

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ 

เปาหมายของ
โรงเรียน 

พัฒนาการ
เรียนรูของ
นักเรียน 

ความตองการ
ของครูผูสอน 
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ปลายทางที่ตองการ ซึ่งผูนิเทศจะตองมีความรูและสามารถใชความรูในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน และการนิเทศ และความรูในดานอื่นๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งทักษะในการสื่อสาร 
ส่ือความหมาย และทักษะเฉพาะในอาชีพ ซึ่งก็คือทักษะตางๆที่เกี่ยวกับการนิเทศการสอนโดยตรง 
และประมวลความรูและทักษะดังกลาวไปดําเนินการหนือปฏิบัติงานตามหนาที่ทั้ง 5 งานที่กําหนด 
คือ การใหความชวยเหลือครูโดยตรง การพัฒนากลุม การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร 
และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานตางๆนั้นจะตองมีการหลอมหรือผสมผสานเปาหมายขององคกร 
หรือของโรงเรียนกับเปาหมายหรือความตองการของครูใหเปนเปาหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การ     
มุงเนนการปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน หรือผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งก็คือ เมื่อมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสอน ผูเรียนยอมมีการปรับปรุงในการเรียนรูที่ดีข้ึน 
  ตามแนวคิดในการนิเทศแบบพัฒนาการของกลิ๊กแมน (Glickman) สรุปงานในหนาที่
ของผูนิเทศ 5 งาน ดังนี้ คือ 
  1.  การใหความชวยเหลือครูโดยตรง (Direct Assistance) โดยที่ผูนิเทศจะตองติดตอ
ประสานงานกับครูแตละคนโดยตรงและสม่ําเสมอ สังเกตการสอนเพื่อใหการชวยเหลือครูในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 
  2.  การพัฒนากลุม (Group Development) โดยที่ผูนิเทศจัดดําเนินการใหครูรวมกัน
ตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินโครงการตางๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนและ
การจัดการเรียนการสอน 
  3.  การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) เปนหนาที่ของผูนิเทศในการชวย
ใหครูสามารถทบทวนวิเคราะหเนื้อหาสาระ แผนการสอนและสื่อการสอนตางๆเพื่อใหสามารถใช
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.  การพัฒนาบุคลากร (Staff Development) เปนงานที่ประกอบดวยการสนับสนุน
สงเสริมใหโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาในอาชีพของบุคลากรและครูในโรงเรียน 
  5.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนการศึกษาที่เปนระบบที่จัด
ดําเนินการโดยครูผูสอน หรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งมุงศึกษาความเปนไปใน
หองเรียนโดยมีเปาหมายเพื่อการปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน 
 
ยุทธวิธีการนิเทศแบบพัฒนาการ 
  กลิ๊กแมน (Glickman) กลาววา ผูนิเทศตองเลือกใชยุทธวิธีในการนิเทศใหเหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการ ระดับความคิดเห็นและประสบการณของผูรับการนิเทศ ซึ่งยุทธวิธีดังกลาว คือ 
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1.  การนิเทศแบบชี้นํา (Directive  Approach) 
2.  การนิเทศแบบรวมมือกัน (Collaborative  Approach) 
3.  การนิเทศแบบไมชี้นํา (Nondirective  Approach) 

หลักการสําคัญของการนิเทศแบบพัฒนาการ 
 หลักการสําคัญของการนิเทศแบบพัฒนาการในแตละยุทธวิธี มีรายละเอียดดังนี้ 

1.  การนิเทศแบบชี้นํา (Directive  Approach) หรือการใหการนิเทศแบบชี้นํา เปนการ 
แนะนําใหครูปฏิบัติโดยตรง ซึ่งแบงเปน 2 วิธียอยๆ คือ 

1.1  การนิเทศแบบชี้นํา (Directive Controlling)  เปนการใหคําแนะนํา ชี้นํา 
แนวทางปฏิบัติโดยตรง ใชไดเหมาะสมสําหรับครูที่มีระดับพัฒนาการที่ต่ํามาก ความรู ความ   
เชี่ยวชาญและมีความผูกพันในภาระหนาที่อยูในระดับตํ่ามากที่สุด และมีปญหาการจัดการเรียน
การสอนที่เปนปญหาสําคัญ 

1.2  การนิเทศแบบชี้นําโดยเสนอทางเลือกใหปฏิบัติ (Directive  Information). 
ใชไดเหมาะสมสําหรับครูที่ตองการแนวปฏิบัติการนิเทศแบบเสนอแนะ แนะนํา ชี้แนะแนวทาง
ดําเนินงานจนสําเร็จโดยไมมีการคอยดูแลควบคุมหรือนําทํา นําปฏิบัติ 
       ผูนิเทศควรเลือกใชยุทธวิธีการนิเทศแบบชี้นําในกรณีตอไปนี้ 

          1)  ครูมีระดับความสารถในการปฏิบัติงานและระดับพัฒนาการในระดับตํ่ามาก 
       2)  ครูมีความรูนอยและมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามที่ผูนิเทศบอก และคิดวาสิ่งที่ผู

นิเทศแนะนํานั้นเปนเรื่องจําเปนตองปฏิบัติตาม 
           3)  ครูไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูนิเทศเปนผูตัดสินเอง   หรือในเร่ืองที่ผูนิเทศ

จะตองรับผิดชอบดําเนินการทั้งหมด 
       4)  ในกรณีที่ผูนิเทศเปนผูรับผิดชอบโดยตรงในการแกปญหา ครูไมตองเกี่ยวของก็

ได และครูตองการใหผูนิเทศดําเนินการ 
       5)  ในกรณีที่มีเร่ืองเรงดวน ผูนิเทศไมมีเวลามาใหการนิเทศแกครู การนิเทศแบบ

ชี้นําจะเหมาะสมที่สุด 
        สรุปก็คือ การนิเทศแบบชี้นํา มีประโยชนและใชไดผลในขอบเขตที่จํากัด อาทิเชน 
ครูมีความรูความเชี่ยวชาญนอย มีระดับพัฒนาการคอนขางต่ํา ระดับความสามารถการคิด
คอนขางต่ํา มีความสนใจตอปญหาการจัดการเรียนการสอนนอย มีการผูกพันในภาระหนาที่นอย 
และมีเวลานอยในการแกปญหานั้น 
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  2.  การนิเทศแบบรวมมือกัน (Collaborative  Approach) เปนการนิเทศที่ผูนิเทศและ
ครูรวมกันคิดหาทางแกปญหารวมกัน เปดโอกาสใหครูไดเลือกวิธีการแกไขปรับปรุงการเรียนการ
สอนดวยตนเอง 

      ผูนิเทศควรเลือกใชยุทธวิธีการนิเทศแบบรวมมือกันในกรณีตอไปนี้ 
     1)  ในกรณีที่ครูหรือคณะครูผูรวมโครงการนิเทศการสอนปฏิบัติหนาที่ของตนเองใน 

ระดับพัฒนาการหรือระดับความคิด       และระดับความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับ 
ปานกลาง อาทิเชน ครูแสดงความคิดเห็น ความสามารถทางสติปญญาบางพอสมควร แตยังไม
กลาตัดสินใจดําเนินการโดยเด็ดขาด 
       2)  ในกรณีที่ทั้งครู กลุมครู และผูนิเทศ มีความรูความสามารถและความชํานาญ
การเทาเทียมกันในเรื่องที่กําลังปฏิบัติอยู หรือถาครูผูสอนรูและเขาใจปญหามากในเรื่องหนึ่ง ผู
นิเทศรูและเขาใจมากอีกเรื่องหนึ่ง การนิเทศแบบรวมมือกันจะใชไดอยางเหมาะสม 

     3)  ในกรณีที่ทั้งครูและผูนิเทศ จะตองมีการตัดสินใจดวยกันหรือทั้งครูและผูนิเทศ
จะตองรับผิดชอบรวมกันตอผลที่จะเกิดขึ้นกับผูปกครอง หรือผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป การ
นิเทศแบบรวมมือกันจะใชไดอยางเหมาะสม 

      4)  ในกรณีที่ทั้งครูและผูนิเทศตองยอมรับการมีพันธะผูกพันรวมกันในการ
แกปญหาบางอยาง หรือถาครูตองการจะมีสวนรวมในการตัดสินใจและการปฏิบัติการไมใหครูมี
สวนรวมงาน ยอมสรางความรูสึกที่ไมดีแกครูได ทําใหขาดกําลังใจ ดังนั้นการนิเทศแบบรวมมือกัน
จึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในกรณีตางๆดังกลาวแลว อยางไรก็ตามการนิเทศเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครู และการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพครูนั้นตาม
แนวความคิดของการนิเทศแบบพัฒนาการของกลิ๊กแมน (Glickman) ผูนิเทศจะตองพยายามใช
การนิเทศแบบชี้นํา หรือแบบรวมมือกันใหปรับเปล่ียนเปนการนิเทศแบบไมชี้นําใหไดในที่สุด ซึ่ง
เปนสาระสําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศแบบพัฒนาการ 
  3.  การนิเทศแบบไมชี้นํา (Nondirective  Approach) เปนการนิเทศที่ครูจะเปนผูคิด
แกปญหาและหาวิธีปรับปรุงการเรียนการสอนดวยตนเอง โดยผูนิเทศเปนผูคอยใหการสนับสนุน
ดวยสื่อ วัสดุอุปกรณตางๆ หรือชวยอํานวยความสะดวกดานตางๆเทานั้น 

      ผูนิเทศควรเลือกใชยุทธวิธีการนิเทศแบบไมชี้นําในกรณีตอไปนี้ 
       1)  ในกรณีที่ครูหรือคณะครูผูรวมโครงการการนิเทศ สามารถปฏิบัติงานในระดับ
ความคิด และระดับพัฒนาการที่สูงมาก 
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      2)  ในกรณีที่ครูหรือกลุมครูมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ดําเนินการอยู และ    
ผูนิเทศมีความรูความเชี่ยวชาญนอยกวา 

     3)  ในกรณีที่ครูหรือคณะครูมีความรับผิดชอบโดยตรงในการตัดสินใจและผูนิเทศมี 
สวนรวมนอย โดยนิเทศแบบไมชี้นําจะเหมาะสมกับกรณีดังกลาว 

     4)  ในกรณีที่ครูหรือคณะครูยอมรับและมีพันธะผูกพันโดยตรงกับปญหาและการแก 
ปญหา แตปญหาดังกลาวไมใชสาระสําคัญที่ผูนิเทศจะตองเขาไปเกี่ยวของ ควรใหครูไดมีโอกาส
ตัดสินใจและจัดการเองเพราะพวกเขายอมทําได 
 
ขั้นตอนการนําการนิเทศแบบพัฒนาการไปปฏิบัติ 
  การที่ผูนิเทศจะนําแนวคิดการนิเทศแบบพัฒนาการไปปฏิบัติการนิเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ผูนิเทศควรดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  ขั้นที่ 1 เลือกวิธีการนิเทศที่เหมาะสม 
  ในการเลือกวิธีการนิเทศใหเหมาะสมกับผูรับการนิเทศ ผูนิเทศตองประเมินระดับ
พัฒนาการของครู ระดับความเชี่ยวชาญ ระดับการยอมรับและการมีพันธะผูกพันในหนาที่ของ
ครูผูสอนใหชัดเจนกอนที่จะเลือกยุทธวิธีการนิเทศ 
  ขั้นที่ 2 การนําวิธีการนิเทศที่ไดเลือกไปใช 
  การนําวิธีการนิเทศที่เลือกไปใช ผูนิเทศจะตองศึกษายุทธวิธีการนิเทศทั้ง 3 วิธี ให
เขาใจอยางชัดเจน เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการขณะดําเนินการนิเทศ หากเลือกวิธีการนิเทศไป
แลวขณะดําเนินการไประยะหนึ่ง อาจไมเหมาะสมกับผูรับการนิเทศบางคน จากการศึกษายุทธวิธี
การนิเทศทั้ง 3 วิธี พบวา 93% ของผูนิเทศสามารถใชวิธีการนิเทศแบบชี้นํา และใหขอมูลความรู 
100% สามารถใชวิธีการนิเทศแบบรวมมือกัน และ 70% สามารถใชวิธีการนิเทศแบบไมชี้นํา จาก
ผลการวิจัย สรุปวา ผูนิเทศที่ไดรับการฝกอบรมในการนิเทศทั้ง 3 วิธี จะตองไดรับการฝกอบรมใน
การนิเทศแบบไมชี้นําใหมากที่สุด เพราะนาจะเปนวิธีการนิเทศที่ยากที่สุดในการนิเทศแบบ
พัฒนาการ 
  ขั้นที่ 3 การสงเสริมพัฒนาการของครู 
  การสงเสริมพัฒนาการของครูใหเจริญกาวหนา ตองพยายามลดบทบาทการนิเทศแบบ
ชี้นําลง และพยายามใหครูควบคุมและชี้นําตนเองในการตัดสินใจใหมากขึ้น เพื่อครูผูสอนจะไดมี
ประสบการณที่หลากหลายมีความคิดและใชประสบการณของตนเองจะชวยสรางความมั่นใจให
เกิดขึ้นซึ่งจะทําใหครูผูสอนสามารถเพิ่มระดับพัฒนาการของตนเองใหสูงขึ้นได 
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 ขอมูลพืน้ฐานโรงเรยีนอัสสัมชัญ : บริบทที่เกีย่วของ 
 
ประวัติความเปนมาของโรงเรียน 

โรงเรียนอัสสัมชัญเปนโรงเรียนแหงแรกของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย            
ผูใหกําเนิดโรงเรียนอัสสัมชัญ   คือ    บาทหลวงกอลมเบต เจาอาวาสวัดสวนทาน (วัดอัสสัมชัญ) 
เมื่อ พ.ศ. 2420 เร่ิมดวยนักเรียน 12 คน ทําการสอนหนังสือไทย และอังกฤษใหแกเด็กลูกหลาน 
สัตบุรุษคริสตัง ที่อยูละแวกวัดสวนทาน โดยมีจุดประสงคที่จะพัฒนาชีวิตเด็กทั้งทางโลกและทาง
ธรรม โดยเริ่มจากการสอนแบบใหเปลา ตอมาในวันที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2428 ไดมีพิธีเปด
โรงเรียนอยางเปนทางการ โดยเปดรับเฉพาะนักเรียนชาย  
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ตั้งอยูเลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ปจจุบันมีอายุ 118 ป มีคณะภราดาเปนผูบริหารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญมีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร 
ประกอบดวยอาคารเรียน 4 หลัง เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เปดสอนตั้งแตระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 
ปรัชญาของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 1. จุดมุงหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรมความจริง และการเขาถึงธรรมอันสูงสงอัน
เปนบอเกิดของชีวิต 
 2. มนุษยทุกคนตองทํางาน ความวิริยะ อุตสาหะเปนหนทางนําไปสูความสําเร็จดัง   
ปฏิธานที่วา LABOR OMNIA VINCIT 
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปการศึกษา 2545 -2549 

 วิสัยทัศน (VISION) 
 นักเรียน 
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเปนบุคคลที่พัฒนาทางดานรางกาย อารมณ สังคม  
สติปญญาและจิตใจ มีวิริยะอุตสาหะ ใฝรู ใฝเรียน มีความเปนเลิศดานวิชาการ        โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร และคอมพิวเตอร มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม 
จริยธรรม เปนผูนําและผูตามที่ดี มีการมัธยัสถ สามารถบูรณาการความรูมาแกไขปญหาอยางเปน
ระบบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข         ทําประโยชนให
สังคม ประเทศชาติ รูรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
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 ครู 
 ครูโรงเรียนอัสสัมชัญเปนครูผูนําทางวิชาการ  ใฝรู  ใฝเรียน       มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคพัฒนาตนเอง     กาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษา เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ     มีจิตวิญญาณของความเปนครู  มีเมตตา  เปนแบบอยางที่ดี  ดานคุณธรรม   
จริยธรรม  ดํารงชีวิตอยางมัธยัสถเรียบงาย รูรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 โรงเรียน 
 โรงเรียนอัสสัมชัญเปนสังคมแหงการเรียนรูศิบปะ    วัฒนธรรม   คุณธรรม  จริยธรรม 
และวิทยาการ ควบคูกับความมีระเบียบวินัย เนนความเปนเลิศดานวิชาการ    โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี    มีมาตรฐานตามเกณฑของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

พันธกิจ (MISSION) 
 1.  สงเสริมการปลูกฝงใหบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม   ศิลปวัฒนธรรม    และเห็น
คุณคาของภูมิปญญาไทย 
 2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหครูผูสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.  สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย   ความมีวินัย  และความรับผิดชอบ   ใหบุคลากร
เปนพลเมืองดี 
 4.  สงเสริมนักเรียนใหสามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใน
ชีวิตประจําวัน 
 5.  สงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอการพัฒนานักเรียนทางดานรางกาย   อารมณ   สังคม 
และสติปญญา และจิตใจ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  บน
พื้นฐานแหงการมัธยัสถ 
 6.  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหใชหลักธรรมของแตละศาสนา แกไขปญหาชีวิต  
หลีกหนีส่ิงเสพติด และอบายมุข 
 7.  สงเสริมการพัฒนาใหครูผูสอนเปนผูนําทางวิชาการ   ดํารงชีวิตอยางมัธยัสถ    
เรียบงาย  มีจิตวิญญาณของความเปนครู และรูรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 8.  สงเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคลากรในโรงเรียน และชุมชน    ใหมีความรัก  และ
ความรวมมือตอกัน  
 9.  สงเสริมการใชทรัพยากรบุคคล ส่ือ และเทคโนโลยีใหเต็มศักยภาพ 
 10.  จัดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปน
ภาษาอังกฤษ (English Program) ใหนักเรียนที่สนใจมีโอกาสเลือกเรียนตามศักยภาพ 
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 11.  จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหบุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนรูดวย  
ตนเอง 
 12.  จัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ ใหบรรลุเปาหมาย
การศึกษา 
 13.  จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 14. จัดกระบวนการเรียนรู ที่สงเสริมใหนักเรียนอนุรักษส่ิงแวดลอม โดยจัด
สภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศใกลชิดกับธรรมชาติ 
 15.  สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 16.  พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และการปฏิรูป
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
 17.  สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรมีความสามารถดานภาษา ศิลปวิทยาการ            
และเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร 
 18.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาอยางเพียงพอ 

เปาหมาย (GOAL) 
 1.  โรงเรียนจัดการศึกษาในระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 2.  โรงเรียนมีโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ 
 3.  โรงเรียนมีงบประมาณอยางเพียงพอ เพื่อการบริหารจัดการ     รวมถึงการพัฒนา
อาคารสถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวกตามเกณฑ 
 4.  หลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชน ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย 
 5.  ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 6.  มีกระบวนการเรียนรู ที่สงเสริมใหนักเรียนทุกคนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  
 7.  มีสภาพแวดลอมและบรรยากาศใกลชิดกับธรรมชาติ 
 8.  ครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 9.  ครูผูสอนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําทางวิชาการดํารงชีวิตอยางมัธยัสถเรียบ
งายมีจิตวิญญาณของความเปนครู และรูรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 
 10.  บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมีความสามารถดานภาษา   
ศิลปวิทยาการ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะคอมพิวเตอร 
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 11.  มีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย         เพื่อใหบุคลากรทุกคนพัฒนากระบวนการเรียนรู
ดวยตนเอง 
 12.  มีการใชทรัพยากรบุคคล ส่ือและเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพ 
 13.  บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริม      และพัฒนาใหใชหลักธรรมของแตละศาสนา
แกไขปญหาชีวิต หลีกหนีส่ิงเสพติดและอบายมุข  
 14.  บุคลากรทุกคนไดรับการปลูกฝงใหมีคุณธรรม   จริยธรรม   ศิลปวัฒนธรรม    และ
เห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย  
 15.  นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ไป
ใชในชีวิตประจําวันไดตามศักยภาพ 
 16.  มีกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนทุกคน      ทางดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา 
และจิตใจ สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข บนพื้นฐานแหงการ
มัธยัสถ 
 17.  บุคลากรทุกคนไดรับการสงเสริมความเปนประชาธิปไตย มีวินัย  และความ
รับผิดชอบเพื่อใหเปนพลเมืองดี 
 18.  บุคลากรทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน 
 19.  มีโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ   เปน
ภาษาอังกฤษ(English Program) ใหนักเรียนเลือกเรียนตามศักยภาพ 
 
ขอบขายงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 ขอบขายงานวิชาการของโรงเรียน ประกอบดวย งานหลักสูตร งานการเรียนการสอน    
งานวัดผลและประเมินผล  งานวิจัยและพัฒนา  งานแนะแนว  งานหองสมุด  และงานสื่อการสอน  
โดยมีโครงสรางการบริหารงานฝายวิชาการ ประกอบดวย ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ        
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ และหนวยงานตามขอบขายงานวิชาการ 7 งาน 
 
สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน 
 สภาพการนิเทศภายในโรงเรียน โดยทั่วไปเปนการดําเนินการทางดานพัฒนาบุคลากร
ในการสงเสริมการศึกษาตอ การสงเขารวมประชุม อบรม สัมมนาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  
การเชิญวิทยากรมาใหความรู และการนิเทศชั้นเรียน แตยังไมมีการนําผลการนิเทศชั้นเรียนไปใช
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ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และยังไมมีการนิเทศงานอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
สภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีนอัสสัมชัญ ดานกระบวนการ 
 ระหวางวันที่ 18 – 20 กันยายน 2545  บริษัทปญญาเสถียร จํากัด ในนามของ
คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย ได
เขาตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการตรวจเยี่ยม ดาน
กระบวนการดังปรากฏตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  แสดงคาระดับคุณภาพของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานคุณภาพดานกระบวนการ 
                 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
    ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม 

คาเฉลี่ย        ระดับ  
  ( X )          คุณภาพ 

ม. 13 3 2 2 3 2 1 3 1 2 3 - 22 2.20        ควรปรับปรุง 
ม. 14 4 4 4 4 4 - - - - - - 20 4.00        ดี 
ม. 15 2 5 2 3 4 - - - - - - 16 3.20        ผานเกณฑ 
ม. 16 5 4 4 4 5 - - - - - - 22 4.40        ดี 
ม. 17 4 3 - - - - - - - - - 7 3.50        ดี 
ม. 18 2 2 2 2 4 4 4 2 4 3 4 33 3.00        ผานเกณฑ 

ม. 18 (BSG) 5 5 4 - - - - - - - - 14 4.66        ดีมาก 
คาเฉลี่ยโดยรวม 134 3.26        ผานเกณฑ 

ที่มา : คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคณุภาพของมูลนิธิเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย,    
“สรุปผลการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ประจําปการศึกษา 2545,” 2545. 
(อัดสําเนา) 
 จากตารางที่  3 โดยภาพรวมพบวา ผานเกณฑ  แตเมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน 
พบวา  มาตรฐานที่อยูในระดับคุณภาพดีมาก     มี 1 มาตรฐาน     คือ มาตรฐานที่ 18 (BSG)   
คุณลักษณะเฉพาะดานกระบวนการของโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนตคาเบรียล ( X  = 4.66)      
มาตรฐานที่อยูในระดับคุณภาพดี มี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริม      
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ( X =4.00) มาตรฐานที่ 16    
สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครูตามความจําเปนและเหมาะสม อยางสม่ําเสมอ 
( X =4.40) และมาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร  
ความตองการของผูเรียนและทองถิ่น ( X =3.50) มาตรฐานที่อยูในระดับคุณภาพผานเกณฑ มี 2 
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มาตรฐาน คือ    มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สงเสริม 
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผูเรียน ( X =3.20)และมาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการ
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ( X =3.00) และมาตรฐานที่อยูใน
ระดับ คุณภาพควรปรับปรุง มี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองคกร
โครงสรางและ การบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา ( X =2.20)  
โดยมีตัวบงชี้ที่ตองปรับปรุง     ไดแก  ตัวบงชี้ที่ 2) มีแผนการปฏิบัติงานของแตละฝาย  แตไม
ปรากฏตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน  ตัวบงชี้ที่ 3) มีการปฏิบัติตามแผน แตไมครบถวนตามระบบ 
PDCA  มีการวางแผน มีปฏิบัติแตไมมีแผนการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ  
ตัวบงชี้ที่ 5)มีการนิเทศการสอนแตไมหลากหลาย และไมตอเนื่อง ในสวนของบุคลากรหนวยงาน
อ่ืนๆ      ที่ไมไดเปนครูผูสอน ยังไมมีระบบการนิเทศงาน  ตัวบงชี้ที่ 6) ไมมีระบบสารสนเทศ
ครบถวนถูกตอง  ตรงกับความตองการและทันตอการใชงาน  และตัวบงชี้ที่ 8) ไมมีการนําขอมูล
และผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง 

  จุดเดนของมาตรฐานดานกระบวนการ 
 1)  โรงเรียนมีแผนการปองปรามสิ่งเสพติดในโรงเรียน 
 2)  การจัดครูเขาสอนสวนใหญ (รอยละ 98.41) ตรงตามวุฒิ ความรูและความถนัด 
 3)  ครูมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงของการปฏิรูปการศึกษา 
 4)  มีการสงเสริมใหครูทํางานเปนทีม 
 5)  มีหนวยงานวิจัยและพัฒนาในการสํารวจขอมูลพื้นฐานจากผูเกี่ยวของในการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

 จุดที่ควรพัฒนาดานกระบวนการ 
 1)  ควรปรับปรุงพัฒนาอยางเรงดวน 
       มาตรฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 6 โรงเรียนไมมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เปนระบบ  และ
มาตรฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 8 แตละฝายของโรงเรียนไมมีการนําขอมูลและผลการประเมินแผนงาน /
โครงการไปใชในการตัดสินใจ ปรับปรุงและพัฒนางานของการปฏิบัติงานแตละหนวยงาน 
 2)  ควรปรับปรุงพัฒนา 
       มาตราฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 2 โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติงานของแตละฝายแตไม
ปรากตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน  มาตรฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 3 กระบวนการทํางานของโรงเรียนยัง
ไมครบถวนตามระบบ PDCA มีการวางแผน  มีการปฏิบัติแตไมมีแผนการตรวจสอบ ติดตามและ
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ประเมินอยางเปนระบบ  มาตรฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 5  กิจกรรมการนิเทศครูผูสอนยังไมหลากหลาย 
และในสวนของบุคลากรหนวยงานอื่นๆที่ไมไดเปนครูผูสอนยังไมมีระบบการนิเทศงาน 

 แนวทางการพัฒนาดานกระบวนการ 
 1)  โรงเรียนควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ในแตละปการศึกษา 
 2)  โรงเรียนควรใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน/โครงการแกบุคลากร
ใหทั่วถึง 
 3)  โรงเรียนควรจัดกิจกรรมการนิเทศใหหลากหลาย และนําผลการนิเทศมาปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 4)  โรงเรียนควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ เปนปจจุบันและทันตอการใช
งาน 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 สามารถ  ทิมนาค (2544 : บทคัดยอ, 6-7) ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการอานในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3     
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม  โดยมีข้ันตอนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ 2) การปฏิบัติการนิเทศ และ 3) การ
ประเมินผลการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา ดานครูผูสอนวิชาภาษาไทย 1)มีความรูความเขาใจในเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียน การสังเกตการสอนสูงขึ้น 2) มีความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน 
และการสังเกตการสอน อยูในระดับนาพอใจ และ 3) มีความคิดเห็นที่ดีตอการปฏิบัติตาม
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ดานนักเรียน 1)มีผลสัมฤทธิ์ดาน
สมรรถภาพการอานสูงขึ้น และ 2) มีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  ดาน      
ผูนิเทศภายในโรงเรียน มีความคิดเห็นที่ดีตอการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ 
 จุฑารัตน ทิมนาค (2544 : บทคัดยอ,13)    ไดศึกษาการพัฒนาสมรรถภาพดานการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 โดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1)การสรางความตระหนักและกําหนดจุด
พัฒนา  2) การเสนอโครงการ  3) การสรางความรูความเขาใจกอนการปฏิบัติ  4) การปฏิบัติ และ            
5)  การประเมินผล   ผลการวิจัยพบวา   ครูผูสอนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบ
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เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมีความรูที่ไดรับจากการนิเทศอยูในระดับมาก  สามารถนํา  ความรูมา
ปรับปรุงพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ   และมีความคิดเห็นที่ดีตอการปฏิบัติตามกระบวนการ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ดานนักเรียนมีสมรรถภาพการเรียนรูวิชาภาษไทยใน
ดานการอานสูงขึ้น และมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย        และการ
สรางบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรูของครู  ดานผูนิเทศทั้งภายนอกและ   ภายใน
เห็นดวยอยางมากตอกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
 สุพิชฌาย  แสงลี (2545 : บทคัดยอ,11)ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปที่ 1 – 6 โดยมีข้ันตอนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) การ
วางแผนการนิเทศ  2) การดําเนินการนิเทศ และ3)การประเมินผลการนิเทศ ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ดานการแกโจทย
ปญหาเพิ่มข้ึน     และมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ที่สอนโดยครู
ซึ่งไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรที่ไดรับการนิเทศ
การสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมีสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ดาน เพิ่มข้ึน  อยู
ในระดับมาก      และมีความคิดเห็นที่ดีตอกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   
ผูนิเทศทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนมีความคิดเห็นดวยอยางมากตอกระบวนการนิเทศการสอน
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 เข็มทอง   จอมแกว (2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยโครงงาน ภายใตการนิเทศการสอนแบบเพื่อรวมพัฒนาวิชาชีพ กลุมสรางเสริม     
ประสบการณชีวิต ชั้นอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดทาเสา  โดยใช
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) การสราง
ความตระหนักและกําหนดจุดพัฒนา      2) การเสนอโครงการ  3) การสรางความรูความเขาใจ
กอนการปฏิบัติ  4) การปฏิบัติ และ 5) การประเมินผล   ผลการดําเนินการ ดังนี้ 1) ความกาวหนา
ของนักเรียนผานการประเมินในระดับดี รอยละ 86.21 ไมผานการประเมิน รอยละ 13.79            
2)ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูโดยโครงงาน การวางแผนโครงงานอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
96.55 กระบวนการทํางาน อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.83 ความสําเร็จของงาน 
อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 85.52 จิตพิสัย อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย  
รอยละ 85.86 ภาพรวมการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 84.44 และ 3)เจต
คติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยโครงงาน ความสนใจในการรวมกิจกรรม อยูในระดับปาน
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กลาง คะแนนเฉลี่ย 2.66 และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 2.60 
 ทัศนีย   ทรัพยมาก (2544 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยโครงงาน ภายใตการนิเทศการสอนแบบเพื่อรวมพัฒนาวิชาชีพ กลุมสรางเสริม     
ประสบการณชีวิต ชั้นอนุบาลปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดทาเสา  โดยใช
กระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1)การสราง
ความตระหนักและกําหนดจุดพัฒนา      2) การเสนอโครงการ  3) การสรางความรูความเขาใจ
กอนการปฏิบัติ  4) การปฏิบัติ และ 5)การประเมินผล   ผลการดําเนินการ ดังนี้ 1)ความกาวหนา
ของนักเรียนผานการประเมินในระดับดี รอยละ 58.90 ผานการประเมินระดับปานกลาง รอยละ 
25.64   ไมผานการประเมิน รอยละ 15.39    2) ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูโดยโครงงาน  การวางแผน
โครงงานอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรอยละ 100.00 กระบวนการทํางาน อยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 73.69 ความสําเร็จของงาน อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 76.67 
จิตพิสัย อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 70.51 ภาพรวมการเรียนรู อยูในระดับ ปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 78.82  และ 3) เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยโครงงาน ความ
สนใจในการรวมกิจกรรม อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.44 และความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 2.44 
 บังอร  จอมแกว (2544 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการจัด      
การเรียนรูโดยโครงงาน ภายใตการนิเทศการสอนแบบเพื่อรวมพัฒนาวิชาชีพ กลุมการงานพื้นฐาน
อาชีพ (งานบาน) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียนวัดทาเสา  โดย
ใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ประกอบดวย 5 ข้ันตอน คือ 1) การ
สรางความตระหนักและกําหนดจุดพัฒนา      2) การเสนอโครงการ  3) การสรางความรูความ
เขาใจกอนการปฏิบัติ 4) การปฏิบัติ และ 5) การประเมินผล ผลการดําเนินการดังนี้ 1)  
ความกาวหนาของนักเรียนผานการประเมินในระดับดี รอยละ 85.00 ผานการประเมินระดับปาน
กลาง รอยละ 15.00    2)ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูโดยโครงงาน  การวางแผนโครงงานอยูในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 91.00 กระบวนการทํางาน อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 90.60 
ความสําเร็จของงาน อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.50 จิตพิสัย อยูในระดับปาน
กลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 75.00 ภาพรวมการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
98.55  และ   3) เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยโครงงาน ความสนใจในการรวมกิจกรรม 
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อยูในระดับนาพึงพอใจมาก และความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน อยูในระดับนาพึงพอใจ
มาก 
 ประสงค   โภชนพันธ (2544 :บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการ
จัดการเรียนรูโดยโครงงาน ภายใตการนิเทศการสอนแบบเพื่อรวมพัฒนาวิชาชีพ กลุมการงาน
พื้นฐานอาชีพ (งานคอมพิวเตอร) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2544 โรงเรียน          
วัดทาเสา  โดยใชกระบวนการนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ประกอบดวย 5 ข้ันตอน 
คือ 1) การสรางความตระหนักและกําหนดจุดพัฒนา      2) การเสนอโครงการ  3) การสรางความรู
ความเขาใจกอนการปฏิบัติ  4) การปฏิบัติ และ 5) การประเมินผล   ผลการดําเนินการ ดังนี้          
1) ความกาวหนาของนักเรียนผานการประเมินในระดับดี รอยละ 100.00     2) ผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรูโดยโครงงาน  การวางแผนโครงงานอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.50 กระบวนการ
ทํางาน อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.40 ความสําเร็จของงาน อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย
รอยละ 93.00 จิตพิสัย อยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรอยละ 89.00 ภาพรวมการเรียนรู อยูในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 92.25  และ3)เจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยโครงงาน  การจัดทํา
เคาโครงงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.95  การดําเนินงานตามขั้นตอน
โครงงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.90  ผลสําเร็จของโครงงานที่ทํา ความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.55  การนําผลการทํางานไปใชในชีวิตประจําวัน ความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.35  ความสนุกสนานในการจัดทําโครงงาน ความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.35  การไดรับความรูในการจัดทําโครงงาน ความพึงพอใจ
อยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.55 การทํางานกลุม ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนน
เฉล่ีย 4.10  ความสนใจในการจัดทําโครงงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมา คะแนนเฉลี่ย 4.40  
ระยะเวลาในการจัดทําโครงงาน ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.30  ขอบกพรอง
ในการดําเนินงาน ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.35 
 อรวรรณ   เหมือนสุดใจ (2545 : บทคัดยอ,7) ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา 1) หลังจากครูผูสอนไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ครูมีความรู
ความเขาใจ ความสามารถเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน สวนความคิดเห็นของครูผูสอนเรื่องการ
นิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน มีความเห็นวาการนิเทศการสอนเทคนิคนี้ชวยใหครูสามารถ
ทําการวิจัยในชั้นเรียนไดประสบผลสําเร็จและการวิจัยในช้ันเรียนมีสวนชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการอานเพื่อความเขาใจวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
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ภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกระดับช้ัน กอนและหลังการวิจัยในชั้นเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของครู
วาครูสอนตามลําดับข้ันตอนและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูมากขึ้น 
 จรูญพร   ลําใย (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการนิเทศการสอนแบบเพื่อนิเทศเพื่อน
และการนิเทศโดยผูบริหาร เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา 1) หลังจากครูผูสอนไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการนิเทศ
โดยผูบริหาร  ครูมีความรูความเขาใจ มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มข้ึน โดยครูที่
ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมีความรูความเขาใจและความสามารถสูงกวาครูที่
ไดรับการนิเทศโดยผูบริหาร 2) ครูผูสอนที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนและการ
นิเทศโดยผูบริหาร มีความเห็นวา การนิเทศการสอนชวยใหครูสามารถทําการวิจัยในชั้นเรียน ได
ประสบผลสําเร็จ และการวิจัยในชั้นเรียน ชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียน 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน หลังการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
สูงกวากอนการวิจัยในชั้นเรียน โดยนักเรียนที่ครูไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมนักเรียนที่ไดรับการนิเทศโดยผูบริหาร 4) นักเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไดรับการนิเทศการสอนแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนวา ครู
สรางบรรยากาศในหองเรียนใหสนุก ไมนาเบื่อและพูดจาชมเชยใหกําลังใจแกนักเรียนตลอดเวลา 
สวนการนิเทศโดยผูบริหารนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนของครูวา ครูสอน
ตามลําดับขนตอนและเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น 
  
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิชาการและวงจรเดมมิ่ง 
 จิตรลดา   จตุรนตรัศมี (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงาน      
วิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานการวางแผนงานวิชาการ มีการจัดระบบบริหารงาน
วิชาการโดยกําหนดแผนงาน โครงการไวในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ดานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใชจัดใหมีดอกสารหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2542(ฉบับปรับปรุง 
2533)  จัดใหบุคลากรทําความเขาใจหลักสูตร โดยสงครูเขารับการอบรม  สัมมนา  มีการติดตาม
และประเมินผลการใชหลักสูตร โดยการประเมินคุณภาพนักเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอนมี
การจัดแผนการเรียนโดยพิจารณาจากหลักสูตร  จัดตารางสอนโดยทําตารางสอนรวมและ
ตารางสอนแยกชั้น  ดานสื่อการสอนมีการสงเสริมการผลิตสื่อการสอน  ดานพัฒนาครูทางวิชาการ
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มี   การจัดประชุมครูอาจารยกอนเปดภาคเรียนในทุกปการคศึกษา และจัดใหมีการนิเทศภายใน  
ดานการวัดผลประเมินผลการเรียน มีการกําหนดจุดประสงคของการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนตามหลักสูตร มีการจัดทําขอสอบแตละรายวิชาโดยครูอาจารยผูสอนออกขอสอบเอง  ปญหา   
การบริหารงานวิชาการ ไดแก ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาการ  
ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  การจัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล    
ขาดงบประมาณสนับสนุนในดานการปฏิบัติตามแผนงาน เอกสารหลักสูตร และส่ือการสอน 
 ภัทธยา   นามวงศ (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา ขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 ผลการวิจัยสรุปจากรายการที่
ผูใหสัมภาษณระบุไวสูงสุด พบวา ผูชวยผูบริหารฝายวิชาการรับผิดชอบวางแผนงานวิชาการ โดย
ใชนโยบายกรมสามัญศึกษาเปนแนวทาง มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป มีปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและประสานปฏิทิน มีการกําหนดหนาที่ของครูตามเอกสารพรรณนางาน จัดครูเขาสอน
ตามวุฒิและวิชาเอก วิชาโท จัดตารางสอนโดยหมวดวิชารวมกับฝายวิชาการ มีการขาดแคลน
บุคลากรปฏิบัติการสอนทุกสาขาวิชา มีการจัดประชุม อบรมสัมมนา สงเสริมใหครูนํานวัตกรรมมา
ใช การสอนเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การนิเทศใชการประชุมปรึกษาหารือ มีการจัดหองสมุดและ
หองโสตทัศนูปกรณใหเปนแหลงคนควา  การจัดกิจกรรมนักเรียนใหสอดคลองกับโครงสราง
หลักสูตรและความพรอมของโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณใหแตละหมวดวิชาจัดซื้อหรือผลิต
ส่ือ การวัดผลและประเมินผลเปนไปตามระเบียบ  โรงเรียนมีขอมูลหลักฐานงานทะเบียนถูกตอง
และเปนปจจุบัน ผูบริหารเปนผูประเมินการบริหารงานวิชาการโดยตรวจสอบจากผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน มีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนา  ปญหาการบริหารงานวิชาการ ไดแก 
ครูขาดความรูความเขาใจในการวางแผน ตองรับผิดชอบคาบการสอนมาก ขาดความกระตือรือรน
ที่จะพัมนาวิธีสอน หองสมุดมีหนังสือไมเพียงพอ ไมมีการวิเคราะหขอสอบ และไมไดนําผลการ
ประเมินการบริหารงานวิชาการไปใชอยางจริงจัง 
 สายทิพย   ระดมกิจ (2540 : บทคัดยอ,115) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานวิชาการกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกในเขตสังฑมณฑลราชบุรี ตาม
ทัศนะของผูบริหาร ผูชวยฝายวิชาการ และครูผูสอน ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติงานบริหาร    
ดานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิกเขตสังฆมณฑลราชบุรี มีการปฏิบัติงานดานวิชาการอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีการปฏิบัติงานดานตางๆ เรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้  การปรับปรุงการเรียนการสอนมากเปนอันดับ 1  งานหลักสูตรและการสอนเปนอันดับ 2  
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งานดานการทําแผนปฏิบัติงานวิชาการเปนอันดับ 3  งานดานการวัดและประเมิลเปนอันดับ 4  
งานดานสื่อการสอนเปนอันดับ 5 และงานดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับปานกลาง 
 สมเกียรติ   ศรีสุขใส (2542 : บทคัดยอ,122-124) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครกับการปฏิบัติงานดานวิชาการ ของ
โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการปฏิบัติงานดานวิชาการ
ของ    โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปน   รายดานพบวา งานการเรียนการสอน อยูในระดับมาก และงานดานหลักสูตร งานวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการสอน  งานวัดและประเมินผล งานนิเทศภายใน และงานอบรมทาง
วิชาการ อยูในระดับปานกลาง 
 บังอร   มธุรสสุวรรณ (2542 : บทคัดยอ,10) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ ซึ่งงาน
วิชาการประกอบดวย 8 งาน คือ 1) งานหลักสูตร  2) งานการจัดการเรียนการสอน  3) งานสื่อและ
วัสดุอุปกรณการเรียนการสอน  4) งานนิเทศการสอน  5) งานพัฒนาบุคลากร  6) งานหองสมุด    
7) งานแนะแนว และ 8) งานวัดผลและประเมินผล  ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
ตามวัฏจักรเดมิ่งอยูในระดับมากทุกขั้นตอน โดยเรียงลํากับจากมากไปหานอยดังนี้คือ การ
วางแผน  การประเมินผล  การปฏิบัติ และการดําเนินการตอ/การปรับปรุง 
 เบญจวรรณ   สกุลเนรมิต (2543 : บทคัดยอ,15) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการอยาง
มีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1  งานวิชาการ 
ประกอบดวย 7  งาน คือ 1) การวางแผนงานวิชาการ  2) การบริหารงานวิชาการ  3) การจัดการ
เรียนการสอน  4) การพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ  5) การวัดผลและประเมินผล  6) การ
เรียนและงานทะเบียนนักเรียน  และ 7) การประเมินผลงานวิชาการ  ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการตามการบริหารคุณภาพ PDCA ของเดมิ่ง (Deming) ในแตละขั้นพบวาโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขั้นตอนพบวาอยูในระดับมากสองขั้นตอนคือ 
ข้ันวางแผนและขั้นปฏิบัติ สวนขั้นติดตามประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาอยูในระดับปานกลาง 
 ปรีชา   ศุขคุณ(2543 : บทคัดยอ,14) ไดศึกษาการดบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
โครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกติ   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม 
โดยวัฏจักร เดมมิ่ง 4 ข้ันตอน  งานวิชาการ ประกอบดวย 7 งาน คือ 1) งานหลักสูตรและการนํา
หลักสูตรไปใช 2) งานการเรียนการสอน  3) งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน    
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4) งานวัดผลและประเมินผล  5) งานหองสมุด  6) งานนิเทศภายใน  และ7) อบรมทางวิชาการ  
ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 สุเทพ  วงษเณร (2544 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาบทบาทในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานดานการเรียนการสอน ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา      สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ผลการวิจัย พบวา (1) การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานดานการเรียนการสอน ตามกระบวนการเดมมิ่งของผูบริหาร   
โรงเรียน โดยภาพรวมทั้ง 10 มาตรฐาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก       โดยมาตรฐานที่ 6 จัดการ
เรียนการสอนโดยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่ดีมีการปฏิบัติเปนลําดับแรก         
และมาตรฐานที่ 2 จัดการเรียนการสอนใหนักเรียนไดฝกคิด ปฏิบัติจริง ประเมินและปรับปรุง
ตนเอง   มีการปฏิบัติเปนลําดับสุดทาย และการปฏิบัติตามกระบวนการเดมมิ่ง     โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยการปฏิบัติ (Do) มีการปฏิบัติอยูในลําดับแรก  และดานการติดตาม
ประเมินผล (Check) มีการปฏิบัติอยูในลําดับสุดทาย (2) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐานดานการเรียนการสอน ตามกระบวนการเดมมิ่ง  ของผูบริหารโรงเรียนเมื่อจําแนก
ตามขนาดโรงเรียนใหญ   กลางและเล็ก พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 ฉลอง  ขํามาก (2544 :63) ไดศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการใชวงจรควบคุมคุณภาพใน
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมการใชวงจรควบคุมคุณภาพใน
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียน  อยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเปนรายมาตรฐาน พบวา พฤติกรรมการใชวงจร
ควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานดานการบริหารโรงเรียนของผูบริหาร
โรงเรียน  อยูในระดับมาก 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน 1 โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  มาตรฐาน 2 โรงเรียนสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงมั่นในการ
พัฒนา มาตรฐาน 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ
มาตรฐาน 4 โรงเรียนประสานความรวมมือจากทุกฝายเพื่อพัฒนาโรงเรียน  สวนมาตรฐาน 5 
โรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ อยูในระดับปานกลาง 
 พินิจ   ภาคภูมิ (2545 : 91) ไดศึกษา เร่ือง การใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดาน
กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ระดับการใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดาน 
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กระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน 
ผูบริหารมีระดับการใชวงจรคุณภาพอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยระดับการใชวงจร
คุณภาพจากมากไปหานอยไดดังนี้ คือ ข้ันตอนการวางแผน  รองลงมาคือข้ันตอนการปฏิบัติตาม
แผน  ข้ันตอนการปรับปรุงแกไข และข้ันตอนการตรวจสอบ 
 สมสุข   วงศสกุล (2545 : บทคัดยอ,8) ไดศึกษาการบริหารคุณภาพงานวิชาการดวย     
วัฏจักรเดมิ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5  งานวิชาการประกอบดวย 4 งาน คือ 1) งานดาน
หลักสูตร  2) งานดานกระบวนการเรียนรู  3) งานดานการประเมินผูเรียน และ 4) งานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารคุณภาพงานวิชาการ
ดวยวัฏจักรเดมิ่งอยูในระดับปานกลาง  ยกเวนดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก 
 สํานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (2545 : 90 - 91)  ไดศึกษาวิจัยเชิงทดลองพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวา หลังดําเนินการ พบวา การปฏิบัติตามแผน โรงเรียนสวน
ใหญสามารถดําเนินงานไดตามแผนปฏิบัติการในสภาวะปกติ มีระบบควบคุมกํากับการ
ดําเนินงาน และมีความตระหนักในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหสําเร็จลุลวงมากขึ้น 
และระบุวาโครงการที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการเปนโครงการที่สอดคลองกับพันธกิจที่กําหนดไว
ในธรรมนูญโรงเรียน มีโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการเรียนการสอนอยางชัดเจนและ
ตอเนื่องเปนรูปธรรม  สามารถปฏิบัติจริงได  ตรวจสอบได และประเมินผลไดมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบเปนคณะ ตลอดจนจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการกํากับติดตามใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน  มี 3 โรงเรียนจากจังหวัดเดียวกันที่ระบุวาสถานศึกษา
และบุคลากรภายนอกมีสวนรวมปฏิบัติตามแผนและรวมกํากับใหดําเนินการตามแผนเปนบางครั้ง 
3 โรงเรียนจากจังหวัดเดียวกันที่ระบุวามีการจัดทําคูมือการบริหารและการปฏิบัติงานโครงการ
มอบใหครูทุกคนใชเปนคูมือการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  มี 2 โรงเรียน ซึ่งเปน
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางจากจังหวัดเดียวกันที่ระบุวาสามารถดําเนินการตามแผนได 
บางโครงการและบางกิจกรรมขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผลแกตนสังกัด
และผูเกี่ยวของ 3 โรงเรียนจากจังหวัดเดียวกันระบุวามีการนําเสนอผลการปฏิบัติงานเปนบางครั้ง 
แตยังไมเปนระบบ นอกจากนี้บางโครงการไมสามารถดําเนินการไดตามกําหนด เนื่องจากนโยบาย
หลากหลายจากหนวยงานทุกระดับทําใหมีภารกิจเรงดวนและกิจกรรมอ่ืนๆนอกแผนมาแทรก จึง
ตองยืดหยุนเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนดตลอดเวลา  
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 อนันต   บุญแตง (2545 : บทคัดยอ,95-96) ไดศึกษาคุณภาพงานวิชาการที่สงผลตอ      
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด        
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 2  ผลการวิจัยพบวา คุณภาพงานวิชาการโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา มีคุณภาพงานวิชาการ 4 ดาน อยูในระดับมาก ไดแก การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน  การวางแผนงานวิชาการ  การ
ประเมินผลการจัดการงานวิชาการและการบริหารงานวิชาการ และการพัฒนาและสงเสริม
ทางดานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาคุณภาพงาน
วิชาการ ตาม วงจรคุณภาพของเดมมิ่ง พบวา 1) ข้ันการวางแผน ดานการจัดการเรียนการสอนอยู
ในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆอยูในระดับมาก 2) ข้ันการปฏิบัติตามแผน  ดานการจัดการเรียน
การสอนอยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆอยูในระดับมาก  3) ข้ันการตรวจสอบประเมินผล  
ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการ การบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
อยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆอยูในระดับมาก  และ 4) ข้ันการปรับปรุงแกไข ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการและดานการจัดการเรียนการสอน 
อยูในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆอยูในระดับมาก 
 อํานาจ   ออนฤทธิ์ (2545 : บทคัดยอ,97-99) ไดศึกษาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนตํารวจภูธร สังกัดกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ผลการวิจัยพบวา 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนตํารวจ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาอยูในระดับปานกลาง 4 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ คือ 
พัฒนาบุคลากร การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและการนําไปใช และดานการวางแผนเกี่ยวกับ
วิชาการ นอกจากนี้ พบวาการบริหารงานวิชาการอีก 4 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย เรียง
ตามลําดับ ดังนี้ คือ การวัดผลประเมินผล หองสมุด ส่ือและวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน และ
การนิเทศ  และเมื่อพิจารณาสภาพการบริหารงานวิชาการ ตามการบริหารคุณภาพ PDCA ของ
เดมมิ่ง พบวา 1) ข้ันการวางแผนงานวิชาการ พบวา การบริหารงานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง 
5 ดาน คือ ดานพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการวัดผลประเมินผล สวนอีก 3 ดาน คือ ดานหองสมุด ดานสื่อ
และวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน และดานการนิเทศ มีการบริหารงานอยูในระดับนอย  2)ข้ัน
ปฏิบัติ พบวา การบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน คือ ดานพัฒนาบุคลากร ดาน
การจัดการเรียนการสอน ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ดานการวางแผนงานวิชาการ 
ดานการวัดผลประเมินผล สวนอีก 3 ดาน คือ ดานหองสมุด ดานสื่อและวัสดุอุปกรณในการเรียน
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การสอน และดานการนิเทศ มีการบริหารงานอยูในระดับนอย  3) ข้ันติดตามประเมินผล พบวา 
การบริหารงานวิชาการอยูในระดับปานกลาง 5 ดาน คือ ดานพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการวัดผล
ประเมินผล สวนอีก 3 ดาน คือ ดานหองสมุด ดานสื่อและวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน และ
ดานการนิเทศ มีการบริหารงานอยูในระดับนอย  4)  ข้ันปรับปรุงพัฒนา พบวา การบริหารงาน
วิชาการอยูในระดับปานกลาง จํานวน 5 ดาน คือดานพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการเรียนการ
สอน ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช  ดานการวางแผนงานวิชาการ ดานการวัดผล
ประเมินผล สวนอีก 3 ดาน คือ ดานหองสมุด ดานสื่อและวัสดุอุปกรณในการเรียนการสอน และ
ดานการนิเทศ มีการบริหารงานอยูในระดับนอย   
 พัฒนะ   เส็งเรียบ (2545 : บทคัดยอ,5-6) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานสภาพแวดลอม และปจจัยดานกระบวนการ  
โดยภาพรวมสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานวิชาการ ทั้ง 7 ดาน ไดแก ดานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช  ดานการเรียนการสอน  ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 
ดานการนิเทศภายใน ดานหองสมุดโรงเรียน ดานการวัดผลประเมินผล และดานการประชุมอบรม
ทางวิชาการ 

สรุป 
 
 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการ ประกอบดวย  
ความหมาย  ความสําคัญ   ขอบขายงานวิชาการ   การบริหารงานคุณภาพวงจรเดมมิ่ง แนวคิด
ตามหลักการบริหาร และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    การปฏิบัติการของสถานศึกษา
ตามวงจรเดมมิ่ง  อีกทั้งศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ซึ่งมีหลายรูปแบบอาทิเชน  การนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   การนิเทศแบบพัฒนาตนเอง  และการนิเทศแบบพัฒนาการ   ในแตละ
รูปแบบจะมีหลักการ   กระบวนการหรือข้ันตอน  ขอดีขอจํากัด แตกตางกันไป ข้ึนอยูกับสภาพ
ปญหาและความตองการของบุคลากรในโรงเรียนนั้นๆที่จะเลือกดําเนินการ หรือนําแตละรูปแบบ
มาสังเคราะหเขาดวยกัน  อีกทั้งศึกษาขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนอัสสัมชัญ : บริบทที่เกี่ยวของ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  งานวิชาการและวงจรเดมมิ่ง  ให
เขาใจอยางถองแท เพื่อเปนแนวทางในการนํารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ มา
พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการโรงเรียน
อัสสัมชัญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจยั เร่ือง “การพฒันาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวย
การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี  ของครูฝายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร” 
เปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบ                         
Pre – Experimental Design มีวัตถปุระสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการกอนและหลงัการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี  2) ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชากรโดยใชวงจร
เดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ  3) ศึกษาความคิดเหน็ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 
ของครูฝายวิชาการ และ4)ศึกษาความคดิเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี ของ    
ผูนิเทศ   โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดของวิธกีารดําเนินการวิจยั ดงันี ้
 
ระเบียบวิธวีจิัย 
 เพื่อใหงานวิจัยในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของ     
การวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวย แบบแผนการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่
ใชในการวิจัย การเก็บขอมูล   และ การวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียด ดังนี้ 
 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนแบบแผนการทดลองแบบ Pre – Experimental Design ศึกษากลุม
ประชากรกลุมเดียว โดยมีการทดสอบกอน และหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest 
Design)  ดวยการนําการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมาใช เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ซึ่งเขียนเปนแผนภูมิที่ 8 ไดดังนี้ (มาเรียม   นิลพันธุ  2544 : 
173)           
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    O1    X O2 

แผนภูมิที่  8     แบบแผนการวิจัย 

เมื่อ  O1  แทน       การทดสอบครูดานความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
                              วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง กอนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   
        X แทน       การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
       O2  แทน       การทดสอบครูดานความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
                              วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง หลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  1. ผูนิเทศ จํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูชวยผูอํานวยโรงเรียน  3  คน และ                
ครูฝายวิชาการ   2  คน ซึ่งเคยเปนหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และมีความรูดานการนิเทศ
การศึกษา 
  2.  ครูฝายวิชาการ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จํานวน 14 คน  
ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8  คน  หัวหนางาน   6  คน ซึ่งมีพันธะผูกพันตอหนาที่
โดยตรงในการจัดทําแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษาให
ความสําคัญและสนับสนุนในการนิเทศและการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง    
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
  1.  ตัวแปรตน คือ การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย กระบวนการ     
3 ข้ันตอน คือ   1)  การวางแผนการนิเทศ  2)  การดําเนินการนิเทศ   และ 3)  การประเมินผลการ
นิเทศ 

2.  ตัวแปรตาม ประกอบดวย 
     2.1  ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใชวงจรเดมมิ่ง  
     2.2  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  

      2.3  ความคิดเห็นของครูฝายวิชาการที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
                      2.4  ความคิดเห็นของผูนิเทศที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน  2  ประเภท ไดแก  
   1.  แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   
  2.  เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูนิเทศและครูฝายวิชาการ มีรายละเอียด
ดังนี้ 
             2.1 เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูนิเทศ ไดแก แบบสัมภาษณความ 
คิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของผูนิเทศ(แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง) 
            2.2  เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับครูฝายวิชาการ มี 3 ฉบับ ไดแก 

      ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ 
             ฉบับที่  2 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง  ของครูฝายวิชาการ 
             ฉบับที่ 3 ประเด็นสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบ
เพื่อน 
รวมพัฒนาวิชาชีพ  ของครูฝายวิชาการ  
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1.  แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   

           แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี ประกอบดวย 3 แผน ดังนี้ แผนข้ันที่ 1  
การวางแผนการนิเทศ  แผนขั้นที่ 2  การดําเนนิการนิเทศ   แผนข้ันที่ 3  การประเมนิผลการนิเทศ 
โดยมีรายละเอียดการสรางและพัฒนา ดังนี้ 

      1.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี  หลักการที่เกี่ยวของกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา  
วชิาชีพ  

      1.2  ศึกษาคนควาเกี่ยวกับกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพวงจรเดมมิ่ง 
      1.3  ศึกษากรอบแนวคดิของการวิจยั โดยวิเคราะหรายละเอียดของขั้นตอนการ

นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพทั้ง 3 ข้ันตอน เพื่อนํามาจัดทาํแผนการนิเทศ 
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      1.4  สรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 3 แผน โดยประยุกตมาจาก   
แผนการสอน มีองคประกอบดังนี้ 1)  สาระสําคัญ   2)  จุดประสงคปลายทาง  3) จุดประสงค     
นําทาง   4)  ขอบขายการนิเทศ   5) กิจกรรมการนิเทศ   6)  ส่ือ / เครื่องมือการนิเทศ   7) การวัด
และประเมินผลการนิเทศ 

      1.5  นําแผนการนิเทศที่สรางขึ้นไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อ  
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข 

      1.6  นําเแผนการนิเทศที่ปรับปรุงแกไขแลวไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content  Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ   ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานโดยงจรเดมมิ่ง และผูเชี่ยวชาญดัานแผนงาน  
วิชาการ พิจารณาใหคะแนนดังนี้ 
         + 1 หมายถึง เมื่อแนใจวากิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคของเนื้อหา 
            0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวากิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคของเนื้อหา 
         - 1  หมายถึง เมื่อแนใจวากิจกรรมไมสอดคลองกับจุดประสงคของเนื้อหา 
จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence  : IOC) โดยใชเทคนิคของ Rovineli  and Hambleton (พวงรัตน  ทวีรัตน 
2543  : 117)    ซึ่งมีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก  ซ  หนา  281  ) 
           1.7  ปรับปรุงแกไขแผนการนิเทศ ในสวนของปฏิทินการนิเทศ โดยเพิ่มประเด็นที่
สังเกต  แบบสังเกตการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนในสวนของการปรากฏ/ปฏิบัติ  ไมปรากฏ /  ไม
ปฏิบัติ และเพิ่มแบบประเมินตนเองของผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ใหมีประสิทธิภาพ ตามคํา    
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน   
   รายละเอียดการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ดังรายละเอียด
ในแผนภูมิที่ 9 
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                ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับ การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
                                                     
                            

สรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพทั้ง  3   ข้ันตอน 
 

 

                 นําแผนการนิเทศ เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  และผูเชี่ยวชาญ 
                                 และปรับปรุงแกไขตามที่เสนอแนะแลวจึงนําไปใช 
 
แผนภูมิที่    9    ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  
   
   อนึ่ง  ในการสรางแผนการนิเทศไดสรางเครื่องมือประกอบแผนการนิเทศทั้ง 3 แผน          
รายละเอียดดังนี้ 
 แผนขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ  
   มีวัตถุประสงคเพื่อใหครูฝายวิชาการมีความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  และเพื่อใหครูสามารถ
เขียนโครงการที่จะพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
   1.1  ประชุมครูฝายวิชาการ เพื่อเสนอโครงการนิเทศภายใน โดยใชการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
   1.2  เชิญวิทยากรมาใหความรูเร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพและการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
   1.3  ประชุมครูฝายวิชาการเพื่อเขียนและเสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  เปนรายบุคคล  อนึ่ง มีเครื่องมือในการนิเทศ  1  ชุด คือ แบบ
เสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ 
   แผนขั้นที่   2   การดําเนินการนิเทศ    
       มีวัตถุประสงคเพื่อใหครูฝายวิชาการสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่งได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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        2.1  ประชุมครูฝายวิชาการและผูนิเทศเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการนิเทศ 
   2.2  ครูฝายวิชาการปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ 
   2.3  ผูนิเทศสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของ          
ครูฝายวิชาการ บันทึกการสังเกตลงในแบบสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช             
วงจรเดมมิ่ง  โดยมีข้ันตอนการสังเกตการปฏิบัติ / พฤติกรรมการปฏิบัติตามขั้นตอนวงจรเดมมิ่ง  
ดังนี้   
               ข้ันที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) ประกอบดวย 

                 1.1  วัตถุประสงค/เปาหมายของการปฏิบัติงาน 
                 1.2  กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ 
                 1.3  กําหนดผูรับผิดชอบ  บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ 
                 1.4  กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
                 1.5  กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานหรือส่ือวัสดุอุปกรณที่ใช 

              ข้ันที่ 2 การดําเนินงานตามแผน (Do) ประกอบดวย 
                 2.1  การประชุมชี้แจงใหผูรับผิดชอบรับรูและเขาใจการปฏิบัติงาน 
                 2.2  ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
                 2.3  การประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
                 2.4  การดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
                 2.5  การนิเทศ ติดตามชวยเหลือสนับสนุน 

             ข้ันที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) ประกอบดวย 
        3.1  การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       3.2  มีการใชเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินผล 
       3.3  มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน 
       3.4  มีการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
       3.5  มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

             ข้ันที่ 4 การนาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน (Action) 
ประกอบดวย 

       4.1  ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
       4.2  จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(ผลงานตามวัตถุประสงค) 
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          4.3  จัดทําสารสนเทศ 
        4.4  ดําเนินการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน(เสนอแผนการปฏิบัติรอบ

ตอไป) 
       4.5  การนิเทศสงเสริม สนับสนุนใหความชวยเหลือแนะนําการปรับปรุง

แกไขการปฏิบัติงาน 
       2.4  ผูนิเทศและครูฝายวิชาการรวมกันวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 

     2.5  ผูนิเทศและครูฝายวชิาการประชมุพิจารณาใหขอมูลจากการสงัเกตเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
           2.6  ดําเนนิการตามขอ 2.3 – 2.5 จนกวาจะครบกําหนดการดําเนนิการนิเทศ 
      ในขั้นนี้เปนขั้นที่ผูวิจัย และผูนิเทศจะตองชวยเหลือครูฝายวิชาการใหสามารถ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งได โดยผูนิเทศจะเขาไปสังเกตการปฏิบัติงาน
ของครูฝายวิชาการ โดยมีเครื่องมือการนิเทศ  3 ชุด คือ 1) แบบสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  ประยุกตมาจากการสังเกตการสอนแบบ Performance  Indicator  
Instrument   2) ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงาน และ 3) รายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 

     แผนขั้นที่   3  การประเมินผลการนิเทศ  
      มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ สามารถ

พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ แตกตางกับกอน
ใชการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพหรือไมอยางไร  และความคิดเห็นของครูฝายวิชาการและ
ผูนิเทศที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

     3.1  วัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร
เดมมิ่ง  ของครูฝายวิชาการ  โดยใชแบบทดสอบ (Posttest) 
      3.2  ประเมินความสามารถการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
ของครูฝายวิชาการ     โดยใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 
      3.3  ศึกษาความคิดเหน็ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี ของครูฝาย
วิชาการ  โดยใชประเด็นการสนทนากลุม 

    3.4  ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของผูนิเทศ 
โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
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     อนึ่ง เครื่องมือที่ใชจะเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูนิเทศและครูฝาย
วิชาการ รายละเอียดของเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลจะนําเสนอในหัวขอตอไป 
 2.  เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูนิเทศและครูฝายวิชาการ ดังนี้ 
        2.1  เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับผูนิเทศ ไดแก แบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูนิเทศที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ (แบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง) เปนเครื่องมือที่ใชในแผนการนิเทศขั้นที่ 3 การประเมินผลการนิเทศ แบงเปน 2 ตอน 
คือ       ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูนิเทศ ประกอบดวย 
ขอมูลดาน เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษาสูงสุด  และการอบรม/สัมมนา
เกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(check list) 
           ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ ในดานขั้นตอนการนิเทศ ผลของการนิเทศ บรรยากาศการนิเทศ ประโยชนที่ไดรับ
จากการนิเทศ ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศ 
โดยมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
          1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการสรางแบบสัมภาษณ และ
ขอมูล    เกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  จากเอกสาร หนังสือวารสาร และ
วรรณกรรมที่    เกี่ยวของ เพื่อมากําหนดเปนโครงสรางและขอบเขตเนื้อหาของเครื่องมือฉบับราง
และนําไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
          2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบ
สัมภาษณฉบับราง ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย   ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการนิเทศ
แบบเพื่อนร วมพัฒนาวิชาชีพ  ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง  และผูเชี่ยวชาญ
ดานแผนงานวิชาการพิจารณาใหคะแนนดังนี้ 
              + 1 หมายถึง     เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
                  0 หมายถงึ    เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนัน้ตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
                - 1 หมายถงึ    เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence  : IOC) โดยใชเทคนิคของ Rovineli  and Hambleton (พวงรัตน  ทวีรัตน 
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2543  : 117) โดยใชสูตรเชนเดียวกับการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งมีคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก   ซ    หนา  289) 
          3)  ปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณดานภาษาใหมีประสิทธิภาพและเขาใจ
ตรงกัน ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน กอนนําไป     
ใชจริง 
          รายละเอียดการสรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ ของผูนิเทศ  ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 10 
 
            ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 
      สรางแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูนิเทศที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 
            นําแบบสัมภาษณความคิดเห็นเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 
                                  และปรับปรุงแกไขตามที่เสนอแนะแลวจึงนําไปใช 
 
แผนภูมิที่ 10 ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน 
                       รวมพัฒนาวิชาชีพ ของผูนิเทศ 
 
     2.2  เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับครูฝายวิชาการ มี 3 ฉบับ ไดแก
      ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน       
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ เปนแบบทดสอบฉบับเดียวใชกอนดําเนินการนิเทศ
และใชในขั้นที่ 3 การประเมินผลการนิเทศ (Pretest , Posttest) การใชทดสอบครั้งที่สองจะนํา
ขอสอบมาสลับขอกัน(เฉพาะตอนที่ 1) แบบทดสอบแบงเปน 2 ตอน คือ 
              ตอนที่ 1 แบบทดสอบชนิดถูกผิด จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน โดยตอบถูกได 1 
คะแนน  ตอบผิดได 0 คะแนน   ทดสอบความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ในดานการวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) ดําเนินการตามแผน(Do) 
ตรวจสอบประเมินผล(Check) และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Action)  
         ตอนที่  2 แบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ  20 คะแนน โดยแบงเปนขอยอย 4 ขอๆละ     
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5 คะแนน  ทดสอบความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร    
เดมมิ่ง ในดานการวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) ดําเนินการตามแผน(Do) ตรวจสอบประเมินผล
(Check) และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน(Action) โดยมีข้ันตอนการสรางและ
พัฒนา ดังนี้ 
        1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบ และขอมูล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนตามวงจรเดมมิ่ง จากเอกสาร หนังสือวารสาร และวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดเปนโครงสรางและขอบเขตเนื้อหาของเครื่องมือฉบับราง ซึ่งเปน
แบบทดสอบ    แบบคูขนาน   และนําไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
        2)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนํา
แบบทดสอบฉบับราง ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง     ผูเชี่ยวชาญดานแผนงานวิชาการ และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและ
ประเมินผล พิจารณาใหคะแนนดังนี้ 
             + 1 หมายถึง  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
                0 หมายถึง  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
             - 1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence  : IOC) โดยใชเทคนิคของ Rovineli  and Hambleton (พวงรัตน  ทวีรัตน 
2543  : 117)ใชสูตรเชนเดียวกับการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งมีคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ 0.89 (ดังภาคผนวก  ซ    หนา   282 ) 
        3)  ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบดานภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจตรงกันให
มีประสิทธิภาพ ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน แลว
นําแบบทดสอบทดลองใช (Try Out) กับครูฝายวิชาการ จํานวน 30 คนที่ไมใชกลุมตัวอยาง แลวนาํ
ผลการทดสอบเฉพาะตอนที่ 1 มาวิเคราะหรายขอเพื่อตรวจสอบคุณภาพความยากงาย(p) และคา
อํานาจจําแนก(r) 
        4)  หาคาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบเปนรายขอ หากคาความ
ยากงายของขอสอบอยูระหวาง 0.20 – 0.80 ถือวาขอสอบขอนั้นใชได 
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        5)  หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของขอสอบเปนรายขอ โดยใชสูตร     
สัดสวนของความแตกตางระหวางกลุมสูง – กลุมตํ่า หากพบวา คา r มีคาตั้งแต 0.20 ข้ึนไป ถือวา
ขอสอบขอนั้นใชได 
        6)  เลือกขอสอบที่อยูในเกณฑใชไดคือ มีคาความยากระหวาง 0.20 – 0.80    
และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 130)      แลวนําขอสอบที่ไดไป
หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใชวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน                
(Kuder – Richardson) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.72 (ภาคผนวก   ซ   หนา  279 ) 
                              รายละเอียดการสรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  11 
  
    ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
 
    สรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช 
                                                         วงจรเดมมิ่ง 
 
       นําแบบทดสอบเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 
                   

                   ปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ 
                                       และนําไปหาคาความเชื่อมั่น แบบ KR 20 
 
แผนภูมิที่ 11 ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจในการปฏิบตังิานตาม

แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
 

        ฉบับที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง  ของครูฝายวิชาการ   เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลในแผนขั้นที่  3  การ
ประเมินผลการนิเทศ  เปนแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่ง เปนแบบประเมินชิ้นงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นในลักษณะการใหคะแนนจากการ
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ปฏิบัติงานตามตัวบงชี้ของแตละขั้นตอน ตามวงจรเดมมิ่ง โดยมีตัวบงชี้และเกณฑการใหคะแนน
ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

     1.  การวางแผนการปฏิบัติงาน  (Plan)     ตัวบงชี้      ไดแก    1) มีการกําหนด
วัตถุประสงค / เปาหมายของการปฏิบัติงาน  2) มีการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติ3) มีการกําหนดผูรับผิชอบการปฏิบัติงาน 4) มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน  5)  มีการ
กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงาน 
       2.  การดําเนินการตามแผน (Do)  ตัวบงชี้   ไดแก   1) มีการประชุมช้ีแจง             
ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  2)  ผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานดําเนินงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 
3)  มีการประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ  4)   มีการดําเนินงานตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 5) มีการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ และสนับสนุน 
        3.  การตรวจสอบประเมินผล  (Check)   ตัวบงชี้   ไดแก  1) มีการกําหนด
ปฏิทินและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน  2) มีการใชเครื่องมือในการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน    3) มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติงาน  4) มีการ
วิเคราะหขอมูลและแปลผล 5)  มีการรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

      4.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน  (Action)  ตัวบงชี้   
ไดแก 1)  มีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบประเมินผล  2)  มีการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเอง    3)   มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  4) ดําเนินการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน    
5)  มีการนิเทศ สงเสริม สนับสนุนใหความชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขปฏิบัติงาน   
      เกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว  5 ตัวบงชี้ครบถวน ถูกตองและชัดเจน 
ระดับ   2  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว 3 – 4 ตัวบงชี้  ถูกตองและชัดเจน 
ระดับ   1  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว 1 – 2 ตัวบงชี้ ถูกตองและชัดเจน 
ระดับ   0  หมายถึง  ไมมีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว          
           โดยกําหนดเกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัติงานจากระดับคะแนน 
ดังนี้ 
9 – 12 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับดี               
5 – 8   คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับพอใช 
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1– 4    คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน   อยูในระดับตองปรับปรุง 
            โดยมีข้ันตอนในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
        1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการสรางแบบประเมิน การประเมิน
ตามสภาพจริง(Authentic assessment) และขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนตามวงจร  
เดมมิ่ง จากเอกสาร หนังสือวารสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อมากําหนดเปนโครงสรางและ
ขอบเขตของเนื้อหาของเครื่องมือฉบับราง    และนําไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
         2)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบ
ประเมินฉบับราง ใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานวิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานวงจรเดมมิ่ง และผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 
พิจารณาใหคะแนนดังนี้ 
                 + 1 หมายถงึ  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกบัจุดประสงคของเนื้อหา 
                    0 หมายถงึ  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนัน้ตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
                  - 1  หมายถึง  เมื่อแนใจวาขอคําถามนัน้ไมตรงกับจุดประสงคของ   
เนื้อหา 
จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence  : IOC) โดยใชเทคนิคของ Rovineli  and Hambleton (พวงรัตน  ทวีรัตน 
2543  : 117) โดยใชสูตรเชนเดียวกับการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่งได
คาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00 (ภาคผนวก   ซ   หนา  287 )    
          3) ปรับปรุงแกไขแบบประเมินดานภาษาใหมีความชัดเจนและเขาใจตรงกัน 
และเกณฑการใหคะแนนใหมีประสิทธิภาพ ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ        
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน  กอนนําไปใชจริง 
          รายละเอียดการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ   ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  12 
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          ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช 
                                                           วงจรเดมมิ่ง 
 
       สรางแบบประเมินการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ 
 

     นําแบบประเมินการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งเสนออาจารยผูควบคุม 
                 วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ    และปรับปรุงแกไขตามที่เสนอแนะแลวจึงนําไปใช 
แผนภูมิที่  12  ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตาม

แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
      ฉบับที่ 3 ประเด็นการสนทนากลุม (Focus  Group) เพื่อสอบถามความคิดเห็น
ของครูฝายวิชาการที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  เปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
ในแผนขั้นที่ 3 การประเมินผลการนิเทศ  เพื่อนําความคิดเห็นเหลานี้มาประมวลเปนขอสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  โดยแบงขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี้ 
       ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูฝายวิชาการ 
ประกอบดวย ขอมูลดาน เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษาสูงสุดและการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) 
       ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ซึ่ง
ประเด็นสนทนากลุมมี 4 ดาน ไดแก   1)ข้ันตอนการนิเทศ  2)บรรยากาศการนิเทศ 3)ประโยชนที่
ไดรับจากการนิเทศ  และ4)ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศ  โดยมีข้ันตอนการสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ ดังนี้ 
       1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับการสรางประเด็นการสนทนากลุม 
และขอมูลเกี่ยวกับนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ จากเอกสาร หนังสือวารสาร และวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ เพื่อมากําหนดเปนโครงสรางและขอบเขตของเนื้อหาของเครื่องมือฉบับราง    และ
นําไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  
       2)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบประเด็น
การสนทนากลุม ฉบับราง ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย   ผูเชีย่วชาญดานเนือ้หาการ
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นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาการปฏิบัติงานวิชาการ และผูเชี่ยวชาญ
ดานวงจรเดมมิ่ง  พิจารณาใหคะแนนดังนี้ 
            + 1 หมายถงึ  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกับจุดประสงคของเนื้อหา 
               0 หมายถงึ  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามนั้นตรงกบัจุดประสงคของเนื้อหา 
             - 1  หมายถงึ  เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้นไมตรงกบัจุดประสงคของเนื้อหา 
จากนั้นนําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 
Objective Congruence  : IOC) โดยใชเทคนิคของ Rovineli  and Hambleton (พวงรัตน  ทวีรัตน 
2543  : 117) โดยใชสูตรเชนเดียวกับการสรางแผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งไดคา
ดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00 (ภาคผนวก  ซ    หนา   288)    
       3) ปรับปรุงแกไขแบบประเด็นการสนทนากลุมดานภาษาใหมีความชัดเจนและ
เขาใจตรงกันใหมีประสิทธิภาพ ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ทาน  กอนนําไปใชจริง 
       ขั้นตอนการสนทนากลุม(Focus Group) 
       1)  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ แลวจึงทําหนังสือเชิญผูรวมสนทนา ซึ่ง
ประกอบดวย ครูฝายวิชาการ จํานวน 14 คน  
       2)  การดําเนินการสนทนากลุม เร่ิมดวยผูวิจัยเปนผูดําเนินการกลาวตอนรับ 
จากนั้นเร่ิมประเด็นสนทนากลุมต้ังแตประเด็นแรกจนหมดทีละประเด็น โดยใหผูรวมสนทนากลุม
ทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น เมื่อจบแตละประเด็นผูดําเนินการสนทนากลุมสรุปความ
คิดเห็นของ   ผูรวมสนทนากลุมแตละคนใหที่ประชุมฟงเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 
       3)  เมื่อสนทนาครบทุกประเด็นแลว ผูดําเนินการสนทนากลุมกลาวขอบคุณแก      
ผูรวมสนทนากลุมทุกทาน และนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมมาวิเคราะหสรุปในรูปของ    
ความเรียง รายละเอียดการสรางและพัฒนา แบบประเด็นการสนทนากลุม เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝายวิชาการ ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่  13 
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ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับ การนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี 

 

             สรางแบบประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูฝายวิชาการ 
ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 

                                              
                   นําแบบประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นเสนออาจารยผูควบคุม 
                  วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขตามที่เสนอแนะแลวจึงนําไปใช 
 
แผนภูมิที่   13   ข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็น 
                          ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝายวิชาการ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.  นําหนังสือของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนอตอผูอํานวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อขอความรวมมือในการดําเนินการวิจัยและเก็บขอมูลการวิจัย 

 2.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
   2.1  ชี้แจงเหตุผลในการเก็บรวบรวมขอมูล 
   2.2  ทดสอบวัดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช 

วงจรเดมมิ่ง (Pretest)  
 3.  ดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ โดยมี 

รายละเอียดตามขั้นตอน ดังนี้ 
       ข้ันตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
       มีวัตถุประสงคเพื่อใหครูฝายวิชาการมีความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  และเพื่อใหครูสามารถ 
เขียนโครงการที่จะพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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       1.1 ประชุมครูฝายวิชาการ เพื่อเสนอโครงการนิเทศภายใน โดยใชการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  และ
เชิญวิทยากรมาใหความรูเร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
       1.2 ประชุมครูฝายวิชาการเพื่อเสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  เปนรายบุคคล 
        ข้ันตอนที่ 2 การดําเนินการนิเทศ   
       มีวัตถุประสงคเพื่อใหครูฝายวิชาการสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใช     วงจรเดมมิ่งได โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       2.1  ประชุมครูฝายวิชาการและผูนิเทศเพื่อช้ีแจงรายละเอียดการดําเนินการนิเทศ 
       2.2  ครูฝายวิชาการปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ 
       2.3  ผูนิเทศสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครู
ฝายวิชาการ โดยบันทึกการสังเกตลงในแบบสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใช             
วงจรเดมมิ่ง 
           2.4 ผูนิเทศและครูฝายวิชาการรวมกันวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน 

            2.5  ผูนิเทศและครูฝายวิชาการประชุมพิจารณาใหขอมูลจากการสังเกตเพื่อการ     
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

      2.6  ดําเนินการตามขอ 2.3 – 2.5 จนกวาจะครบกําหนดการดําเนินการนิเทศ 
     ข้ันตอนที่  3  การประเมินผลการนิเทศ  

          มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ แตกตางกับกอน
ใชการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพหรือไมอยางไร  และความคิดเห็นของครูฝายวิชาการและ
ผูนิเทศที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
      3.1  วัดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร     
เดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ โดยใชแบบทดสอบ(Posttest) 
      3.2  ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดม
มิ่ง ของครูฝายวิชาการ โดยใชแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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     3.3  ศึกษาความคิดเหน็ของครูฝายวิชาการที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชพี  โดยใชประเด็นการสนทนากลุม 

     3.4  ศึกษาความคิดเห็นของผูนิเทศ ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง    ดังปรากฏตามตารางที่  4  ดังนี้ 
ตารางที่ 4 แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
      ขั้นตอนการนิเทศ /  
      กิจกรรมการนิเทศ 

   วัตถุประสงคการนิเทศ   วิธีการ / กลุมที่ศึกษา      เครื่องมือการนิเทศ 
    

ขั้นที่ 1 การวางแผนการ
นิเทศ 
1.1 ประชุมครูฝายวิชาการ
เพื่อเสนอโครงการนิเทศ
ภายใน  การนิ เทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่ง 
1.2 เชิญวิทยากรมาให
ความรูเรื่องการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ
และการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช  
วงจรเดมมิ่ง 
1.3 ประชุมครูฝายวิชาการ 
เ พื่ อ เ ขี ย น แ ล ะ เ ส น อ
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ก า ร
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการ
นิเทศ 
2.1 ประชุมครูฝายวิชาการ
และผูนิเทศเพื่อช้ีแจง
รายละเอียดการ
ดําเนินการนิเทศ 

เพื่อใหมีความรู เกี่ยวกับ
การนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ  และการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง
แ ล ะ ค รู ฝ า ย วิ ช า ก า ร
สามารถเสนอโครงการ 
พัฒ น า ต น เ อ ง ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
ได (รายบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใหครูฝายวิชาการ
สามารถปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช 
วงจรเดมมิ่งได 
 

ประชุม / ผูนิเทศ  5 คน 
ครูฝายวิชาการ 14 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สังเกตการปฏิบัติงาน  / 
ครูฝายวิชาการ 14 คน 
ผูนิเทศ 5 คน 
 
 

แผนการนิเทศขั้นที่ 1 
 
แบบเสนอโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการนิเทศขั้นที่ 2 
 
แบบสังเกตการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิ่ง 
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ตารางที่  4 (ตอ) 
    ขั้นตอนการนิเทศ /  
    กิจกรรมการนิเทศ 

   วัตถุประสงคการนิเทศ   วิธีการ / กลุมที่ศึกษา   เครื่องมือการนิเทศ 
       

2.2 ครูฝายวิชาการ
ปฏิบัติงานตามโครงการที่
เสนอ 
2.3 ผูนิเทศสังเกตการ
ปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดม
ม่ิงของครูฝายวิชาการ 
2.4 ผูนิเทศและครูฝาย
วิชาการรวมกันวิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
2.5 ผูนิเทศและครูฝาย
วิชาการประชุมพิจารณา
ใหขอมูลจากการสังเกต
เพื่อการปรับปรุงและ 
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
2.6 ดําเนินการตามขอ 
2.3 – 2.5 จนกวาจะครบ
กําหนดการดําเนินการ
นิเทศ 
 
ขั้นที่ 3 การประเมินผล
การนิเทศ 
3.1 วัดความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิ่ง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อศึกษาผลของการ
นิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพสามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช  
วงจรเดมมิ่งของครูฝาย
วิชาการ ดาน 
ความรูความเขาใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดสอบวัดความรูความ
เขาใจ นําไป
เปรียบเทียบกับการ
ทดสอบวัดความรูความ
เขาใจ กอนดําเนินการ
นิเทศ   /  
ครูฝายวิชาการ 14 คน 
 
 

ปฏิทินสังเกตการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการนิเทศขั้นที่ 3 
 
แบบทดสอบวัดความรู
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิ่ง(Posttest)  
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ตารางที่ 4 (ตอ) 
    ขั้นตอนการนิเทศ /  
      กิจกรรมการนิเทศ 

  วัตถุประสงคการนิเทศ   วิธีการ  /   กลุมที่ศึกษา      เครื่องมือการนิเทศ 
       

3.2 ประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชงจรเดมมิ่ง 
ของครูฝายวิชาการ 
 
3.3 ศึกษาความคิดเห็น
ของครูฝายวิชาการ 
ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ   
 
3.4 ศึกษาความคิดเห็น
ของผูนิเทศ ที่มีตอการ
นิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ  
 

เพื่อศึกษาความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มี
ตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ 
 
 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มี
ตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ  
 

การประเมินการปฏิบัติ
ตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่ง 
/  ครูฝายวิชาการ  14  
คน 
 
การสนทนากลุม     /        
ครูฝายวิชาการ  14 คน 
 
 
 
การสัมภาษณ            /   
ผูนิเทศ 5 คน 
 

แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิ่ง   
 
ประเด็นสนทนากลุม
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่
มีตอการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ 
แบบสัมภาษณ
ความคิดเห็นที่มีตอการ
นิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ 
(แบบมีโครงสราง) 
 

 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยกําหนดใหผูนิเทศ และครูฝายวิชาการ     เปนหนวยของ 
การวิเคราะหขอมูล (Unit of Analysis) รายละเอียดการวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
          1.  ขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย   ( µ )  และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ)  แลวเปรียบเทียบผลตาง
ของคะแนนกอนและหลังเปนคะแนนที่พัฒนาแลวนําไปเทียบกับเกณฑการประเมินความรูความ
เขาใจ ดังนี้   
       เกณฑการประเมินคะแนนความรูความเขาใจ 
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คะแนนต่ํากวา 20 คะแนน   หมายถึง   มีความรูความเขาใจอยูระดับควรปรับปรุง 
คะแนน 20 – 25 คะแนน     หมายถึง   มีความรูความเขาใจอยูระดับพอใช 
คะแนน 26 – 30 คะแนน     หมายถึง   มีความรูความเขาใจอยูระดับดี 
คะแนน 31 คะแนนขึ้นไป    หมายถึง   มีความรูความเขาใจอยูระดับดีมาก 
                       เกณฑการประเมินคะแนนการพัฒนาความรูความเขาใจ 
คะแนนการพัฒนาเพิ่มข้ึน 1 – 7 คะแนน หมายถึง คะแนนการพัฒนา อยูในระดับพอใช 
คะแนนการพัฒนาเพิ่มข้ึน 8 - 14 คะแนน หมายถึง คะแนนการพัฒนา อยูในระดับดี 
คะแนนการพัฒนาเพิ่มข้ึน 15 คะแนนขึ้นไป หมายถึง คะแนนการพัฒนา อยูในระดับดีมาก 
  2.  ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ วิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนที่ผูนิเทศทั้ง 5 คนประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานของครูฝายวิชาการ 14 คน มารวมกันแลวหาคาเฉลี่ย( µ ) )  และ 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน      ( σ)    แลวนําไปเทียบกับเกณฑการใหคะแนน และเรียงลําดับที่ของ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        เกณฑการประเมิน ดังนี้ 
ระดับ  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว  5 ตัวบงชี้ ครบถวน ถูกตอง และชัดเจน  
ระดับ  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว 3 – 4 ตัวบงชี้ ถูกตองและชัดเจน 
ระดับ  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว 1 – 2 ตัวบงชี้ ถูกตองและชัดเจน 
ระดับ  0  หมายถึง ไมมีการปฏิบัติตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว            
       โดยกําหนดเกณฑการประเมินความสามารถการปฏิบัติงานจากระดับคะแนน ดังนี้ 
9 – 12 คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน  อยูในระดับดี               
5 – 8  คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน อยูในระดับพอใช 
1– 4  คะแนน หมายถึง มีความสามารถในการปฏิบัติงาน   อยูในระดับตองปรับปรุง 
       เกณฑการประเมินคาเฉลี่ยความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดังนี้ 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง  
               อยูในระดับควรปรับปรุง  
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง  
               อยูในระดับพอใช  
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คาเฉลี่ย 2.51 – 3.00 หมายถึง  ความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง  
               อยูในระดับดี  

       3.  ขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูฝายวิชาการ  ที่มีตอ
การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ วิเคราะหขอมูลตอนที่ 1  และตอนที่ 2 ดวยการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis)  และนําเสนอเปนบรรยาย 
     4.  ขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูนิเทศ   ที่มีตอการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ วิเคราะหขอมูล ตอนที่ 1  และตอนที่ 2 ดวยการวิเคราะหเนือ้หา (Content 
Analysis)  และนําเสนอเปนบรรยาย    
    ผูวิจัยขอเสนอภาพรวมสรุปวิธีการดําเนินการวิจัย ดังตารางที่  5 
ตารางที่ 5 สรุปวิธีการดําเนินการวิจัย 
วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ กลุมที่ศึกษา เครื่องมือ / 

การวิเคราะหขอมูล 
1.เพื่อเปรียบเทียบความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
ของครูฝายวิชาการ   กอน
และหลังการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 
2.เพื่อศึกษา
ความสามารถเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิ่ง 
 

ทดสอบกอน – หลัง 
ดําเนินการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 

ประเมินความสามารถ
การในปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

ครูฝายวิชาการ  
14  คน 

 
 
 
 
 
 

ครูฝายวิชาการ  
14  คน 

 
 
 
 

แบบทดสอบวัดความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติงานตามแผน
ตามวงจรเดมมิ่ง   (Pretest - 
Posttest)    /ใชคาเฉลี่ย ( µ )   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ( σ)  
และคารอยละ(%) 
 
 
แบบประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง / ตอน
ที่ 1 ใชคารอยละ(%)   ตอนที่ 2 
ใชคาเฉลี่ย ( µ )   สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   ( σ) และคารอยละ
(%) 
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ตารางที่ 5   (ตอ) 
วัตถุประสงคการวิจัย วิธีการ กลุมที่ศึกษา เครื่องมือ / 

การวิเคราะหขอมูล 
3.เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ ของครู
ฝายวิชาการ 
 
4.เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ ของผู
นิเทศ 

สนทนากลุม 
 
 
 
 
สัมภาษณ 

 

ครูฝายวิชาการ  
14  คน 
 
 
 
ผูนิเทศ  5  คน 

ประเด็นการสนทนากลุม /
วิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
 
 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มี
ตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ (แบบมี
โครงสราง)/การวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 4 

 
การวิเคราะหขอมูล 

         
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวย

การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร“ 
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน  4  สวน  ดังนี้ 

สวนที่  1  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูฝายวิชาการ จํานวน  14  
คน  ที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่งและเขารวมการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ 

สวนที่  2  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูนิเทศ จํานวน  5  คน  ที่
ดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่งและใหสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

สวนที่  3  ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศ แผนการนิเทศขั้นที่ 1             
การวางแผนการนิเทศ และข้ันที่ 2 การดําเนินการนิเทศ 

สวนที่  4 ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศ แผนการนิเทศขั้นที่ 3              
การประเมินผลการนิเทศ  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัย นําเสนอเปน  4  ตอน  คือ 

  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ  

  ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  ของครูฝายวิชาการ ภายหลังที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ 

  ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ  ของครูฝายวิชาการ จํานวน 14 คน ภายหลังที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ ซึ่งไดจากการสนทนากลุม       
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  ตอนที่  4  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ  ของผูนิเทศ จํานวน 5 คน  ภายหลังที่ไดดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ ซึ่งไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

ฝายวิชาการ ประกอบดวยงาน  7 งาน ดังนี้  1. งานหลักสูตร 2. งานวัดและประเมนิผล  
3. งานวิจัยและพัฒนา  4. งานสื่อการสอน   5. งานแนะแนว   6. งานหองสมุด   และ 7.งานการ
เรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ซึ่งครูฝาย
วิชาการ จํานวน 14 คน ประกอบดวยหัวหนางาน 6 คน  และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 คน 

รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลทั้ง  4  สวน  ผูวิจัยขอนําเสนอดังตอไปนี้ 
 
สวนที่  1  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูฝายวิชาการ จํานวน  14  คน  
ที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ    เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  และเขารวมการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ   

 สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูฝายวิชาการ จํานวน  14  คน ที่ไดรับการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง และ
เขารวมการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ผูวิจัย
ไดนําเสนอเปนตารางวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไป ดังตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่  6  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของครูฝายวิชาการ จาํนวน 14 คน ที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี และเขารวมการสนทนากลุม 
                           ครูฝายวิชาการสังกัดหนวยงาน    เพศ      อายุ 

     (ป) 
        วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน 

                   (ป) 
ประสบการณการอบรม
ดานการนิเทศ 

ประสบการณการอบรม
ดานการปฏิบัติงานตาม
วงจรเดมมิ่ง 

1. งานหลักสูตร หญิง 41 – 45 ป ปริญญาตรี  11- 15 ป 5 – 10 ชั่วโมง 5 – 10 ชั่วโมง 
2.งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย หญิง 46 – 50 ป ปริญญาโท 21 – 25 ป 5 – 10 ชั่วโมง 5 – 10 ชั่วโมง 
3. งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา หญิง 46 – 50 ป ปริญญาโท 11 – 15 ป 5 – 10 ชั่วโมง 5 – 10 ชั่วโมง 
4. งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา ชาย 41 – 45 ป ปริญญาตรี 11 – 15 ป ไมเคย ไมเคย 
5. งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชาย 36 – 40 ป   ปริญญาตรี 11 – 15 ป ไมเคย ไมเคย 
6. งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลย ี

หญิง 36 -40 ป ปริญญาโท 16 – 20 ป ไมเคย ไมเคย 

7. งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ชาย 31 – 35 ป ปริญญาตรี 11 – 15 ป 11 ชั่วโมงขึ้นไป 11 ชั่วโมงขึ้นไป 
8. งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร หญิง 36 -40 ป ปริญญาโท 11 – 15 ป 11 ชั่วโมงขึ้นไป 11 ชั่วโมงขึ้นไป 
9. งานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร หญิง 46 – 50 ป ปริญญาตรี 21 – 25 ป ไมเคย ไมเคย 
10. งานวัดและประเมินผล หญิง 41 – 45 ป ปริญญาโท 16 – 20 ป ไมเคย ไมเคย 
11. งานวิจัยและพัฒนา ชาย 56ปขึ้นไป ปริญญาตรี 26 ปขึ้นไป ไมเคย ไมเคย 
12. งานสื่อการสอน ชาย 46 – 50 ป ปริญญาตรี 16 – 20 ป ไมเคย ไมเคย 
13. งานแนะแนว หญิง 41 – 45 ป ปริญญาโท 16 – 20 ป 5 – 10 ชั่วโมง 5 – 10 ชั่วโมง 
14. งานหองสมุด หญิง 51 – 55 ป ปริญญาตรี 26 ปขึ้นไป ไมเคย ไมเคย 
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จากตารางที่   6  พบวา ครูฝายวิชาการ จํานวน 14 คน ที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ และเขารวมการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ   สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 9 คน เปนเพศชาย จํานวน 5 คน โดย ครูฝาย
วิชาการ สังกัดงานหลักสูตร เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-45 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  
ประสบการณการทํางานระหวาง 11-15 ป  ประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และ
การปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง 5 – 10 ชั่วโมง  สังกัดงานวัดและประเมินผล เปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 41-45 ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ประสบการณการทํางานระหวาง   16 - 20 ป  ไมมี
ประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง   สังกัด
งานวิจัยและพัฒนา เปนเพศชาย มีอายุ  46 ปข้ึนไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณการ
ทํางาน  26 ปข้ึนไป  ไมมีประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามวงจรเดมมิ่ง  สังกัดงานสื่อการสอน  เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 46 - 50 ป วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ประสบการณการทํางานระหวาง 16 -20 ป  ไมมีประสบการณการอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง  สังกัดงานแนะแนว เปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 41-45 ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ประสบการณการทํางานระหวาง 16 - 20 ป  
ประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง 5 – 10 
ชั่วโมง และสังกัดงานหองสมุด เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 51-55 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  
ประสบการณการทํางาน 21ปข้ึนไป  ไมมีประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และ
การปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง   

สังกัดงานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 46 – 50  ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ประสบการณการทํางานระหวาง 21 - 25 ป  
ประสบการณ  การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง 5 – 10 
ชั่วโมง   สังกัดงานการเรียนการสอน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
46 - 50 ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ประสบการณการทํางานระหวาง 11 - 15 ป  ประสบการณ
การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง 5 – 10 ชั่วโมง  สังกัดงาน
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-45 
ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณการทํางานระหวาง 11-15 ป  ไมมีประสบการณการ
อบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง  สังกัดงานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เปนเพศชาย มีอายุระหวาง 36 – 40  ป วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี  ประสบการณการทํางานระหวาง 11-15 ป  ไมมีประสบการณการอบรมสัมมนา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

  138

เกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง   สังกัดงานการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36 - 40 ป วุฒิการศึกษาปริญญา
โท  ประสบการณการทํางานระหวาง 16 - 20 ป  ไมมีประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการ
นิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง   สังกัดงานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
เปนเพศชาย มีอายุระหวาง    31-35 ป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณการทํางาน
ระหวาง 11-15 ป  ประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจร
เดมมิ่ง 10 ชั่วโมงขึ้นไป  สังกัดงานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 36 - 40 ป วุฒิการศึกษาปริญญาโท  ประสบการณการทํางานระหวาง 11-15 
ป  ประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง 10 
ชั่วโมงขึ้นไป   สังกัดงานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 46-50 ป   วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ประสบการณการทํางานระหวาง 21-25 ป  ไมมี
ประสบการณการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ และการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง 

     
สวนที่  2  ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูนิเทศ จํานวน  5  คน ที่
ดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งและใหสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ         

สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูนิเทศ จํานวน 5 คน ที่ดําเนินการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัผมนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง และให
สัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ผูวิจัยไดนําเสนอ
เปนตารางวิเคราะหสถานภาพและ ขอมูลทั่วไป ดังตารางที่  7 ดังนี้ 
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ตารางที่  7 ผลการวิเคราะหสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูนิเทศ จํานวน  5  คน  ที่ดําเนินการ 
                นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  และใหสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการ  
                นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

ขอ สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ 
1. ตําแหนง 

- ผูชวยผูอํานวยการ 
- ครูผูสอน 

 
3 
2 

 
60 
40 

 รวม 5 100 
2. เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
1 
4 

 
20 
80 

 รวม 5 100 
3. อายุ 

- 31 – 35 ป 
- 36 – 40 ป 
- 41 – 45 ป 

       -    46  ปข้ึนไป 

 
1 
1 
1 
2 

 
20 
20 
20 
40 

 รวม 5 100 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 

- สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 
- สาขาบริหารการศึกษา 
- สาขาพลศึกษา 

 
3 
1 
1 

 
60 
20 
20 

 รวม 5 100 
5. ประสบการณการทํางาน 

- 11 – 15 ป 
- 16 – 20 ป 
- 21 ปข้ึนไป 

 
1 
2 
2 

 
20 
40 
40 

 รวม 5 100 
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ตารางที่ 7 (ตอ) 
ขอ สถานภาพและขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ 
6. ประสบการณการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ 

- เคย จํานวน 5 – 10  ชั่วโมง 
- เคย จํานวน 11 ชั่วโมงขึ้นไป 

 
2 
3 

 
40 
60 

 รวม 5 100 
7. ประสบการณ กา รอบรม /สัมมนา เกี่ ย วกั บกา ร

ปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง 
- เคย จํานวน 11 ชั่วโมงขึ้นไป 

 
 

5 

 
 

100 
 รวม 5 100 

 
จากตารางที่   7  พบวา ผูนิเทศที่ดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ และให

สัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ สวนใหญมีตําแหนง 
ผูชวยผูอํานวยการ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60   รองลงมาเปนครูผูสอน จํานวน 2 คน คิดเปน  
รอยละ 40   ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 80  เพศชาย  
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20  ดานอายุ พบวา  สวนใหญมีอายุ 46 ปข้ึนไป  จํานวน  2  คน    
คิดเปนรอยละ 40 อายุระหวาง 31 – 35 ป อายุระหวาง 36 – 40 ป และอายุระหวาง 41 – 45 ป  
จํานวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 20    ดานวุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท พบวา สวนใหญจบ
สาขานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 คน  คิดเปนรอยละ  60  สาขาบริหาร    
การศึกษา และสาขาพลศึกษา จํานวน  1  คนเทากัน  คิดเปนรอยละ 20  ดานประสบการณการ
ทํางาน พบวา สวนใหญมีประสบการณการทํางานอยูระหวาง 16 – 20 ป และ 21 ปข้ึนไป จํานวน 
2  คนเทากัน  คิดเปนรอยละ 40  และมีประสบการณการทํางานอยูระหวาง 11 – 15 ป  จํานวน    
1 คน คิดเปนรอยละ 20  ดานประสบการณการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศ พบวา สวนใหญ
เคยไดรับการอบรม จํานวน 10 ชั่วโมงขึ้นไป จํานวน  3    คน คิดเปนรอยละ 60  และเคยไดรับการ
อบรม จํานวน 5 – 10 ชั่วโมง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 40   ดานประสบการณการอบรม/
สัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง พบวา ผูนิเทศทุกคนเคยไดรับการอบรม จํานวน 
11 ชั่วโมงขึ้นไป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
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สวนที่  3  ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศ แผนการนิเทศขั้นที่ 1             
การวางแผนการนิเทศ  และขั้นที่ 2 การดําเนินการนิเทศ  

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองโดยใชกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  ของครูฝาย
วิชาการ ดังนั้นผูวิจัยและผูนิเทศไดสังเกตพฤติกรรมของครูฝายวิชาการ  หลังจากที่นิเทศติดตาม
แผนการนิเทศในแตละขั้นตอน โดยนําผลการนิเทศมาวิเคราะหและนําเสนอเปนพรรณาความ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
  ข้ันที่ 1.1 ประชุมครูฝายวิชาการเพื่อเสนอโครงการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) โดยเชิญ
วิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ และการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  

     ข้ันที่ 1.2 ประชุมครูฝายวิชาการเพื่อเสนอโครงการ/งานตามแผนงาน
วิชาการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง 

ผูวิจัยและผูนิเทศไดนําเสนอโครงการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  เพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) และเชิญวิทยากรมาใหการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ แกครูฝายวิชาการ 14 คน โดยเชิญผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชรา เลาเรยีนด ี
ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มาเปนวิทยากรใหความรูและทําความเขาใจแกครูฝายวิชาการ
และผูนิเทศไดเขาใจตรงกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2547   เวลา 08.30 – 16.00 น.   
ณ   หองประชุมยอยชั้น 9    ตึกอัสสัมชัญ   2003    โรงเรียนอัสสัมชัญ  หัวขอที่ใหความรู ไดแก  
การนิเทศภายในโรงเรียน  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาชาชีพ   การประกันคุณภาพภายใน การ
บริหารงานคุณภาพวงจรเดมมิ่ง  การปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง  เครื่องมือในการนิเทศ และ
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน   ทั้งนี้กอนมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการไดมีการทดสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งกับครูฝายวิชาการกอนที่จะ
ดําเนินการนิเทศ (Pretest)   ซึ่งภายหลังการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูฝายวิชาการ เสนองาน / 
โครงการตามแผนงานวิชาการ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดังตารางที่  8 ดังนี้ 
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ตารางที่      8   งาน/โครงการตามแผนงานวิชาการ ของครูฝายวิชาการ 
งานวิชาการ งาน/โครงการตามแผนงานวิชาการ กิจกรรม 

1.งานหลกัสูตร โครงการสรางเครื่องมือประเมินการ
ใชหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชญั ชวง
ชั้นที ่3 และชวงชั้นที่ 4 

สรางเครื่องมือประเมินการใช
หลักสูตร โดยใชรูปแบบของ
CIPP MODEL 

2.งานการเรียนการสอน    
กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

โครงการนเิทศแผนการจัดการ
เรียนรู 
 

นิเทศติดตามแผนการจัดการ
เรียนรูของครูทุกคน 

3.งานการเรียนการสอน    
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

AC Quiz Contest จัดการแขงขันตอบปญหา
ภาษาอังกฤษระหวาง
โรงเรียน มารวมกิจกรรม 

4.งานการเรียนการสอน    
กลุมสาระการเรียนรู     
สุขศึกษาและพลศึกษา 

โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อพฒันา
คุณภาพของนกัเรียน 

จัดแขงขันกีฬาเพื่อคัดเลือก
นักเรียนเปนตัวแทนของ
โรงเรียน 

5.งานการเรียนการสอน    
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

โครงการตอบปญหาระหวาง
โรงเรียนครั้งที่ 6 ( 6  ACMO ) 

จัดการแขงขันตอบปญหา
คณิตศาสตรระหวางโรงเรียน 
มารวมกิจกรรม 

6.งานการเรียนการสอน  
กลุมสาระการเรียนรู        
วิทยาศาสตร 

โครงการตรวจแผนการจัดการ
เรียนรู 

นิเทศติดตามแผนการจัดการ
เรียนรูของครูทุกคน 

7.งานการเรียนการสอน    
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

งานนิเทศชัน้เรียน 
 

นิเทศชัน้เรียนครูทุกคนเพื่อ
ปรับปรุงการเรยีนการสอน 

8.งานการเรียนการสอน    
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 

งานนทิรรศการ วัน ฟ.ฮีแลรรําลึก จัดนิทรรศการ และกิจกรรม
เผยแพรประวตัิและ      
เกียรติคุณ 

9.งานการเรียนการสอน    
กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชพีและเทคโนโลย ี

งานจัดการแขงขันคอมพวิเตอร
ภายในโรงเรียน 
 

จัดการแขงขันตอบปญหา
และการเขียนโปรแกรม 
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ตารางที่ 8 (ตอ) 
งานวิชาการ งาน/โครงการตามแผนงานวิชาการ กิจกรรม 

10.งานสื่อการสอน งานฝกอบรมนักเรียนชวยงาน
โสตทัศนูปกรณ 

ฝกอบรมนักเรยีน ม.ปลายใหมี
ความสามารถใชเครื่องมือ ส่ือ
อุปกรณเทคโนโลยีเพื่อชวยครู
ในการจัดการเรียนการสอน 

11.งานแนะแนว  งานปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 
 

ใหความรูและแนวทาง
การศึกษาตอและอาชีพและ
เกณฑศึกษาตอ ม.4ของ
โรงเรียน 

12.งานวิจยัและพัฒนา โครงการสํารวจความคิดเห็นของ
นักเรียน ผูปกครอง และครูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 “ การจัดการ
เรียนการสอนตามหลกัสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษ (English Program – 
EP) ปการศึกษา 2547 

สอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียน  ผูปกครอง และครูที่
อยูระดับ ม.3  ของEnglish 
Program 

13.งานหองสมุด งานวิเคราะหเลขหมู วิเคราะหเลขหมูหนงัสือใหม 
14.งานวัดและ
ประเมินผล 
 

งานรายงานเกรดเฉลี่ย(GPA) 
นักเรียนชัน้ ม.6 

ประมวลผลเกรดเฉลี่ย เพื่อสง
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ซึ่งงาน/โครงการของครูฝายวิชาการทั้ง 14 คน ไดรับคําแนะนําใหเขียนตามแบบฟอรม

การเขียนงาน/โครงการและแผนปฏิบัติงาน อีกทั้งครูฝายวิชาการและผูนิเทศ ไดรวมกันวางแผน
กําหนดปฏิทินในการสังเกตการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของครูฝายวิชาการ
และผูนิเทศ ภายหลังการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ พบวา ผูเขารับการอบรมทุกคนเห็นวาการอบรม
ตามหัวขอดังกลาว มีประโยชนตอตนเองและเพื่อนครู เพราะทําใหมีความรูความเขาใจในหลักการ
และกระบวนการนิเทศ ความสัมพันธระหวางการนิเทศและการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจน
การปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่งในแตละขั้นตอน ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการเขียนแผนการ
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ปฏิบัติงานและโครงการ ซึ่งทําใหงายตอการดําเนินงาน การนิเทศ  ติดตาม ทั้งนี้ผูเขารับการอบรม
สวนใหญเสนอแนะใหมีการจัดอบรมในหัวขอดังกลาวใหคณะครูไดรับทราบอยางทั่วถึง เพื่อความรู
ความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันได 
 ขั้นที่ 2 การดําเนินการนิเทศ 
 เปนขั้นตอนของการทดลองนําเครื่องมือการนิเทศไปปฏิบัติงาน ไดแก   แผนการนิเทศ 
ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวิชาการและผูนิเทศ  แบบสังเกตการปฏิบัติงานโดยใชวงจร
เดมมิ่ง(PDCA)ของครูฝายวิชาการ แบบรายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผูนิเทศ และ การ
บันทึกแบบ Journal Writing ซึ่งเปนการบันทึกรายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับงานวิชาการของ        
ผูนิเทศและครูฝายวิชาการ ตามปฏิทินที่ผูนิเทศและครูฝายวิชาการไดวางแผนรวมกันในการสังเกต
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการที่ไดนําเสนอ (ภาคผนวก  ฉ  หนา  236)เปนระยะเวลา 8 
สัปดาห ตอการเขาสังเกต   3  คร้ัง  ซึ่งผูนิเทศ และ  ผูวิจัยในฐานะผูประสานงาน ไดใหขอมูล
ยอนกลับแกครูฝายวิชาการในการเขาสังเกตแตละครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7 – 21 มกราคม 2548 สังเกตการปฏิบัติงานขั้นที่ 1  การ
วางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) และข้ันที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do)  

              ผูนิเทศ  และผูประสานงาน ไดดําเนินการนิเทศ  ติดตาม   และ     สังเกตการ 
ปฏิบัติงานและโครงการของครูฝายวิชาการ พบวา ครูฝายวิชาการทุกคนมีความยินดีที่ไดรับการ
นิเทศและใหความรวมมือเปนอยางดี ซึ่งในขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) ของครูฝาย
วิชาการ มีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายของการปฏิบัติงาน มีการกําหนดรายละเอียดของ   
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติงาน มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานแตเปนในภาพรวมยังไมชัดเจน ซึ่งได
แนะนําใหกําหนดใหชัดเจนวาจะทําอะไรเมื่อไหร มีการกําหนดผูรับผิดชอบและสวนใหญมีการ
กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงานแตยังไมชัดเจน ไดแนะนําใหเขียนรายละเอียดของ
งบประมาณ   คาใชจาย สําหรับงานและโครงการที่ไมไดกําหนดงบประมาณ ครูฝายวิชาการแจง
วาไมใชงบประมาณ ผูนิเทศและผูวิจัยไดแนะนําใหเขียนไวใหชัดเจนวาไมใชงบประมาณ ซึ่งในขั้น 
วางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) ครูฝายวิชาการสามารถทําไดดี เนื่องจากผูนิเทศและผูวิจัยไดเขา
นิเทศชวยเหลือในการวางแผนตั้งแตข้ันวางแผนการนิเทศที่ไดเชิญวิทยากรมาฝกอบรมใหความรู    
สําหรับข้ันที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) พบวา สวนใหญมีการประชุมชี้แจงใหผูรับผิดชอบรู
และเขาใจการปฏิบัติงานแตไมมีรายงานการประชุม ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตาม
ปฏิทินที่กําหนดไว แตสวนใหญจะไมไดมีการประชาสัมพันธการปฏิบัติงานใหผูเกี่ยวของหรือ 
หนวยงานอื่นๆไดรับทราบ จึงไดแนะนําใหมีการจัดทํารายงานการประชุม และแนะนําใหมีการ
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ประชาสัมพันธดวยการติดปายนิเทศ หรือประกาศหนาเสาธงตอนเชาหรือเสียงตามสาย และ
บางสวนไมมีการนิเทศ   ติดตามชวยเหลือสนับสนุนผูปฏิบัติงาน จึงไดแนะนําใหมีการนิเทศ
ติดตามงาน เพื่อที่การดําเนินงานจะไดเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และเปนขวัญกําลังใจ
ตอผูปฏิบัติงาน 

ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 17 มกราคม – 18 กุมภาพันธ 2548 สังเกตการปฏิบัติงาน       
ข้ันที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล (Check) 
                              ผูนิเทศ และผูประสานงานไดดําเนินการนิเทศ   ติดตาม และสังเกตการปฏิบัติ 
งานและโครงการของครูฝายวิชาการ พบวา การปฏิบัติงานขั้นนี้ ครูฝายวิชาการสวนใหญมีการเกบ็
รวบรวมขอมูลแตยังไมไดวิเคราะหขอมูล และยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งครูฝาย 
วิชาการใหเหตุผลวาไมรูจะวิเคราะหและแปลผลขอมูลอยางไร จึงไดมีการใหคําแนะนําในเรื่อง    
ดังกลาวใหชัดเจนขึ้นและครูฝายวิชาการบางคนไมเขาใจวาจะตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยางไร จึงไดแนะนําใหมีการกําหนดปฏิทินและแนวทางการตรวจสอบประเมินผล  การใช       
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล อีกทั้งแนะนําใหดูของครูฝายวิชาการคนอื่นที่ทําไดดี 

ครั้งที่ 3  ระหวางวันที่ 3 กุมภาพันธ – 7 มีนาคม  2548  สังเกตการปฏิบัติงาน ข้ันที่ 4 
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) 
                              ผูนิเทศ และผูประสานงาน ไดดําเนินการนิเทศ ติดตาม และ สังเกตการปฏิบัติ 
งานและโครงการของครูฝายวิชาการ พบวา ครูฝายวิชาการไดนําขอเสนอแนะจากผูนิเทศและ            
ผูประสานงานไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานในสวนของการวิเคราะหและแปลผลขอมูล มีการทํา
รายงานการประเมินตนเองและเสนอแผนการปฏิบัติงานในรอบตอไปวาจะปฏิบัติงานใหดีข้ึน แต
ยังขาดในสวนของการประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบประเมินผล ซึ่งผูนิเทศและ             
ผูประสานงานไดใหขอสังเกตวาครูฝายวิชาการควรที่จะทํางานเปนทีม ไมใชเฉพาะผูที่รับผิดชอบ
เทานั้น ซึ่งครูฝายวิชาการก็รับที่จะนําไปปรับปรุงงานในครั้งตอไป 
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สวนที่  4  ผลการดําเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศ แผนการนิเทศขั้นที่ 3         
การประเมินผลการนิเทศ   

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัย นําเสนอเปน     4  ตอน  คือ 
  ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจร  เดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ    
  ผูวิจัยได เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  เ ร่ือง               
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 9   และ
แผนภูมิที่ 14 - 19  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ตารางที่  9  การเปรียบเทยีบคะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ 
คะแนนกอนการนิเทศ คะแนนหลังการนิเทศ คะแนนการพัฒนา           ครูฝายวิชาการ  

        สังกัดหนวยงาน P D C A รวม(40) ระดับคุณภาพ P D C A รวม(40) ระดับคุณภาพ คะแนนเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 
1.งานหลักสูตร 5 6 4 4 19 ควรปรับปรุง 10 9 9 9 37 ดีมาก 18 ดีมาก 
2.งานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯ 

5 6 5 4 20 พอใช 10 10 10 8 38 ดีมาก 18 ดีมาก 

3.งานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

7 7 5 5 24 พอใช 10 8 8 7 33 ดีมาก 9 ดี 

4. งานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรู       
สุขศึกษาและพลศึกษา 

5 6 5 4 20 พอใช 9 9 8 8 34 ดีมาก 14 ดี 

5. งานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

6 6 5 4 21 พอใช 10 9 9 9 37 ดีมาก 16 ดีมาก 

6. งานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรู   
วิทยาศาสตร 

3 3 3 1 10 ควรปรับปรุง 10 9 8 7 34 ดีมาก 24 ดีมาก 

7. งานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรู 
ศิลปะ 

6 6 5 5 22 พอใช 8 8 7 7 30 ดี 8 ดี 
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ตารางที่  9 (ตอ)  
คะแนนกอนการนิเทศ คะแนนหลังการนิเทศ คะแนนการพัฒนา          ครูฝายวิชาการ 

สังกัดหนวยงาน P D C A รวม(40) ระดับคุณภาพ P D C A รวม(40) ระดับคุณภาพ คะแนนเพิ่มขึ้น ระดับคุณภาพ 
8.งานการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรู ภาษาไทย 

7 6 6 6 25 พอใช 10 10 9 8 37 ดีมาก 12 ดี 

9.งานการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

8 6 6 4 24 พอใช 10 9 9 8 36 ดีมาก 12 ดี 

10.งานสื่อการสอน 5 5 4 4 18 ควรปรับปรุง 8 8 7 6 29 ดี 11 ดี 
11. งานแนะแนว 6 5 6 3 20 พอใช 10 10 10 8 38 ดีมาก 18 ดีมาก 
12. งานวิจัยและพัฒนา 7 6 6 5 24 พอใช 10 10 10 9 39 ดีมาก 15 ดีมาก 
13. งานหองสมุด 5 6 5 5 21 พอใช 7 7 7 7 28 ดี 7 พอใช 
14. งานวัดผล 5 6 5 4 20 พอใช 8 8 7 6 29 ดี 9 ดี 
รวม 80 80 70 58 288 ------- 130 124 118 107 479 ----- 191 ----- 
คาเฉลี่ย   5.71 5.71 5.00 4.14 20.57 พอใช 9.29 8.86 8.43 7.64 34.21 ดีมาก 13.64 ดี 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 0.88 0.85 1.12 3.58 ------- 1.03 0.91 1.12 0.97 3.69 ---- 4.65 ---- 

คะแนนกอนการนิเทศ คะแนนหลังการนิเทศ คะแนนการพัฒนา ระดับคุณภาพ 
จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 

ควรปรับปรุง 3 21,43 ---- ---- ---- ---- 
พอใช 11 78.57 ---- ---- 1 7.14 
ดี ---- ---- 4 28,75 7 50.00 
ดีมาก ---- ---- 10 71.43 6 42.86 
รวม 14 100 14 100 14 100 148 
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จากตารางที่   9  พบวา คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
มีความแตกตางกัน โดยมีคะแนนหลังการนิเทศสูงขึ้น  โดยภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอน
การนิเทศ   ครูฝายวิชาการไดคะแนนรวม 288  คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 20.57 คะแนน       
(σ = 3.58 ) อยูในระดับพอใช  โดยพิจารณาเปนรายขั้นตอนของวงจรเดมมิ่ง พบวา กอนการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการมีคะแนนความรูความเขาใจ โดยเรียงจากมาก
ไปหานอยดังนี้ ข้ันที่ 1  การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) ไดคะแนนรวม 80 คะแนน คิดเปน
คะแนนเฉลี่ย 5.57 คะแนน(σ = 1.22 ) ข้ันที่ 2 การดําเนินงานตามแผน (Do) ไดคะแนนรวม 80 
คะแนน       คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 5.57 คะแนน (σ = 0.88) ข้ันที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล 
(Check) ไดคะแนนรวม 70 คะแนน   คิดเปนคะแนนเฉลี่ย  5.00 (σ = 0.85) และขั้นที่ 4 การนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) ไดคะแนนรวม 58 คะแนน คิดเปนคะแนน
เฉล่ีย 4.14 คะแนน(σ = 1.12) 

ภายหลังการนิเทศ ครูฝายวิชาการไดคะแนนรวม 479 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 
34.21 คะแนน (σ = 3.69 ) อยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอนของวงจรเดมมิ่ง 
พบวา ภายหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ครูฝายวิชาการมีคะแนนความรูความ
เขาใจทุกขั้นตอนสูงขึ้น โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ข้ันที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน 
(Plan) ไดคะแนนรวม 130 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 9.29 คะแนน(σ = 1.03 ) ข้ันที่ 2 การ
ดําเนินงานตามแผน (Do) ไดคะแนนรวม 124 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 8.86 คะแนน          
(σ =0.91) ข้ันที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) ไดคะแนนรวม 118 คะแนน คิดเปนคะแนน
เฉล่ีย 8.43 (σ = 1.12) และขั้นที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
(Action) ไดคะแนนรวม 107 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 7.64 คะแนน(σ = 0.97) โดยมีคะแนน
การพัฒนาเพิ่มข้ึน 191 คะแนน คิดเปนคะแนนเฉลี่ย 13.64 คะแนน (σ = 4.65 ) อยูในระดับดี      

เมื่อพิจารณาสังกัดหนวยงาน พบวา กอนไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ      
ครูฝายวิชาการไดคะแนนความรูความเขาใจ อยูในระดับพอใช  จํานวน  11 คน คิดเปนรอยละ 
78.57  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้  งานการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย  งานวิจัยและพัฒนา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  งานหองสมุด  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรู
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สุขศึกษาและพลศึกษา งานแนะแนว  และงานวัดและประเมินผล (25, 24, 24, 24, 22, 21, 21, 
20, 20, 20 และ20 คะแนน) นอกนั้นไดคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับควรปรับปรุง  จาํนวน 
3 คน  คิดเปนรอยละ  21.43  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้  งาน
หลักสูตร  งานสื่อการสอน  และ  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (19 ,18 
และ10 คะแนน)  หลังไดรับการนิเทศครูฝายวิชาการไดคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับดี
มาก  จํานวน  10  คน    คิดเปนรอยละ  71.43  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่
สังกัดดังนี้  งานวิจัยและพัฒนา  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  งานแนะแนว  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย  งานหลักสูตร งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  (39, 38, 38, 37, 37, 37, 36, 34, 34 และ 33 คะแนน)  
และไดคะแนนความรูความเขาใจ อยูในระดับดี จํานวน  4  คน  คิดเปนรอยละ  28.57  โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ     งานสื่อการสอน  งานวัดและประเมินผล  งานหองสมุด (30,29,29และ28 คะแนน)  

และเมื่อพิจารณาครูฝายวิชาการสังกัดงานการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู 
จํานวน  8 คน พบวา กอนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการสังกัดงานการ
เรียนการสอนไดคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับพอใช จํานวน 7 คน  โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยดังนี้  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี     กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (25, 24, 24, 22, 21, 20 และ 20 คะแนน) ไดคะแนนความรูความ
เขาใจอยูระดับควรปรับปรุง จํานวน 1 คน  ไดแก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (10 คะแนน) 
โดยภายหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการสังกัดงานการเรียนการสอน  
ไดคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับดีมาก จํานวน 7 คน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร       
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (38, 37, 37, 36, 34, 34, 
33 และ30 คะแนน)  ไดคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับดี จํานวน  1 คน  ไดแก กลุมสาระ
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การเรียนรูศิลปะ  และไดคะแนนการพัฒนาอยูในระดับดี จํานวน 5 คน เรียงลําดับคะแนนจากมาก
ไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (14, 12, 12, 9 และ 8 คะแนน)  และไดคะแนน
การพัฒนาอยูในระดับดีมาก จํานวน 3 คน  เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่
สังกัดดังนี้  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร (24, 18 และ 16 คะแนน)  

และเมื่อพิจารณาครูฝายวิชาการสังกัดงาน 6 งาน พบวา กอนการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการไดคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับพอใช จํานวน 4 คน  โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้ งานวิจัยและพัฒนา   งานหองสมุด  งาน
แนะแนว และงานวัดและประเมินผล (24, 21, 20 และ 20 คะแนน) และไดคะแนนความรูความ
เขาใจอยูในระดับควรปรับปรุง จํานวน 2 คน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่
สังกัดดังนี้  งานหลักสูตร และงานสื่อการสอน ( 19 และ 18คะแนน) ภายหลังการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการไดคะแนนความรูความเขาใจไดคะแนนอยูในระดับดีมาก 
จํานวน 3 คน  โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้    งานวิจัยและ
พัฒนา  งานแนะแนว และงานหลักสูตร (39, 38 และ 37 คะแนน)  ไดคะแนนอยูในระดับดี จํานวน 
3 คน  โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้ งานสื่อการสอน  
งานวัดและประเมินผล และงานหองสมุด (29, 29 และ28 คะแนน) และ ไดคะแนนการพัฒนาอยู
ในระดับดีมาก จํานวน 3 คน  โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้ 
งานแนะแนว  งานหลักสูตร และงานวิจัยและพัฒนา  (18, 18 และ15 คะแนน)  ไดคะแนนการ
พัฒนาอยูในระดับดี จํานวน 2 คน   ไดแก งานสื่อการสอน และงานวัดและประเมินผล (11 และ 9 
คะแนน) และไดคะแนนการพัฒนาอยูในระดับพอใช จํานวน 1 คน ไดแก งานหองสมุด (7 คะแนน)  

และเมื่อพิจารณาคะแนนการพัฒนา พบวา ครูฝายวิชาการ  ไดคะแนนการพัฒนาอยู
ในระดับดี จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50.00 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่
สังกัด ดังนี้   งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา       กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานสื่อการสอน กลุมสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ   งานวัดและประเมินผล  และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(14,12,12,11,9,9,และ8 คะแนน)  ไดคะแนนการพัฒนาอยูในระดับดีมาก จํานวน 6 คน   คิดเปน
รอยละ 42.86 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้  งานการเรียนการสอน
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กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  งานหลักสูตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   งานแนะแนว   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  และงานวิจัยและพัฒนา 
(24,18,18,18,16และ15 คะแนน) และไดคะแนนการพัฒนาอยูในระดับพอใช จํานวน 1 คน  
คิดเปนรอยละ 7.14 ไดแก งานหองสมุด(7 คะแนน) 
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จากแผนภูมิที่ 14  พบวา คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน

วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ มีความแตกตางกัน โดยมีคะแนนความรูความเขาใจหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพสูงขึ้นทุกหนวยงาน  เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพของคะแนนความรูความเขาใจ พบวา กอน
การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการไดคะแนนความรูความเขาใจ อยูในระดับ
พอใช  โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยดังนี้   งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย  งานวิจัยและพัฒนา  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  งานหองสมุด  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร    กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรู     
สุขศึกษาและพลศึกษา  งานแนะแนว  และงานวัดและประเมินผล (25, 24, 24, 24, 22, 21, 21, 
20, 20, 20 และ20 คะแนน) นอกนั้นไดคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับควรปรับปรุง โดย
เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้  งานหลักสูตร    งานสื่อการสอน  
และ  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (19,18 และ10 คะแนน)  และหลัง
ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการไดคะแนนความรูความเขาใจอยูใน
ระดับดีมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้  งานวิจัยและพัฒนา  
งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานแนะแนว   
งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย            
งานหลักสูตร งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  (39, 38, 38, 37, 37, 37, 36, 34, 34 และ 33 คะแนน)  และไดคะแนนความรู
ความเขาใจ อยูในระดับดี   โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้          
งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ   งานสื่อการสอน  งานวัดและประเมินผล       
งานหองสมุด (30, 29, 29 และ 28 คะแนน)  
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จากแผนภูมิที่ 15 คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง ข้ันวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ พบวา คะแนนความรูความเขาใจมีความแตกตางกัน โดยหลังการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการทุกคนมีคะแนนสูงขึ้น หนวยงานที่ไดคะแนน
ความรูความเขาใจเต็ม 10 คะแนน ไดแก งานหลักสูตร งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานแนะแนว และงานวิจัยและพัฒนา 
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1.งานหลักสูตร

2.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

3.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา

5. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

6. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

8.กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย

9.กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

10.งานสื่อการสอน

11. งานแนะแนว

12. งานวิจัยและพัฒนา

13. งานหองสมุด

14. งานวัดและประเมินผล
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จากแผนภูมิที่ 16 คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง ข้ันดําเนินการตามแผน(Do) ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ พบวา คะแนนความรูความเขาใจมีความแตกตางกัน โดยหลังการนิเทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการทุกคนมีคะแนนสูงขึ้น หนวยงานที่ไดคะแนนความรู
ความเขาใจเต็ม 10 คะแนน ไดแก งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย งานแนะแนว  และงานวิจัยและพัฒนา 
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1.งานหลักสูตร

2.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

3.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา

5. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

6. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

8.กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย

9.กลุมสาระการเรียนรู การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

10.งานสื่อการสอน

11. งานแนะแนว

12. งานวิจัยและพัฒนา

13. งานหองสมุด

14. งานวัดและประเมินผล
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จากแผนภูมิที่ 17 คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง ข้ันตรวจสอบประเมินผล (Check) ของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ พบวา คะแนนความรูความเขาใจมีความแตกตางกัน โดยหลังการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการทุกคนมีคะแนนสูงขึ้น หนวยงานที่ไดคะแนน
ความรูความเขาใจเต็ม 10 คะแนน ไดแก งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม    งานแนะแนว  และงานวิจัยและพัฒนา 
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1.งานหลักสูตร

2.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

3.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา

5. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

6. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

8.กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย

9.กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

10.งานสื่อการสอน

11. งานแนะแนว

12. งานวิจัยและพัฒนา

13. งานหองสมุด

14. งานวัดและประเมินผล
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จากแผนภูมิที่ 18  คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่ง ข้ันนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) ของครูฝายวิชาการ 
กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  พบวา  คะแนนความรูความเขาใจมีความ
แตกตางกัน โดยหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการทุกคนมีคะแนนสูงขึ้น 
หนวยงานที่ไดคะแนนความรูความเขาใจสูงสุด ไดแก งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  งานหลักสูตร  และงานวิจัยและพัฒนา 
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1.งานหลักสูตร

2.กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

3.กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

4. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา

5. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

6. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

7. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ

8.กลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย

9.กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

10.งานสื่อการสอน

11. งานแนะแนว

12. งานวิจัยและพัฒนา

13. งานหองสมุด

14. งานวัดและประเมินผล
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จากแผนภูมิที่ 19 คะแนนการพัฒนาความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ หลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ พบวา    
ครูฝายวิชาการมีคะแนนการพัฒนาอยูในระดับคุณภาพดีมาก ไดแก  งานหลักสูตร งานการเรียน
การสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  งานแนะแนว  และงานวิจัยและพัฒนา  ครูฝายวิชาการมี
คะแนนการพัฒนาอยูในระดับคุณภาพดี ไดแก งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ      
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  งานสื่อการสอน 
และงานวัดและประเมินผล และครูฝายวิชาการที่มีคะแนนการพัฒนาอยูในระดับคุณภาพพอใช 
ไดแก งานหองสมุด 
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ตอนที่  2  ผลการวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ ภายหลังที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ผูนิเทศ จํานวน 5 คน ประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ จํานวน 14 คน  โดยใชแบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  มาวิเคราะหขอมูล
รายละเอียด ดังปรากฏในตารางที่ 10  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ตารางที่      10     ผลการวิเคราะหคาเฉลีย่( µ ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )ของความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช 
                           วงจรเดมมิ่ง   ของครูฝายวิชาการ หลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 

      การวางแผน 
การปฏิบัติงาน  (Plan) 

การดําเนินการตามแผน(Do) 
การตรวจสอบประเมินผล

(Check) 
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข  

การปฏิบัติงาน(Action) 
เฉลีย่รวม 

ครูฝายวิชาการที่สังกัดหนวยงาน 

µ ระดับคุณภาพ µ ระดับคุณภาพ µ 
ระดับ
คุณภาพ µ ระดับคุณภาพ 

รวม 

µ σ 

ระดับ
คุณภาพ 

ลําดับที ่

1.งานหลกัสตูร 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 12 3.00 0.00 ด ี 1 
2.งานการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรูสังคมศกึษาฯ 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 12 3.00 0.00 ด ี 1 

3.งานการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรู
ภาษาตางประเทศ 

3 ด ี 2 พอใช 3 ด ี 3 ด ี 11 2.75 0.50 ด ี 8 

4งานการเรยีนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรู   สุขศกึษาฯ 3 ด ี 3 ด ี 2 พอใช 2 พอใช 10 2.50 0.58 พอใช 10 

5.งานการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรู คณืตศาสตร 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 12 3.00 0.00 ด ี 1 

6.งานการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 2 พอใช 11 2.75 0.50 ด ี 8 

7.งานการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรูศลิปะ 3 ด ี 3 ด ี 2 พอใช 2 พอใช 10 2.50 0.58 พอใช 10 

8.งานการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรูภาษาไทย 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 12 3.00 0.00 ด ี 1 

9.งานการเรียนการสอน กลุม
สาระการเรยีนรูการงานอาชีพฯ 3 ด ี 2 พอใช 2 พอใช 2 พอใช 9 2.25 0.50 พอใช 12 

10.งานสือ่การสอน 3 ด ี 2 พอใช 2 พอใช 2 พอใช 9 2.25 0.50 พอใช 12 
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ตารางที่    10       (ตอ) 
 

          การวางแผน              
การปฏิบัติงาน(Plan) 

 การดําเนินการตามแผน(Do)  การตรวจสอบประเมินผล 
             (Check) 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 
          การปฏิบัติงาน(Action)   

       เฉลี่ยรวม  ครูฝายวชิากาที่สังกดัหนวยงาน 

µ ระดับคุณภาพ µ ระดับคุณภาพ µ ระดับ
คุณภาพ 

µ ระดับคุณภาพ 

รวม 

µ σ 

ระดับ     
คุณภาพ 

  ลําดับที ่

11.งานแนะแนว 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 12 3 0.00 ด ี 1 
12.งานวิจยัและพัฒนา 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 12 3 0.00 ด ี 1 
13.งานหองสมุด 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 3 ด ี 12 3 0.00 ด ี 1 
14.งานวัดผล 3 ด ี 2 พอใช 2 พอใช 2 พอใช 9 2.25 0.50 พอใช 12 
   รวม 42 ---- 38 ---- 37 ---- 36 ---- 153 38.25 ---- ---- ---- 
คาเฉลี่ย µ 3.00 ด ี 2.71 ด ี 2.64 ด ี 2.57 ด ี 10.9

3 
2.73 0.32 ด ี ---- 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ 0.00 ---- 0.47 ---- 0.50 ---- 0.51 ---- 
ลําดับที ่ 1 2 3 4 

 

         การวางแผน 
  การปฏิบัติงาน(Plan) 
 

 การดําเนินการตามแผน(Do) 
 

การตรวจสอบประเมินผล 
           (Check) 

การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 
           การปฏิบัติงาน(Action)   

ความสามารถรวม ระดับคุณภาพ 

จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ จํานวนคน รอยละ 
ควรปรับปรุง ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
พอใช ---- ---- 4 28.57 5 35.71 6 42.86 5 35.71 
ด ี 14 100 10 71.43 9 64.29 8 57.14 9 64.29 
รวม 14 100 14 100 14 100 14 100 14 100 
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จากตารางที่   10 การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ หลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ โดย
ภาพรวม พบวา ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของ      
ครูฝายวิชาการทั้ง 14 คน มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี(µ = 2.73,σ = 0.32) 
และเมื่อพิจารณาการปฏิบัติงานเปนรายขั้นตอน พบวา ทุกข้ันตอนอยูในระดับดี โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้   ข้ันที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan)(µ = 3.00,σ = 0.00) ข้ันที่ 2 
การดําเนินการตามแผน(Do) (µ = 2.71,σ = 0.47) ข้ันที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล(Check) 
(µ = 2.64,σ = 0.50) และข้ันที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) 
(µ = 2.57,σ = 0.51)  เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคล พบวา ครูฝายวิชาการ จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 64.29 มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูใน
ระดับดี โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้ งานหลักสูตร  งานการเรียน
การสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร       
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  งานแนะแนว  งานวิจัยและพัฒนา และงานหองสมุด (µ = 3.00 , 
σ = 0.00)  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และกลุมสาระการเรยีนรู
วิทยาศาสตร (µ = 2.75 ,  σ = 0.50) และครูฝายวิชาการ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 35.71 มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับพอใช โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้ งานการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (µ = 2.50 , σ = 0.58)  กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   งานสื่อการสอน และ  งานวัดและประเมินผล(µ = 2.25 ,   
σ = 0.50)   

ผลจากการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร
เดมมิ่งของครูฝายวิชาการ ภายหลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ พบวา ข้ันที ่1 การ
วางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) ครูฝายวิชาการ  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 100 มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายของการปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ มีการกําหนดผูรับผิดชอบและบทบาทหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และมีการกําหนดงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน  ข้ันที่ 2 การดําเนินงานตามแผน(Do) ครูฝายวิชาการ จํานวน 10 คน คิดเปน    
รอยละ 71.43 มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี โดยมีการประชุมชี้แจงให
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ผู รับผิดชอบรูและเขาใจการปฏิบัติงาน  ผู รับผิดชอบปฏิบัติงานที่ ได รับมอบหมาย มีการ
ประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบ มีการดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ
ติดตาม ชวยเหลือสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหดําเนินงานไดตามที่กําหนด และมีครูฝายวิชาการ 
จํานวน 4 คน   คิดเปนรอยละ 28.57 มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช เนื่องจาก
ไมไดปฏิบัติงานในสวนของการประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของทราบ และไมมีการนิเทศติดตาม
ชวยเหลือสนับสนุนผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานไดตามที่กําหนด  ข้ันที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล
(Check)     ครูฝายวิชาการ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 64.29 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดี โดยมีการกําหนดปฏิทินและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการ
ใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีการวิเคราะหและแปลผลขอมูล และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน แตจะมีครูฝายวิชาการ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 35.71 มี
การปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช เนื่องจากไมไดปฏิบัติงานในสวนของการวิเคราะหและแปลผล
ขอมูล  และข้ันที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) ครูฝายวิชาการ 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยูในระดับดี โดยมีการ
ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบประเมินผล มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มี
การจัดทําขอมูลสารสนเทศ มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือเสนอแผนการ
ปฏิบัตงิานในรอบตอไป  และมีการนิเทศสงเสริมสนับสนุนใหความชวยเหลือแนะนําปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงาน และมีครูฝายวิชาการ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับพอใช เนื่องจากไมไดปฏิบัติงานในสวนของการดําเนินการแกไขปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน หรือเสนอแผนการปฏิบัติงานในรอบตอไป และไมมีการนิเทศสงเสริมสนับสนุนใหความ
ชวยเหลือแนะนําการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

และเมื่อพิจารณาจากสังกัดหนวยงานการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู พบวา 
ภายหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการสังกัดงานการเรียนการสอน 8 กลุม
สาระการเรียนรู ไดคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานเฉลี่ยรวม อยูในระดับดี จํานวน 5 คน   
คิดเปนรอยละ 62.5 โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัด ดังนี้  กลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   และกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย (µ = 3.00 , σ = 0.00)    กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และกลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  (µ = 2.75 , σ = 0.50) และไดคะแนนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ยรวม อยูในระดับพอใช  จํานวน     3   คน  คิดเปนรอยละ  37.5  เรียงลําดับจาก
มากไปหานอยตามหนวยงานที่สังกัดดังนี้ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระ
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การเรียนรูศิลปะ (µ = 2.50 , σ = 0.58) และกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(µ = 2.25 ,  σ = 0.50)   

และเมื่อพิจารณาครูฝายวิชาการสังกัดงาน 6 งาน พบวา ภายหลังการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ ) ไดคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานเฉลี่ยรวม อยูในระดับดี จํานวน 4 
คน คิดเปนรอยละ 66.67 ไดแก งานหลักสูตร  งานแนะแนว งานวิจัยและพัฒนา  และ งาน
หองสมุด (µ = 3.00 ,    σ = 0.00) และไดคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานเฉลี่ยรวม    
อยูในระดับพอใช  จํานวน   2 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ไดแก งานสื่อการสอน  และงานวัดและ
ประเมินผล (µ = 2.25 , σ = 0.50) 

 
ตอนที่  3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา

วิชาชีพของครูฝายวิชาการ ภายหลังที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงได
จากการสนทนากลุม 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม(Focus Group)กับครูฝาย   
วิชาการ 14 คน ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2548 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ หองประชุมอํานวยการ   
โรงเรียนอัสสัมชัญ การสนทนากลุมคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแจงจุดประสงค และประเด็นการสนทนากลุม
และกําหนดการสนทนากลุมใหครูฝายวิชาการทุกคนทราบลวงหนา   ผูวิจัยไดดําเนินการสนทนา
กลุมตามประเด็นที่กําหนดไวโดยใหครูฝายวิชาการทุกคนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 
ทั้งนี้ผูวิจัยไดมีการสรุปประเด็นการสนทนากลุมทุกประเด็นใหครูฝายวิชาการไดมีความเขาใจ
ตรงกัน และปดการสนทนากลุม เวลา 15.00น. และผูวิจัยไดกลาวขอบคุณครูฝายวิชาการที่ให
ความอนุเคราะหและเสียสละเวลาใหความรวมมือเขารวมการสนทนากลุมในครั้งนี้ ตลอดจนให
ความรวมมือดวยดีในการทดลอง  ทั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามประเด็นการสนทนากลุม โดย
การวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) ดังนี้ 

ดานดําเนินการนิเทศและบรรยากาศการนิเทศ 
การดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ โดยภาพรวม พบวา ครูฝายวิชาการ  

ทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยทําให
ความสัมพันธระหวางผูนิเทศและครูฝายวิชาการ มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนุนและ
สงเสริมตอการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดเปนอยางดี เนื่องจาก เปนการ
นิเทศที่ผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปนผูที่คุนเคยกัน ตลอดจนมีการวางแผนการนิเทศรวมกัน ทําให
บรรยากาศเปนกันเอง ไมรูสึกอึดอัด ไมกลัววาจะมาจับผิด เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ตลอดจน
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เกิดทัศนคติที่ดีตอการนิเทศ ดังที่ครูฝายวิชาการสังกัดงานวิจัยและพัฒนาไดกลาววา “การนิเทศ
โดยบุคคลที่คุนเคยกันทําใหบรรยากาศเปนกันเอง ผูรับการนิเทศไมรูสึกอึดอัด สามารถแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการไดเปนอยางดี” 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศ 
ครูฝายวิชาการสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศแบบเพื่อนรวม

พัฒนาวิชาชีพ สามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดประสบ
ผลสําเร็จ   เพราะ เปนการนิเทศที่มีการวางแผนรวมกัน มีการกําหนดเปาหมายในการนเิทศรวมกนั
และผูนิเทศจะคอยเขาไปชวยเหลือ แนะนํา และติดตามการปฏิบัติงานของครูฝายวิชาการวาในแต
ละขั้นตอนของการทํางานควรปฏิบัติอยางไร และมีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร ทําใหครูฝาย
วิชาการสามารถปฏิบัติงานไดครบทุกขั้นตอนของการทํางาน ดังที่ครูฝายวิชาการสังกัดงาน
หลักสูตร ไดกลาววา “ การนิเทศติดตามจะชวยใหการทํางานเปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว อีกทั้งเมื่อเกิดปญหาในการทํางานก็มีผูนิเทศคอยใหความชวยเหลือแนะนําจนสามารถ
แกปญหา และทํางานลุลวงไปไดดวยดี” และครูฝายวิชาการสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
วา สามารถที่จะขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพใหกับเพื่อนครูได ดวยการชี้แจงหรือพูดคุยถึงหลักการและความสําคัญของการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพใหเพื่อนครูที่สนใจไดรับทราบ ซึ่งการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะ
ชวยใหการปฏิบัติงานตางๆรวมทั้งการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ดังที่ครูฝายวิชาการสังกัดงานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาได
กลาววา” จะเผยแพรความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศดวยการประชุมครูในกลุมสาระฯใหมีความรู
ความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ หรือประสานงานกับฝายวิชาการในการจัดอบรม
สัมมนาเรื่องการนิเทศใหกับเพื่อนครู” อีกทั้งครูฝายวิชาการสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
วา สามารถที่จะขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง
ใหกับเพื่อนครูได ดวยการประชุมชี้แจงใหเพื่อนครูในหนวยงานเดียวกันไดรับทราบถึงการ
ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนของวงจรเดมมิ่งวาควรปฏิบัติอยางไร และคอยเปนพี่เลี้ยงใหกับเพื่อน
ครูที่ปฏิบัติงานตางๆ ดังที่ครูฝายวิชาการสังกัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดกลาววา” จะ
ขยายผลดวยการประชุมกลุมสาระใหครูมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานแตละขั้นตอน ซึ่งใน
การทํางานทุกอยางรวมทั้งการสอนก็สามารถนําวงจรเดมมิ่งเขาไปใชได ซึ่งถาทุกหนวยงาน
สามารถประชุมช้ีแจงใหบุคลากรไดรับทราบ ก็จะทําใหการปฏิบัติงานตามแผนงานเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  อีกทั้งการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เหมาะสมกับการพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน        
ครูฝายวิชาการสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะ
ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปนผูที่
คุนเคยกัน มีความไววางใจกัน มีการวางแผนรวมกันในการจัดการเรียนการสอนหรือปรับปรุงแกไข
การเรียนการสอน และมีการประเมินผลวาสิ่งที่ไดวางแผนและนําไปปฏิบัตินั้นเปนอยางไร บรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม   เกิดปญหาอยางไร และจะแกไขปรับปรุงอยางไร ซึ่งจะสงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น  ดังที่ครูฝายวิชาการสังกัดงานวิจัยและพัฒนาไดกลาว
วา”การจัดการเรียนการสอนเปนหัวใจของการจัดการศึกษา ถานําการนิเทศเขามาชวยเหลือ 
แนะนํา และติดตามการสอนของครู ก็จะทําใหครูมีความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนก็จะประสบผลสําเร็จ“  ดานการนิเทศภายในโรงเรียน  
ครูฝายวิชาการสวนใหญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
ชวยใหการนิเทศภายในโรงเรียนประสบผลสําเร็จ เพราะผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปนผูที่คุนเคย
กันอยูแลว ดังนั้นการนิเทศภายในโรงเรียน ก็จะมีบรรยากาศของความรวมมือรวมใจกันในการวาง
แผนการดําเนินการ การประเมินผลและการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานรวมกัน ทําใหโรงเรียนมี
บรรยากาศทางวิชาการ   สงผลใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังที่ครูฝายวิชาการสังกัด
งานวิจัยและพัฒนาไดกลาววา “ การนิเทศภายในโรงเรียนจะมีบรรยากาศทางวิชาการ ครูไมถูก
ทอดทิ้ง มีคนคอยชวยเหลือ แนะนําอยูตลอดเวลาไดแบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน  ดานการ
ประกันคุณภาพภายใน  ครูฝายวิชาการสวนใหญมี ความคิดเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะสงเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เนื่องจากการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะเปนการทํางานรวมกันของผูนิเทศและผูรับ
การนิเทศภายในโรงเรียน ที่จะรวมมือกันในการวางแผน การดําเนินการ การประเมินผลและการ
การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานรวมกัน ที่จะดําเนินงานตางๆในโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ดังที่ครูฝายวิชาการสังกัดงานสื่อการสอนไดกลาววา “ การนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ เปนการรวมแรงรวมใจกันของบุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อที่จะดําเนินงานตางๆให
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและพรอมรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก” 

ดานปญหาและขอเสนอแนะ 
ครูฝายวิชาการมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ปญหาอันดับแรกไดแก ระยะเวลาใน

การดําเนินการนิเทศที่กําหนดไวนอยไป ทําใหผูนิเทศและครูฝายวิชาการ มีเวลาใหแกกันนอย 
เนื่องจากครูและผูนิเทศมีภาระหนาที่อ่ืนๆที่ตองรับผิดชอบจํานวนมาก จึงไมเปนไปตามที่กําหนด
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ไวตองขยายเวลาออกไป ซึ่งไดเสนอแนวทางแกไข คือ ควรดําเนินการนิเทศตั้งแตตนปการศึกษา 
และปญหาอีกประการหนึ่ง คือ ขาดความรูความเขาใจไมเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ  และ
การปฏิบัติการนิเทศที่ไมตอเนื่อง ไดเสนอแนวทางแกไขดวยจัดอบรมสัมมนาใหความรูความเขาใจ
และเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ ถาครูมีความรูความเขาใจจะชวยใหเห็นถึงความสําคัญของ
การนิเทศก็จะสงผลใหมีเวลาในการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง  และไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน
สวนของผูบริหารจะตองมีนโยบายใหหนวยงานตางๆไดมีการนิเทศติดตามการทํางานที่เปนระบบ 
ดวยการแตงตั้งบุคลากรในหนวยงานนั้นๆเปนคณะกรรมการนิเทศ คอยติดตาม ชวยเหลือ แนะนํา
สนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร และควรดําเนินการนิเทศตั้งแตตนปการศึกษา ดังที่ครูฝาย
วิชาการสังกัดงานการเรียนการสอน      กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลาววา” หนวยงานตางๆในโรงเรียนควรที่จะนําการนิเทศมาใชในการพัฒนาการทํางาน และตอง
ปฏิบัติอยางตอเนื่องจึงจะเห็นผล โดยรวมมือกันทุกฝายตั้งแตผูบริหาร ครูและผูที่มีสวนเกี่ยวของ” 

 
ตอนที่  4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา

วิชาชีพ ของผูนิเทศ ภายหลังที่ไดดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ซ่ึงไดจาก
การสัมภาษณ 

การสัมภาษณผูนิเทศเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ ดวยการใชแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง  ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณผูนิเทศเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล  จํานวน 5 คน  ในระหวางวันที่  7 – 20 มีนาคม 2548  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหเนื้อหา(Content Analysis) ซึ่งมีผลการวิเคราะหความคิดเห็นตามประเด็นการ
สัมภาษณ ดังนี้ 

ดานขั้นตอนการนิเทศ 
ผูนิเทศทุกคนเห็นวากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ประกอบดวย 3 

ข้ันตอน คือ  1)การวางแผนการนิเทศ  2)การดําเนินการนิเทศ  และ3)การประเมินผลการนิเทศ มี
ความเหมาะสมดี เพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เขาใจงาย เปนระบบและตอเนื่องซึ่งเมื่อ
นําไปดําเนินการนิเทศก็จะมีการปรับปรุงแกไขระหวางการดําเนินงานดวย ดังที่ อาจารยนิภา     
ตางทวม (2548) กลาววา “ เปนกระบวนการนิเทศที่เปนระบบครบตามขั้นตอนการทํางานตั้งแต
การวางแผน  การดําเนินการ  การประเมินผลและปรับปรุงงานรวมกันของผูนิเทศและผูรับ        
การนิเทศ “ 
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ดานผลการนิเทศ 
ผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยให

ครูฝายวิชาการสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดครบทุกข้ันตอน 
เพราะ เปนการรวมมือกันของทุกฝายในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเปนการชวยเหลือ ติดตามการทํางาน
ของครูฝายวิชาการใหเปนไปตามที่ไดวางแผนรวมกันไว ทั้งนี้อาจารยสุกัญญา   งามรัศมีวงศ 
(2548) ไดกลาววา “ผลการนิเทศจะดีหรือไมดีข้ึนอยูกับผูนิเทศและผูรับการนิเทศจะเปดใจยอมรับ
การนิเทศมากนอยเพียงใด ถามีความรูความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศก็จะมีการ
นําไปสูการปฏิบัติมาก” 

ดานบรรยากาศการนิเทศ 
ผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวย   

ทําใหความสัมพันธระหวางผูนิเทศและครูฝายวิชาการ มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนุน
และสงเสริมตอการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดมาก เพราะ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือ สนับสนุนถึงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้ อาจารย    
จันทรเพ็ญ         พลายศรีโพธิ์  (2548) ไดกลาววา”บรรยากาศของการนิเทศจะดีหรือไมข้ึนอยูกับ 
ผูนิเทศที่ทําใหครูฝายวิชาการมีความรูสึกวา การนิเทศในแตละครั้งไมไดเขามาตรวจสอบหรือ
จับผิด แตเปนเพียงเขามาชวยเหลือในสวนที่ครูฝายวิชาการเห็นวาเปนปญหา และครูฝายวิชาการ
ก็ยอมรับที่จะพัฒนาตนเอง ไมยึดหลักแตการปฏิบัติแบบเดิมๆ เพราะคิดวางายและดีแลว” 

ดานประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศ 
ผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาสามารถนําไปขยายผลหรือเผยแพรความรูความ 

เขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพใหกับเพื่อนครูไดโดยจะนําไปขยายผล       
กับเพื่อนครูที่มีทัศนคติที่ดีตอการนิเทศกอน แลวรวมตัวกันในการเขาไปแนะนําทําความเขาใจกับ
เพื่อนครูทานอื่นๆ ดังที่ อาจารยสุกัญญา   งามรัศมีวงศ (2548) ไดกลาววา “จะพูดคุยกับผูที่มี   
ทัศนคติที่ดีตอการนิเทศ แลวรวมตัวกันในการเขาไปชี้แนะเพื่อนครูทานอื่นๆอยางไมเปนทางการ “ 
และอาจารยจันทรเพ็ญ       พลายศรีโพธิ์(2548) ไดกลาววา “ จะขยายผลกับเพื่อนครูในกลุมสาระ
เดียวกัน ดวยการเสนอรูปแบบการนิเทศและหลักการนิเทศที่สามารถชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ไดมากที่สุด “  อีกทั้งผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ดังนี้ 
ดานการเรียนการสอน  การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยใหการจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ ชวยใหครูผูสอนสามารถวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนไดตรงประเด็นทําให
กระบวนการแกปญหามีความชัดเจน ไดรวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันทํา รวมกันประเมินผล
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และปรับปรุง ก็จะทําใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนสูงขึ้น ดังที่ อาจารยจันทรเพ็ญ           พลายศรีโพธิ์(2548) ไดกลาววา “ การนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ จะชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนระบบเขาใจงาย เพราะการ
นิเทศ     มุงเนนการปรับปรุง พัฒนาชวยเหลือ แนะนําอันที่จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ
นักเรียนทุกคน “ ดานการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยให
การนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไดงายขึ้น เพราะผูนิเทศและผูรับการนิเทศรูจักคุนเคยกัน  
สามารถที่จะรวมกันคิด รวมกันทําและรวมกันแกปญหา ทําใหเกิดการทํางานเปนทีมที่มี
ประสิทธิภาพ ครูได ชวยเหลือกันในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานใหประสบ
ผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น ดังที่ อาจารยจันทรเพ็ญ   พลายศรีโพธิ์(2548) ไดกลาววา “ การนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ จะชวยใหการนิเทศภายในโรงเรียน ดําเนินงานไปไดงาย เพราะ ผูนิเทศ
และผูรับการนิเทศรูจักคุนเคยกันดี และยังชวยประหยัดคาใชจายอื่นดวย“ ดานการประกัน
คุณภาพภายใน การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เปนการสงเสริม สนับสนุนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไดอยางดี เนื่องจากการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพเปนการ
รวมมือกันของเพื่อนครูภายในโรงเรียนที่จะดําเนินงานตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ดังคํากลาวของอาจารยจันทรเพ็ญ   พลายศรีโพธิ์(2548) วา ” การนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ เปนการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในทําไดงายขึ้น เพราะผูนิเทศ
สามารถชวยเหลือแนะนําผูรับการนิเทศจนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

ดานปญหาและขอเสนอแนะ 
ผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาปญหาในการดําเนินการนิเทศไดแกบุคลากร

ภายในโรงเรียน ขาดความรูความเขาใจ ไมเห็นถึงความสําคัญ และมีทัศนคติที่ไมดีตอการนิเทศ  
ซึ่งอาจารยจันทรเพ็ญ   พลายศรีโพธิ์(2548)กลาววา “ผูบริหารควรมีนโยบาย และชี้แจง ทําความ
เขาใจกับบุคลากรในโรงเรียน ใหเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศตลอดจนใหความรูความเขาใจ
และกระบวนการตางๆของการนิเทศใหบุคลากรไดรับทราบ”และอาจารยประดิษฐ ชัยปรีชา(2548)
กลาววา “ถาบุคลากรไมเขาใจเรื่องการนิเทศก็จะทําใหการนิเทศขาดความเขมแข็ง นําไปปฏิบัติได
ไมถูกตองและผลของการนิเทศก็จะไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน” โดยไดเสนอแนวทางแกไขดวย
การจัดอบรมสัมมนาใหความรูความเขาใจแกบุคลากรในโรงเรียน  และปญหาอีกประการหนึ่งคือ
เร่ืองของระยะเวลาที่กําหนดไวในปฏิทินการสังเกตการปฏิบัติงาน เนื่องจากครูมีภาระงานหนาที่
อ่ืนๆที่ตองรับผิดชอบนอกเหนือจากงานสอนและมีงานดวนเขามา ทําใหไมสามารถเขาสังเกตการ
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กําหนด ตองขยายเวลาออกไปในสวนของการปฏิบัติงานและการ
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สังเกตการปฏิบัติงาน โดยเสนอแนวทางแกไข ดวยการนิเทศงานตางๆควรทําตั้งแตตนปการศึกษา    
ดังคํากลาวของ อาจารยสุกัญญา   งามรัศมีวงค(2548) ไดกลาววา “ระยะเวลาในการนิเทศนอยไป
ทําใหผูนิเทศ และผูรับการนิเทศไมมีเวลาใหกัน เนื่องจากมีภาระงานมาก ควรที่จะขยายเวลาใน
การดําเนินงานใหมากกวานี้ “  ซึ่งผูนิเทศไดใหขอเสนอแนะที่สอดคลองกันวาการดําเนินการนิเทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นอยูกับผูนําในแตละ
หนวยงานจะตองมีความรูความเขาใจ เห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ  และสามารถนําไปปฏิบัติ
ได โดยทําความเขาใจกับครูในโรงเรียนใหมีความรูความเขาใจและเห็นถึงความสําคัญของการ
นิเทศ อีกทั้งจะตองไมเปนไปในลักษณะของการบังคับใหทํา แตควรเปนในลักษณะของการรวมกัน
คิดรวมกันปฏิบัติโดยมีเปาหมายเดียวกันคือเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน  ดังที่ อาจารยละออ    พลอยโพลงสุข (2548) ไดกลาววา “ การนิเทศจะตองไมเปนการ
บังคับ แตตองรวมกันคิดรวมรวมกันปฏิบัติ และมีเปาหมายเดียวกัน คือ เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน”  และผูนิเทศไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในสวนของผูบริหารควรมี
นโยบายที่   ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศและควรปลูกฝงใหบุคลากรทุกคนมีความรูความ
เขาใจเรื่อง การนิเทศซึ่งจะสามารถสงเสริมใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ใหเกิดประสิทธิผล และตองทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจวา ทุกคนยังตองพัฒนาตอไปไมมีที่ส้ินสุด 
และ การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะชวยใหทุกคนไดมีการพัฒนาวิชาชีพของตน และ
ควรมีผูติดตามประเมินผล สงเสริมสนับสนุนโดยตลอด เพื่อใหการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ดังคํากลาวของอาจารยละออ   พลอยโพลงสุข (2548)ไดกลาววา   
“ผูบริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดําเนินการนิเทศ และตองทําใหทุกคนเขาใจวาเราทุก
คนยังตองพัฒนาตอไปไมมีที่ส้ินสุด” 
 
 

  
 

 
  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5  

 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจยั เร่ือง “การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวย

การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ของครูฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร” 
เปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองประเภท                        
Pre – Experimental Design มีวัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งของครูฝายวิชาการ กอนและหลังการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวชิาชพี  ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  
ของครูฝายวิชาการ     ศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพีของครูฝาย
วิชาการ และศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพีของผูนิเทศ โดย
ศึกษาจากประชากรครูฝายวิชาการ โรงเรยีนอัสสัมชัญ จํานวน 14 คน ซึง่ผูวิจัยดาํเนินการทดลอง
ในภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2547 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 2 สวน  คือ 1) เครื่องมือ
สําหรับผูนิเทศ ไดแก แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพ และแบบสัมภาษณอยางมี
โครงสราง 2) เครื่องมือสําหรับครูฝายวิชาการ ไดแก แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ           
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน  และประเด็นสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
รอยละ (%) คาเฉลี่ย (µ) คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (σ) และการวิเคราะหเนื้อหา         
(Content Analysis) 

 
สรุปผลการวจิัย 

 
จากการวิเคราะหขอมูลในบทที ่ 4 ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและ  

ขอเสนอแนะเฉพาะสวนที ่ 4 การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
การวิจยั ดังนี ้

1.ดานความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิง่ 
ของครูฝายวิชาการ พบวา หลงัการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการทกุคนมี
คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งสูงกวากอน
ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี โดยหลงัการนิเทศครฝูายวิชาการมคีะแนนความรู
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ความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิง่ทุกขั้นตอน อยูในระดับดีมาก 
โดยเรียงลาํดับจากมากไปหานอย   ดังนี ้   ข้ันที่ 1   การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan)    ข้ันที่  2 
การดําเนินงานตามแผน (Do) ข้ันที ่ 3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) และข้ันที่ 4  การนําผล
การประเมนิมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน (Action) ซึ่งครูฝายวิชาการรอยละ 71.43 มีความรู
ความเขาใจอยูในระดับดีมาก และครูฝายวิชาการ รอยละ 28.57 มีความรูความเขาใจอยูในระดับดี 
และมีคะแนนการพัฒนาเพิม่ข้ึนอยูในระดบัดี   โดยกอนการไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชพี ครูฝายวิชาการมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวชิาการโดยใชวงจร  
เดมมิ่งทุกขั้นตอน อยูในระดับพอใช  โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยดังนี้ ข้ันที่1 การ
วางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) ข้ันที ่ 2 การดําเนินงานตามแผน (Do) ข้ันที ่ 3 การตรวจสอบ
ประเมินผล(Check) และข้ันที่ 4 การนําผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) ซึ่ง
ครูฝายวิชาการรอยละ 78.57 มีความรูความเขาใจอยูในระดับพอใช และครูฝายวิชาการรอยละ 
21.43 มีความรูความเขาใจอยูในระดับควรปรับปรุง  
 2. ดานความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครู
ฝายวิชาการ  พบวา หลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ครูฝายวิชาการมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งทุกข้ันตอน อยูในระดับดี โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดังนี้ ข้ันที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan)  ข้ันที่ 2 การดําเนินการตามแผน
(Do)  ข้ันที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล(Check)  และขั้นที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงาน(Action)  โดยครูฝายวิชาการ รอยละ 64.29 มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับดี  ไดแก งานหลักสูตร  งานการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  งานแนะแนว  งานวิจัย
และพัฒนา  งานหองสมุด   งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  และงาน
การเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร   โดยครูฝายวิชาการ รอยละ 35.71 มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับพอใช  ไดแก  
งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา     งานการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ  งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   
งานสื่อการสอน  และงานวัดและประเมินผล   

3. ดานความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ของครูฝายวิชาการ 
พบวา ความคิดเห็นของครฝูายวิชาการมคีวามคิดเหน็สอดคลองกันวา การนิเทศแบบเพื่อนรวม
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พัฒนาวชิาชพี ชวยทาํใหความสัมพันธระหวางผูนิเทศและครูฝายวิชาการ มีบรรยากาศของความ
ชวยเหลือ สนับสนนุและสงเสริมตอการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดเปน
อยางด ี และสามารถพฒันาการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งได          
ประสบผลสําเร็จ  สามารถที่จะขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจในการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวชิาชพีและการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่งใหกับเพื่อนครูได และมีความคิดเห็นวา การ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ เหมาะสมกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และชวยใหการนิเทศ
ภายในโรงเรียนประสบผลสาํเร็จ ตลอดจนสงเสริมระบบการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดานปญหาและอปุสรรคของการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี ไดแก 
เวลาในการดําเนินการนิเทศนอยไป และบุคลากรสวนหนึง่ยงัขาดความรูความเขาใจไมเหน็ถงึ
ความสาํคัญของการนิเทศ โดยเสนอแนวทางแกไขดวยการขยายเวลาการดําเนินการนิเทศ  การจัด
อบรมสัมมนาใหมีความรูความเขาใจและเห็นถึงความสาํคัญของการนิเทศ และใหผูบริหารควรมี
นโยบายใหหนวยงานตางๆในโรงเรียนมกีารนิเทศติดตามการทาํงานที่เปนระบบ 

4. ดานความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ของผูนิเทศ พบวา        
ผูนิเทศทุกคนเห็นวากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) 
การวางแผนการนิเทศ 2) การดําเนินการนิเทศ และ3) การประเมินผลการนิเทศ มีความเหมาะสมดี 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชดัเจน เขาใจงาย เปนระบบและตอเนือ่ง ซึง่ชวยใหครูฝายวชิาการ
สามารถปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดครบทกุขั้นตอน ตลอดจนชวยให
ความสัมพันธระหวางผูนิเทศและครูฝายวชิาการ มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนนุ และ
สงเสริมตอการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดมาก สามารถนําไปขยายผล
หรือ เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพใหกับเพื่อนครูได 
นอกจากนีก้ารนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ เหมาะสมกับการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาในยุคปฏิรูปการศึกษา ชวยใหการนิเทศภายในโรงเรียนดําเนินการไดงายขึน้ และ
สงเสริม สนับสนุนระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไดอยางด ี ดานปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี ไดแก  ผูนเิทศขาดทกัษะในการนเิทศ ระยะเวลา
ที่กําหนดไวนอยไปไมเหมาะสมในการดําเนินการนิเทศ การไมเปดใจยอมรับในการพัฒนาของครู
ฝายวิชาการ ตลอดจนครูฝายวิชาการมภีาระหนาทีม่ากทาํใหการปฏิบัติงานที่กาํหนดไวไมเปนไป
ตามปฏิทนิ โดยเฉพาะการตรวจสอบประเมินผล(Check) และการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงาน(Action) รวมทั้งปญหาครูฝายวิชาการขาดความรูความเขาใจและมีทัศนคติที่
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ไมดีตอการนิเทศ โดยเสนอแนวทางแกไขดวยการขยายเวลาในการดําเนินการตั้งแตตนปการศึกษา 
และการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่งและการนิเทศใหกับครูฝายวิชาการ 
อีกทั้ง มีความคิดเห็นวา การดําเนินการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพีจะบรรลุผลสําเร็จเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสุด ข้ึนอยูกับผูนาํในแตละหนวยงานควรมีความรูความเขาใจและเหน็ถงึความ     
สําคัญของการนิเทศ และสามารถนําการนิเทศไปปฏิบตัิได  โดยมีขอเสนอแนะเพิม่เติมในสวนของ
ผูบริหาร ควรมีนโยบายที่ชดัเจนเกีย่วกับการดําเนินการนิเทศและควรปลูกฝงใหบคุลากรทุกคนมี
ความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศ ซึง่จะสามารถสงเสริมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงาน
วิชาการ สงผลใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเกิดประสิทธิผล และตองทาํ
ใหบุคลากรทกุคนเขาใจวา ทกุคนยงัตองพัฒนาตอไปไมมีที่ส้ินสุด และการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวชิาชพี จะชวยใหทกุคนไดมีการพัฒนาวชิาชพีของตน และควรมีการติดตามประเมนิผล 
สงเสริมสนับสนุนโดยตลอด เพื่อใหการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

 
จากผลการวิจยั การพฒันาการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 

ดวยการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี ของครูฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผล ตามวตัถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

 1. ดานความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
ของครูฝายวิชาการ พบวา กอนการไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ครูฝายวิชาการมี
คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับ
พอใช ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา ครูฝายวิชาการรอยละ 57.14 ไมมีประสบการณในการอบรมสัมมนา
ในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ สงดั  อุทรานนัท (2530 : 125 -
131) ที่เสนอใหมีการใหความรูกอนการนเิทศ(Informing)และไดกลาววา การใหความรูกอนการ
นิเทศจะทาํใหครูมีความรู    ความเขาใจ และสามารถนาํความรูไปปฏิบัติไดสูงขึ้น และสอดคลอง
กับงานวิจัยของบังอร  มธุรสสุวรรณ (2542 : 146) เบญจวรรณ  สกุลเนรมิตร (2543 : 97-98) 
ปรีชา  ศุขคุณ (2543 : 150) และสมสุข  วงศสกุล (2545 : 88) ที่ไดใหขอเสนอแนะทีส่อดคลองกัน
เกี่ยวกับโรงเรยีนควรใหความรูกับบุคลากรในการนาํวงจรเดมมิ่งไปใชในการปฏิบตัิงานและพัฒนา
งานเพื่อที่บุคลากรจะไดปฏิบัติงานตางๆตามวงจรเดมมิง่ไดดี และเมื่อพิจารณาจากคะแนนหลงั
การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี พบวา โดยภาพรวมครูฝายวชิาการมีคะแนนความรูความ
เขาใจทุกขัน้ตอนอยูในระดบัดีมาก และมีคะแนนการพัฒนาเพิม่ข้ึนอยูในระดับดีทุกคน  ทั้งนี ้   
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อาจเปนเพราะวา ครูฝายวิชาการไดรับความรูความเขาใจ จากการนิเทศที่มีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง ซึง่เมื่อพิจารณาวฒุิการศึกษาสงูสุดของครูที่มี
ความรูความเขาใจอยูในระดับดีมาก พบวา รอยละ 42.86 มีวุฒิปริญญาโท ทั้งนีอ้าจเปนเพราะวา 
ครูที่มีวุฒิปริญญาโทมพีื้นความรูเดิมที่เกี่ยวของอยูบางพอสมควรจึงทําใหมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองดังกลาวดีข้ึน อีกทั้งจากการประเมินตนเองของครูฝายวิชาการในการปฏิบัติงานโดยใชวงจร
เดมมิ่ง ภายหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี พบวา ครูฝายวชิาการสวนใหญ
ประเมินตนเองวามีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับดี และ    
เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคล พบวา ครูฝายวิชาการงานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และงานหลกัสูตร กอนการนิเทศมีคะแนนความรูความเขาใจอยูในระดับควรปรับปรุง  
และหลงัการนเิทศมีความรูความเขาใจอยูในระดับดีมาก โดยมีคะแนนการพฒันาอยูในระดับ       
ดีมาก  ทัง้นี้เปนเพราะวา กอนการนเิทศครูมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งนอย เมื่อไดรับความรูจากการนิเทศที่มกีารอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบั
การปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง จึงทําใหมีความรูความเขาใจมากขึ้น   อีกทั้งการที่ครูฝาย
วิชาการมีความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานโดยใชวงจรเดมมิ่งสงูขึ้น เปนเพราะวาในขัน้ที่ 1 การ
วางแผนการนเิทศ ครูฝายวิชาการไดรับความรูจากการนิเทศที่มีการอบรมเชิงปฏิบตัิการใหความรู
เร่ือง การนิเทศภายใน การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ และการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดม
มิ่ง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สงัด   อุทรานนัท (2530 : 125 – 131) ที่กลาววา การใหความรู
กอนการนิเทศจะทําใหครูมีความรู    ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดสูงขึ้น         
ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ จฑุารัตน   ทมินาค (2544 : บทคดัยอ,143) ทีพ่บวา ครูผูสอน  
วิชาภาษาไทยที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ มีความรูที่ไดรับจากการนิเทศอยูใน
ระดับมาก สามารถนําความรูมาปรับปรุงพัฒนาการสอนใหมปีระสิทธิภาพภายหลงัจากไดรับ
ความรูความเขาใจกอนการนิเทศ นอกจากนี้ยงัสอดคลองกับผลการวจิัยของ  สุพชิฌาย   แสงลี       
(2545 : บทคดัยอ) ทีพ่บวา สมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ไดรับการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพเพิ่มข้ึนในระดับสูงทุกดาน ทัง้นี้ยังสอดคลองกับผลการวิจยัของอรวรรณ        
เหมือนสุดใจ (2545 : 106 – 107) ที่กลาววา ความรูความเขาใจ เร่ืองการวจิัยในชั้นเรยีนของ
ครูผูสอนหลังจากไดรับการอบรมเชิงปฏิบตัิการใหความรูเร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนชวยเพื่อน และ
การวิจยัในชัน้เรียนเพิม่ข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจยัของของจรญูพร   ลําใย (2546 :121) ที่
กลาววา ครูผูสอนมีความรูความเขาใจ เร่ืองการวิจยัในชัน้เรียนเพิ่มข้ึน ภายหลังจากไดรับการ
อบรมเชิงปฏิบตัิการใหความรูเร่ืองการนิเทศ และการวิจยัในชัน้เรียน 
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  เมื่อพิจารณาตามวงจรเดมมิ่ง พบวา หลงัการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี          
ครูฝายวิชาการ มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   
ทุกขั้นตอน อยูในระดับดีมาก โดยมคีะแนนความรูความเขาใจดานการวางแผนการปฏิบัตงิาน 
(Plan) อยูในลาํดับแรก  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การวางแผนการปฏิบตัิงาน (Plan) เปนขั้นตอนแรก
ที่ครูฝายวชิาการทุกคนจะตองปฏิบัติ เพราะไมวาจะเปนงานหรือโครงการใด จะตองเริ่มดวยการ
วางแผนการปฏิบัติงานทั้งสิน้ ดังที่    เอดวารด เดมมิง่(อางถึงในวฑิูรย  สิมะโชคดี 2541 : 84) 
กลาววา การจัดทําและการวางแผนเปนการทาํความเขาใจวัตถุประสงคใหชัดเจน แลวกาํหนด
หัวขอควบคุม กาํหนดคาเปาหมายที่ตองการบรรลุใหแกหวัขอควบคุมแตละขอ และกาํหนด
วิธีดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับบังอร  มธุรสสุวรรณ (2542 : 135) ที่กลาว
วา การวางแผนเปรียบเสมอืนหวัใจหลกัของการปฏิบตัิงาน   และการที่ครูฝายวิชาการมีความรู
ความเขาใจ ดานการนาํผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน อยูในลําดบัสุดทาย ทัง้นี้
อาจเปนเพราะวา ครูฝายวชิาการมีความเคยชินกับการปฏิบัติงานที่เมื่อมีการวางแผน และนําแผน
ไปปฏิบัติ แลวมีการตรวจสอบประเมินผลแตไมรูหรือไมเขาใจวาจะนาํผลการตรวจสอบประเมินผล
ไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางไร ดังที่ จํารัส  นองมาก (2544 : 74 – 76) กลาววา ปญหาที่
สําคัญที่กาํลังประสบอยูในสถานศกึษาทัว่ไปคือ การดําเนนิงานตามขั้นตอนของการตรวจสอบ
ประเมินผลและการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงแกไข(วิจัยและพัฒนา)ไมไปดวยกัน สวนใหญทาํ
แตเร่ืองตรวจสอบประเมินผล(วิจัย) แตไมไดนําผลการประเมิน(วจิัย)มาพัฒนา ซึง่สถานศกึษาอาจ
มีการตรวจสอบและประเมินผลแลววามีอะไรที่ยังบกพรองไมเปนไปตามมาตรฐานทีก่ําหนด แต
ไมไดมีความพยายามในการปรับปรุงแกไขเพื่อทาํใหดีข้ึน สถานศึกษาจึงมีแตเอกสารหลักฐานจาก
การสํารวจ สอบถาม เปนตน  

  
 2. ดานความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครู
ฝายวิชาการ พบวา หลังการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี ครูฝายวิชาการมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิง่ทุกขั้นตอน อยูในระดับดี โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหานอยดงันี้ ข้ันที ่1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan)  ข้ันที่ 2 การดําเนนิการตามแผน
(Do)  ข้ันที่ 3 การตรวจสอบประเมินผล(Check) และขั้นที ่ 4 การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงาน(Action) ซึ่งสอดคลองกับคะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ภายหลังไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ    อยูใน
ระดับดีมากทกุขั้นตอน ทัง้นีเ้ปนเพราะวา ครูฝายวิชาการสามารถนําความรูความเขาใจที่ไดรับจาก
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การนิเทศ การอบรมเชิงปฏิบตัิการใหความรูเร่ืองการนิเทศและการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิง่ไป
ใชในการดําเนนิงาน ซึง่สอดคลองกับแนวคิดของ สงัด   อุทรานนัท (2530 : 125 – 131) ที่กลาววา 
การใหความรูกอนการนิเทศจะทําใหครูมีความรู    ความเขาใจ และสามารถนําความรูไปปฏิบัติได
สูงขึ้น อีกทัง้จากผลการสังเกตการปฏิบัติงาน และการใหขอมูลยอนกลับของผูนิเทศทําใหครูฝาย
วิชาการสามารถนํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงาน ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ 
บังอร  มธุรสสุวรรณ (2542 : บทคัดยอ,10) เบญจวรรณ  สกุลเนรมิตร (2543 : บทคัดยอ,15) 
ปรีชา      ศขุคุณ (2543 : บทคัดยอ,14)   สุเทพ  วงศเณร (2544 : บทคัดยอ) ฉลอง  ขํามาก 
(2544 : 63) พินิจ  ภาคภมูิ(2545 : 91) และอนนัต  บุญแตง(2545 : บทคัดยอ,95-96) ที่พบวา 
การบริหารงานวิชาการมีการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิง่หรือการบริหารคุณภาพ PDCA ของ    
เดมมิ่ง โดยภาพรวมมกีารปฏิบัติอยูในระดับมาก นอกจากนัน้จากการประเมนิตนเองของครูฝาย
วิชาการ พบวา เมื่อไดรับการนิเทศทําใหสามารถปฏิบตัิงานโดยใชวงจรเดมมิ่งไดทุกขั้นตอนอยูใน
ระดับดี และสามารถนําความรูที่ไดรับจากการนิเทศไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยูใน    
ระดับดี   ดังที่วัชรา  เลาเรียนดี(2545 : 131) กลาววา การนิเทศจะชวยครูใหมคีวามเชื่อมั่นใน
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จยิ่งขึน้ และสอดคลองกับงานวจิัยของสุพิชฌาย   
แสงลี (2545 : 148) ที่กลาววา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพีครูสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกับเพื่อนในการจัดการเรียนการสอนได ตลอดจนชวยทาํใหรูสาเหตุและแนวทางการ
แกปญหาการจัดการเรียนการสอน และอรวรรณ เหมือนสุดใจ (2545 : 90-91) ที่กลาววา ครูผูสอน
สามารถนําผลจากการสังเกตการสอนและการใหขอมูลยอนกลับจาการนิเทศมาปรับปรุงแกไข
ขอบกพรองเรือ่งการจัดการเรียนการสอนของตน ซึ่งทําใหการวิจัยในช้ันเรียนของครูแตละคนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค  ซึ่งเมื่อพจิารณาวุฒกิารศึกษาสูงสุดและ
ประสบการณในการทํางานของครูฝายวิชาการที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับดี พบวา มวีุฒิปริญญาโท และมีประสบการณในการทํางาน 
16 ปข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับครูฝายวิชาการที่มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา ครูที่มีวฒุปิริญญาโทมพีื้น
ฐานความรูที่เกี่ยวของและมปีระสบการณในการทํางาน 16 ปข้ึนไป  จึงมีความรูความเขาใจใน
เร่ืองดังกลาวและสามารถนาํไปปฏิบัติงานไดดี และสอดคลองกับการประเมินตนเองของครูฝาย
วิชาการในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง ภายหลังจากไดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชพี พบวา  ครูฝายวิชาการสวนใหญประเมินตนเองวาสามารถปฏบิัติงานโดยใชวงจรเดมมิง่ได
ทุกขั้นตอนอยูในระดับดี   
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และเมื่อพิจารณาตามหนวยงานในสงักัด พบวา ครูฝายวิชาการสังกัดงานการเรียนการ
สอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานสื่อการสอน และงานวัดและประเมนิผล มีระดับความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิง่อยูในระดับพอใช  ซึง่ไมสอดคลองกับ
คะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  ทั้งนีอ้าจ
เนื่องมาจากในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ ครูฝายวิชาการไมสามารถทาํงานคนเดียวได 
ตองอาศัยทมีงานในการทาํงาน ซึง่อาจเปนไปไดที่ทีมงานอาจจะไมมีความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง และครูฝายวิชาการเองก็อาจจะไมสามารถถายทอดความรูความ
เขาใจที่มีอยูใหทีมงานเขาใจได  อีกทัง้อาจเปนเพราะวาระยะเวลาในการนิเทศมนีอย การสื่อสาร
อาจจะไมชัดเจน การกระจายงานอาจจะไมทั่วถึงและการไมยอมรับซึ่งกนัและกนั แตเปนทีน่า
สังเกตวาครูฝายวิชาการงานหองสมุดทีม่คีะแนนความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานโดยใชวงจร
เดมมิ่งอยูในระดับพอใช แตมีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่งอยูในระดับดี  ทั้งนี้
อาจเปนเพราะวาทีมงานของครูฝายวชิาการงานหองสมดุมีพื้นความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งอยูแลว เมือ่ครูฝายวิชาการงานหองสมดุไดนําความรูมา
ชี้แจงทาํความเขาใจกับทมีงาน จึงทาํใหทีมงานสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิง่อยูในระดับดีได ตลอดจนครูฝายวิชาการงานหองสมุดอาจจะมีเวลาในการนิเทศ
ติดตามแกทีมงานและมทีักษะในการสื่อสาร มีการกระจายงานอยางทัว่ถึง  

เมื่อพิจารณาจากรอยละของครูฝายวชิาการที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน พบวา 
หลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี ครูฝายวิชาการรอยละ 64.29 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับดี และครูฝายวิชาการรอยละ 35.71 
มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับพอใช  แสดง
ใหเหน็วา การนิเทศชวยใหครูฝายวชิาการมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่งได ดงัที ่ วชัรา  เลาเรียนดี (2545 : 131-132) ไดกลาววาการนิเทศภายใน       
โรงเรียนเปนการสรางผลงาน พฒันาทกัษะในการปฏิบัติงานในวชิาชีพ ซึง่สอดคลองกับงานวิจยั
ของจุฑารัตน  ทมินาค (2544 : บทคัดยอ) ทีพ่บวา หลงัการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ครู
สามารถนําความรูมาปรับปรุงพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพ พฒันาแนวคิดและพัฒนาทีมงาน
ไดในระดับมาก รวมทั้งสามารถแกปญหาการเรียนการสอนไดในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจยัของสพุิชฌาย  แสงลี (2545 : บทคัดยอ) ทีพ่บวา หลงัการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชพีครูมีสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับสูงทกุดาน 
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 และเมื่อพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใชวงจร   
เดมมิ่งเปนรายขั้นตอน พบวา หลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี ครูฝายวิชาการมี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งทกุขั้นตอน อยูในระดับดี 
โดยมีความสามารถดานการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) อยูในลําดบัแรก ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา 
ครูฝายวิชาการมีความรูความเขาใจ ดานการวางแผนการปฏิบัติงานเอยูในลําดับดีมากเปนลําดบั
แรก จึงทาํใหครูฝายวิชาการนําความรูความเขาใจมาใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) อีก
ทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนแรกที่ครูฝายวิชาการทกุคนจะตองปฏิบัติ เพราะไมวาจะ
เปนงานหรือโครงการใด จะตองเริ่มดวยการวางแผนการปฏิบัติงานทัง้สิ้น ดังที่    เอดวารด เดมมิ่ง
(อางถงึในวิฑรูย  สิมะโชคดี 2541 : 84) กลาววา การจัดทาํและการวางแผนเปนการทําความ
เขาใจวัตถุประสงคใหชัดเจน แลวกาํหนดหัวขอควบคมุ กําหนดคาเปาหมายที่ตองการบรรลุใหแก        
หัวขอควบคุมแตละขอ แลวกําหนดวิธีดาํเนนิการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และสอดคลองกับบังอร  
มธุรสสุวรรณ (2542 : 135) ที่กลาววา การวางแผนเปรียบเสมือนหวัใจหลกัของการปฏิบัติงาน   
และการที่ครูฝายวิชาการมีความสามารถดานการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขกาปฏิบัติงาน
(Action) อยูในลําดับสุดทายนัน้ ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา ครูฝายวิชาการมีความเคยชนิกับการ
ปฏิบัติงานที่เมื่อมีการวางแผน แลวกน็ําแผนไปปฏิบัติ ตลอดจนมีการตรวจสอบประเมินผล แตไมรู
หรือไมเขาใจวาจะนาํผลการตรวจสอบประเมินผลไปปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางไร ดังที่ 
จํารัส  นองมาก (2544 : 74 - 76) กลาววา ปญหาสําคัญที่กาํลังประสบอยูในสถานศกึษาทัว่ไป 
คือ การดําเนนิงานตามขั้นตอนของการตรวจสอบประเมินผลและการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
แกไข(วิจัยและพัฒนา)ไมไปดวยกนั สวนใหญทําแตเร่ืองตรวจสอบประเมินผล(วิจัย) แตไมไดนํา
ผลการประเมนิ(วิจัย)มาพฒันา ซึ่งสถานศึกษาอาจมกีารตรวจสอบและประเมินผลแลววามีอะไรที่
ยังบกพรองไมเปนไปตามมาตรฐานทีก่ําหนด แตไมไดมีความพยายามในการปรับปรุงแกไขเพื่อทาํ
ใหดีข้ึน สถานศึกษาจงึมีแตเอกสารหลักฐานจากการสาํรวจ สอบถาม เปนตน 

 
3. ดานความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ของครูฝายวิชาการ 

ซึ่งไดจากการสนทนากลุม พบวา  
                   ดานดําเนินการนิเทศและบรรยากาศการนิเทศ ความคิดเห็นของครฝูาย
วิชาการ จาํนวน 14 คน ทีไ่ดรับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี มีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวา การนเิทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยทาํใหความสัมพนัธระหวางผูนเิทศและครูฝาย
วิชาการ มีบรรยากาศของความชวยเหลอื สนับสนุนและสงเสริมตอการปฏิบัติงานตามแผนงาน
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วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดเปนอยางดี ทั้งนี้เนื่องจากการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี เปน
การนิเทศที่ผูนเิทศเปนบุคคลที่คุนเคยกัน และมีการวางแผนการนิเทศรวมกนั ทาํใหบรรยากาศเปน
กันเอง เกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนเกิดทศันคติที่ดีตอการนิเทศ  ซึง่สอดคลองกบั
งานวิจยัของสพุิชฌาย  แสงลี (2545 : 151) ที่พบวา “กระบวนการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนา
วิชาชพี ชวยใหมทีักษะในการนิเทศเพิม่ข้ึน กอใหเกิดการไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกนัและกัน ทาํให
บรรยากาศเปนกนัเอง เปนประชาธิปไตยมีความสามัคคี ปรองดองเกดิปฏิสัมพันธทีด่ีตอกันทุกฝาย
เกิดการยอมรบัและศรัทธาตอกัน”   
                       ดานประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศ  ครูฝายวิชาการมีความคิดเห็นสอดคลอง
กันวา ทาํใหสามารถพฒันาการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดประสบ
ความสาํเร็จ  ทั้งนี้เนื่องมาจากเปนการนเิทศที่มกีารวางแผน มกีารกําหนดเปาหมายรวมกนัของ    
ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ผูนิเทศจะคอยเขาไปชวยเหลือแนะนาํและติดตามการปฏิบัติงานของ
ผูรับการนิเทศใหปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนไดถูกตอง และเมื่อมีปญหาและอุปสรรค ผูนิเทศก็จะ
คอยชวยเหลือ แนะนําใหสามารถปฏิบตัิงานไดตามเปาหมายที่กาํหนดไว  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจยัของสพุิชฌาย  แสงลี (2545 : บทคัดยอ) ทีพ่บวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 
ชวยสงเสริมใหผูสอนไดพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลให
ผูเรียนมพีัฒนาการดานผลสมัฤทธิท์างการเรียนเพิม่ข้ึน  อีกทั้งสามารถที่จะขยายผลหรือเผยแพร
ความรูความเขาใจในการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพและการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง
ใหกับเพื่อนครไูด ดวยการชี้แจงหรือพูดคุยถึงหลักการและความสาํคัญของการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพใหเพื่อนครูที่สนใจไดรับทราบ และชี้แจงใหเพือ่นครูในหนวยงานเดียวกนัได
รับทราบถงึการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนของวงจรเดมมิ่ง และคอยเปนพีเ่ลี้ยงใหกับเพื่อนครูที่
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  ทัง้นี้เปนเพราะวา  ครูฝายวชิาการที่เขารวมโครงการไดรับ
ความรูความเขาใจจากการอบรมเชิงปฏิบตัิการ จึงทําใหเกิดความมัน่ใจในการที่จะเผยแพรความรู
ความเขาใจใหกับเพื่อนครู ดังที่ วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ(อางถึงในวชัรา  เลาเรียนดี 2545 :131)กลาว
วา การนิเทศภายในชวยใหครูมีความเชือ่มั่นในตนเอง สามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ
ยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของอรวรรณ  เหมือนสุดใจ (2545 : 96 – 97,106) ที่พบวา ครูที่
เขารวมโครงการนิเทศ มีความสามารถในการถายทอดความรูความเขาใจเรื่องการนิเทศแบบเพื่อน
นิเทศเพื่อนและวิจัยในชั้นเรียนใหกับเพื่อนครูไดอยูในระดับปานกลาง และระดับดีมากตามลาํดับ 
หลังจากไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรู เร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพือ่นและการวิจยั
ในชั้นเรียน  นอกจากนี้ครูฝายวิชาการยงัเหน็สอดคลองวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 
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เหมาะสมกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา โดยการนเิทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพีชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น ทัง้นี้
เนื่องมาจากผูนิเทศและผูรับการนิเทศเปนผูที่คุนเคยกัน มีความไววางใจกัน มีการวางแผนรวมกนั
ในการจัดการเรียนการสอนและการปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน ตลอดจนมีการประเมนิผล
รวมกันวาสิง่ทีไ่ดวางแผนและนําไปปฏิบัตนิั้นเปนอยางไร บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม เกดิ
ปญหาอยางไรและจะปรับปรุงแกไขอยางไร ซึ่งจะสงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนสงูขึ้น 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑารัตน  ทมินาค (2544 : บทคัดยอ) และสุพิชฌาย  แสงลี (2545 : 
บทคัดยอ) ทีพ่บวา การนเิทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพีชวยสงเสริมใหครูที่ไดรับการ
นิเทศไดพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีพฒันาการ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน  และการนเิทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพชวยใหการนเิทศ
ภายในโรงเรียนประสบผลสาํเร็จ ทั้งนี้เนือ่งมาจาก ผูนิเทศและผูรับการนิเทศคุนเคยกัน ดังนัน้    
การนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีบรรยากาศของความรวมมอืรวมใจกันในการวางแผนการดําเนนิการ  
การประเมนิผลและการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานรวมกัน โรงเรียนมีบรรยากาศทางวชิาการ 
สงผลใหมกีารพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ตลอดจนสงเสริมระบบการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี จะเปนการ
ทํางานรวมกันของผูนิเทศ และผูรับการนเิทศรวมมือกันในการวางแผนการดําเนนิการ                
การประเมนิผล และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานรวมกนัที่จะปฏิบัติงานตางๆในโรงเรียนให
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับสงัด        อุทรานนัท (2530 : 118) ที่
กลาววาการนเิทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการทาํงานของผูบริหารโรงเรียน หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายในการพัฒนาคนของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน     และชารี  มณีศรี (2542 : 201)
กลาววาการนเิทศภายในโรงเรียน เปนความรวมมือของบุคลากรภายในโรงเรียน เพือ่ปรับปรุงแกไข 
พัฒนาครูใหการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  วชัรา  เลาเรียนดี(2545 : 130)กลาววาการ
นิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการบริหารการศึกษาทีจ่ัดดําเนนิการในโรงเรียน โดยบุคลากรใน
โรงเรียนเปนหลัก ซึง่ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน คณะครู – อาจารยและบุคลากรในหนวยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง และชัด  บุญญา (2548)            
ไดกลาววา การนิเทศภายในเปนการดําเนินการใดๆที่ทําใหครูมีความพึงพอใจและมีกําลังใจ                    
ที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาการดําเนินงานใดๆของโรงเรียน ใหเปนไปตาม
มาตรฐานใดๆ ของโรงเรียนและของบคุลากรใหสูงขึน้และรักษาไว จนสงผลใหโรงเรียนเปนที่
ยอมรับของผูรับประโยชนจากโรงเรียนทกุฝายอีกทั้งการประเมินภายในและภายนอก  
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                    ดานปญหาและ ขอเสนอแนะ ของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพีไดแก 
เวลานอยไป และบุคลากรขาดความรูความเขาใจไมเห็นถึงความสาํคัญของการนิเทศ โดยเสนอ
แนวทางแกไขดวยการขยายเวลาการดําเนนิการนิเทศ และจัดอบรมสัมมนาใหมีความรูความเขาใจ
และเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ และมีขอเสนอแนะใหผูบริหารควรมีนโยบายใหหนวยงาน
ตางๆมีการนิเทศ  ติดตามการทาํงานที่เปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของสพุิชฌาย  แสงลี 
(2545 :140,143) ที่พบวา ครูผูสอนเขาใจวาเปนการเพิ่มภาระหนาที่เนื่องจากไมเห็นความสาํคญั
และคิดวาตนเองมีวิธกีารสอนที่เหมาะสมแลว โดยเสนอแนวทางแกไขดวยการใหผูเกี่ยวของสราง
ความตระหนกัและจูงใจใหครูผูสอนเห็นถงึความสําคัญและความจาํเปนของการนิเทศ และปญหา
ในสวนของขอจํากัดดานเวลา ไดใหขอเสนอแนะวาควรเริ่มทาํการนิเทศตั้งแตตนปการศึกษา 
เพื่อที่จะไดมีเวลาในการนิเทศมากขึ้น และโรงเรียนควรมีการดําเนินโครงการนิเทศอยางตอเนื่อง 

 
4. ดานความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพีของผูนิเทศ ซึ่งไดจาก

การสัมภาษณแบบมีโครงสราง พบวา  
    ดานขั้นตอนการนิเทศ  ผูนิเทศทุกคนเหน็วากระบวนการนิเทศแบบเพื่อนรวม

พัฒนาวชิาชพี ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1) การวางแผนการนิเทศ  2) การดําเนนิการนิเทศ  
และ3) การประเมินผลการนเิทศ มีความเหมาะสมด ีเพราะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เขาใจ
งาย เปนระบบและตอเนือ่ง  ซึ่งเมื่อนําไปดําเนินการนิเทศก็จะมกีารปรับปรุงแกไขระหวางการ
ดําเนนิงานดวย ซึง่สอดคลองกับข้ันตอนการประกันคณุภาพภายในของสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ(2545 : 12-13)  และสอดคลองกับงานวิจยัของสามารถ   ทิมนาค (2544 : 
112) ที่พบวา ผูนิเทศภายในโรงเรียนทุกคนเหน็วา การนิเทศการสอนแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 
เปนรูปแบบทีม่ีวิธีการ และข้ันตอนสอดคลองกับข้ันตอนการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน
(PDCA) มุงเนนการแกไขปญหาการเรียนการสอนดวยตัวของครูผูสอนเอง และเปนการรวมมือกนั
ทํางาน โดยมจีุดมุงหมายเดียวกนั คือ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนที่ดีข้ึน  

     ดานผลการนิเทศ ผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา การนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยใหครูฝายวิชาการสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร   
เดมมิ่งไดครบทุกขั้นตอน ทัง้นี้เนื่องจากเปนการรวมมือกันของทุกฝายในการปฏิบัติงาน    ผูนิเทศ
สามารถใหการชวยเหลือ ตดิตามการทํางานของครูฝายวิชาการใหเปนไปตามแผนที่วางรวมกนั  

     ดานบรรยากาศการนเิทศ  ผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ชวยทาํให
ความสัมพันธระหวางผูนิเทศและครูฝายวชิาการ มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนนุและ
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สงเสริมตอการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดมาก ทั้งนีเ้นื่องจากมกีาร
แลกเปลี่ยนเรยีนรู  ชวยเหลอื สนับสนุนในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ        

     ดานประโยชนทีไ่ดรับจาการนิเทศ ผูนเิทศมีความคิดเหน็สอดคลองกนัวา 
สามารถนําไปขยายผล หรือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชพีใหกับเพื่อนครูไดโดยนําไปขยายผลกับเพื่อนครูทีม่ทีัศนคตทิี่ดีตอการนิเทศกอน แลวรวมกนั
ใหคําแนะนําทําความเขาใจกับเพื่อนครู  ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ  ทมินาค (2544 : 
113) ที่พบวา การนิเทศการสอนแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี สามารถสงเสริมและพัฒนาครูใหมี
ความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนได เนื่องจากเปนการชวยเหลือแนะนาํ
ครูในกลุมเล็กๆ สามารถใหคําแนะนําตัวตอตัว แนะนําที่ละขั้นตอน จนครูสามารถทาํได เพราะเปน
การนิเทศที่ดาํเนินการอยางเปนระบบ มีข้ันตอนและตอเนื่องทําใหผูปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามดวย
ความมัน่ใจ เพราะมีผูรูคอยชวยเหลือโดยตลอดทําใหเกดิขวัญกําลังใจที่ดีแกครู   นอกจากนีก้าร
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษา เพราะการนิเทศการสอนเปนการปรับปรุงและพฒันาการจัดการเรียนการสอน
ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ ชวยใหครูผูสอนสามารถวิเคราะหปญหาการเรียน
การสอนไดตรงประเด็นทําใหกระบวนการแกปญหามีความชัดเจน ไดรวมกันคิด รวมกนัวางแผน 
รวมกันทาํ รวมกันประเมินผลและปรับปรุง ก็จะทาํใหเกิดการพฒันาวิชาชีพไดอยาง   ตอเนือ่ง 
สงผลใหผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียนสูงขึน้  ซึ่งสอดคลองกับสามารถ  ทมินาค (2544 : 
บทคัดยอ) จุฑารัตน  ทิมนาค (2544 : บทคัดยอ) และสุพิชฌาย  แสงลี (2545 : บทคัดยอ) ที่พบวา 
การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพีสงเสริมใหครูผูสอนไดพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบ ซึ่งสงผลใหผูเรียนมีพฒันาการดานผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิ่มข้ึน  
ดานการนิเทศภายในโรงเรียน การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี ชวยใหการนิเทศภายใน
โรงเรียนดาํเนนิการไดงายขึน้ ทัง้นี้เนื่องจากผูนิเทศและผูรับการนิเทศรูจกัคุนเคยกนัสามารถที่จะ
รวมกันคิด รวมกันทาํและรวมกันแกปญหา ทําใหเกดิการทํางานเปนทมีที่มปีระสิทธิภาพ ครู
ชวยเหลือกนัในการจัดการเรยีนการสอนและการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้น และการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ เปนการสงเสริม สนับสนนุระบบการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนไดอยางดี เนื่องจากการนเิทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพเปนการรวมมือกันของเพื่อนครู
ภายในโรงเรียนที่จะดําเนินงานตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
สามารถ  ทิมนาค (อางถงึในจุฑารัตน  ทมินาค 2544 : 109) ที่กลาววา กระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน ชวยใหผูนเิทศภายในมัน่ใจในการปฏิบัติการนิเทศและยังกอใหเกิดการยอมรับซ่ึงกนัและ
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กันของครู      เกิดความรวมมือรวมใจกันระหวางครใูนโรงเรียน สงผลโดยตรงกบัผูเรียน ทําให
ผูเรียนมพีัฒนาการทางการเรียนที่ดีข้ึน และสอดคลองกบัสงัด   อุทรานันท (2530 : 118) ที่กลาว
วาการนิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการทํางานของผูบริหารโรงเรยีน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ในการพัฒนาคนของครูและบุคลากรภายในโรงเรียน     และ    ชารี  มณีศรี (2542 : 201) กลาววา
การนิเทศภายในโรงเรียน เปนความรวมมอืของบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อปรับปรุงแกไข พัฒนา
ครูใหการสอนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  อีกทัง้วัชรา  เลาเรียนดี(2545 : 130) กลาววาการ
นิเทศภายในโรงเรียนเปนกระบวนการบริหารการศึกษาทีจ่ัดดําเนนิการในโรงเรียน โดยบุคลากรใน
โรงเรียนเปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน คณะครู–อาจารยและบุคลากรในหนวยงานอืน่
ที่เกี่ยวของเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยตรง และชัด  บุญญา (2548) ไดกลาววา 
การนิเทศภายในเปนการดําเนินการใดๆ ทีท่ําใหครู   มีความพึงพอใจและมีกําลังใจทีจ่ะพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและพฒันาการดําเนนิงานใดๆของโรงเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐานใดๆของ
โรงเรียนและของบุคลากรใหสูงขึ้นและรักษาไว จนสงผลใหโรงเรียนเปนทีย่อมรับของผูรับประโยชน
จากโรงเรียนทกุฝาย     อีกทั้งการประเมินภายในและภายนอก และสอดคลองกับ อรวรรณ    
เหมือนสุดใจ(2545 : 109) กลาววา การนิเทศภายในมีความสาํคัญตองานวชิาการของแตละ
โรงเรียน เพราะแตละโรงเรียนในปจจุบันตองมกีารนเิทศภายในโรงเรียนเพื่อรองรับการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 
47 ที่วา ใหมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุ
ระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  

      ดานปญหาและขอเสนอแนะ ในการดําเนนิการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันา
วิชาชพี ไดแก ผูนิเทศขาดทักษะในการนิเทศ ระยะเวลาที่กําหนดไวนอยไปไมเหมาะสมในการ
ดําเนนิการนิเทศ การไมเปดใจยอมรับในการพัฒนาของครูฝายวชิาการ ตลอดจนครูฝายวิชาการมี
ภาระหนาทีม่ากทาํใหการปฏิบัติงานที่กาํหนดไวไมเปนไปตามปฏิทิน โดยเฉพาะการตรวจสอบ
ประเมินผล(Check) และการนาํผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) อีกทัง้
ปญหาครูฝายวิชาการขาดความรูความเขาใจและมีทัศนคติที่ไมดีตอการนิเทศ โดยเสนอแนวทาง
แกไขดวยการขยายเวลาในการดําเนินการตั้งแตตนปการศึกษา และการจัดอบรมสัมมนาเรื่องการ
ปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่งและการนิเทศใหกับครูฝายวิชาการ อีกทัง้มีความคิดเหน็วาการ
ดําเนนิการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพจะบรรลุผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพสูงสุด     ข้ึนอยู
กับผูนําในแตละหนวยงานควรมีความรูความเขาใจและเหน็ถงึความสําคัญของการนิเทศ และ
สามารถนําการนิเทศไปปฏิบัติได  โดยมีขอเสนอแนะเพิม่เติมในสวนของผูบริหาร ควรมีนโยบายที่
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ชัดเจนเกีย่วกบัการดําเนินการนิเทศและควรปลูกฝงใหบคุลากรทุกคนมีความรูความเขาใจเรื่องการ
นิเทศ ซึง่จะสามารถสงเสรมิใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานวิชาการ ซึ่งจะสงผลใหระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเกิดประสิทธิผล และตองทําใหบุคลากรทุกคนเขาใจวา 
ทุกคนยังตองพัฒนาตอไปไมมีที่ส้ินสุด และการนเิทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ จะชวยให     
ทุกคนไดมีการพัฒนาวชิาชพีของตน และควรมีการติดตามประเมินผล สงเสริมสนับสนุนโดยตลอด 
เพื่อใหการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ                
วัชรา        เลาเรียนด ี (2545 : 141 - 143) กลาววา การดําเนินการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนา
วิชาชพีตองเปนความสมัครใจของครูผูสอน ไมมีการบังคบั ผูบริหารตองเหน็ดวย ใหการสนับสนุน
สงเสริมและมบีรรยากาศของความเปนมิตร และตองเปนกระบวนการที่เปนระบบตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ และสามารถ  ทมินาค (2544: 122-123) ที่พบวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันา
วิชาชพีชวยใหเกิดการพฒันาทีมงานในโรงเรียนใหเขมแข็งทางดานวิชาการ และกอใหเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ และไดรูปแบบและวิธีดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรยีนทีม่ี
ระบบและขั้นตอนชัดเจน บังเกิดผลดีตอผูเรียน ครูและผูบริหาร จะทําใหการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเปนทีย่อมรับของชมุชน ซึง่สอดคลองกับ จฑุารัตน  ทมินาค(2544:109) ที่กลาววา 
กระบวนการนเิทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพสามารถชวยให      ผูนิเทศภายในมั่นใจในการ
ปฏิบัติการนิเทศ และยงักอใหเกิดการยอมรับซ่ึงกนัและกันของครู      เกิดความรวมมือรวมใจกัน
ระหวางครูในโรงเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับกลิ๊กแมน(Glickman 1995 : อางถึงในจฑุารัตน           
ทิมนาค 2544 :109) ที่กลาววา ผูนิเทศตองมีความรูความสามารถในการสรางแรงจงูใจเพื่อใหผูรับ
การนิเทศพงึพอใจ ยอมรับและมอบความไววางใจในตวัผูนิเทศ ทําใหการนิเทศประสบผลสําเร็จ 
ดังนัน้ผูบริหารโรงเรียนในฐานะผูนเิทศภายในโรงเรยีนควรมีมนษุยสัมพันธและสามารถสราง
แรงจูงใจใหครูเกิดความรวมมือรวมใจในการพัฒนางาน และการสอนของตนใหดยีิ่งขึน้ 

 
ขอเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิจัยและการอภิปราบผลดังกลาว ผูวิจัยขอเสนอแนะเปน  2  ประเด็น คือ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย พบวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ชวยใหครูฝายวิชาการมี
ความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับดีมาก 
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และมีความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับดี       
โดยมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดานการ
วางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) อยูในลําดับแรก และมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงาน(Action) อยูในลําดับสุดทาย  ดังนั้น  โรงเรียนควรจัดอบรมและสงเสริมใหมีการนํา
โครงการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ มาดําเนินการใหทั่วถึงทุกฝายในโรงเรียน โดยเฉพาะ
ควรสงเสริมใหมีนิเทศการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู และควรมีการนิเทศชวยเหลือในสวนของ
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยสงเสริมให
ครูฝายวิชาการไดปฏิบัติงานวิชาการดวยการนําผลการตรวจสอบและประเมินผลมาใช โดยการ
นิเทศ สงเสริมและชวยเหลือใหมีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล มี
การจัดทํารายงานการประเมินผลงานตามวัตถุประสงค  มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  แลวนําผล
การประเมินผลมาดําเนินการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานดวยการเสนอแผนปฏิบัติงานรอบตอไป 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพีไปใช 
 1. จากผลการวิจัยพบวา หลังการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ โดยภาพรวม     
ครูฝายวิชาการ มีความรูความเขาใจและความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิ่ง ในดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน (Action) อยูในระดับ
ต่ํากวาดานอื่นๆ ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรมีการสนับสนุนสงเสริมใหครูฝายวิชาการไดมีการนํา
ผลการตรวจสอบและประเมินผลมาใช โดยการนิเทศ สงเสริมและชวยเหลือใหมีการประชุม
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทํารายงานการประเมินผลงานตาม
วัตถุประสงค  มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  แลวนําผลการประเมินมาดําเนินการแกไขปรับปรุง
การปฏิบัติงานดวยการเสนอแผนปฏิบัตงิานรอบตอไปตลอดจนสงเสริมใหมีการบริหารงานวชิาการ
ที่มีคุณภาพ เปนระบบครบวงจรและมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง สงผลใหคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมีมาตรฐาน 
 
 2. จากผลการวิจัยพบวา ครูฝายวิชาการสังกัดงานสื่อการสอน  งานวัดและประเมินผล   
งานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  งานการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ และงานการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูในระดับพอใช  ดังนั้น 
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ผูบริหารโรงเรียนควรมีการนิเทศสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานดังกลาวไดมีความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดังนี้ ข้ันการวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ควรมีการมีกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของการปฏิบัติงาน มีการกําหนดรายละเอียดของ
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีการกําหนดปฏิทินการ
ปฏิบัติงานและมีการกําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงาน ข้ันการดําเนินการตามแผน(Do) ควรมี
การประชุมช้ีแจงใหผู รับผิดชอบรับรูและเขาใจการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามที่ได รับ
มอบหมาย มีการประชาสัมพันธใหผูที่เกี่ยวของรับทราบ มีการปฏิบัติงานตามปฏิทิน และมีการ
นิเทศติดตามชวยเหลือขณะปฏิบัติงาน ข้ันการตรวจสอบและประเมินผล(Check) ควรมีการ
กําหนดปฏิทิน และแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการใชเครื่องมือในการ
ตรวจสอบประเมินผล มีการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
และมีรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ข้ันการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน  ควรมีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล  
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ มีการเสนอแผนการ
ปฏิบัติงานรอบตอไป และมีการนิเทศสงเสริม สนับสนุนใหความชวยเหลือแนะนําการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงาน  และสงเสริมใหบุคลากรมีการนิเทศชวยเหลือซึ่งกันและกันในการดําเนินงาน
และการปฏิบัติกิจกรรมตางๆในสายงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 
 3. จากผลการวิจัยพบวา ครูฝายวิชาการและผูนิเทศมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ชวยใหครูผูสอน
สามารถวิเคราะหปญหาการเรียนการสอนไดตรงประเด็นทําใหกระบวนการแกปญหามีความ     
ชัดเจน ไดรวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันทําและรวมกันประเมินผลและปรับปรุง  ดังนั้น          
ผูบริหารโรงเรียนควรสงเสริมใหมีการนิเทศการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เพื่อสงเสริมการจัดการ
เรียนการสอน อันจะสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  
 
 4. จากผลการวิจัยพบวา ปญหาของการดําเนินการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
อยูที่ระยะเวลาในการดําเนินงานนอยไป และการนิเทศที่ไมตอเนื่อง  ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนควรมี
การนิเทศตั้งแตตนปการศึกษา และสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนไดมีการรวมกัน
วางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมกันประเมินและรวมกันปรับปรุงงานตางๆใหเปนระบบครบวงจรและ
ตอเนื่อง ตลอดจนจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
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อีกทั้งความพรอมของวัสดุอุปกรณการสอน การปฏิบัติงานและสื่อการสอน การใหขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากร และการสงเสริมการทํางานเปนทีม ความสามัคคี หรือความเปนเอกภาพของ
บุคลากร 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ
กับการนิเทศแบบอื่นๆ เชน การนิเทศเชิงบริหารหรือการนิเทศแบบคลินิกในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดานวิชาการ 
 2. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองนําการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพของครูในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการและการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานวิชาการ 

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาคูมือในการปฏิบัติงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  
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ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543. 

เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต. ”การบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1.”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ   

                สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. 
ปนัดดา   พรพฆิเนส . “ สภาพและปญหาการดําเนนิงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กรณีศึกษาโรงเรยีนที่ไดรับรางวัลพระราชทานระดบั 
ประถมศึกษา).“ วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร-
การศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั, 2540. 

ประสงค   โภชนพนัธ.  “การพัฒนาการจดัการเรียนรูโดยโครงงาน ภายใตการนิเทศแบบเพื่อนรวม 
  พัฒนาวชิาชพี กลุมสรางเสรมิประสบการณชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปที ่6.”  งานวิจัยสวน 
  บุคคล  โรงเรียนวัดทาเสา นครปฐม, 2544. 
ปรีชา   ศุขคุณ. “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในโครงการเด็กพิเศษเรียนรวมกับเด็กปกต ิ 

สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัดนครปฐม.”  วทิยานพินธปริญญา- 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543. 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน.  การบริหารงานวิชาการ.  กรุงเทพฯ : สํานกัพิมพสหมิตรออฟเซท,  
 2535. 
พนัส  หันนาคนิทร. หลักการบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2529. 
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พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร.  พมิพคร้ังที่ 8.  กรุงเทพฯ : 
  ม.ป.ท.,  2543. 
พัฒนะ   เสง็เรยีบ. “ปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานวชิาการในโรงเรียนประถมศึกษา   

    สังกัดสํานกังานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร.” วิทยานพินธปริญญาครุศาสตร-   
    มหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545. 

พินิจ   ภาคภูมิ. “การใชวงจรคุณภาพในมาตรฐานดานกระบวนการของการประกันคณุภาพการ 
  ศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศกึษาจงัหวัด 
  กาญจนบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาบริหารการศึกษา  
  สถาบันราชภฏักาญจนบุรี, 2545. 
ไพศาล  หวังพานิช.  การวัดผลการศึกษา.  กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานชิ, 2526. 
                . การวัดและประเมินผลการศึกษา . กรุงเทพฯ : อักษรสัมพนัธ, 2533. 
ภัทธยา  นามวงศ.  “การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
  สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา  11.” วิทยานพินธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, 2539. 
ภิญโญ  สาธร.  หลักการบรหิารโรงเรยีน. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2536. 
มาเรียม  นิลพนัธุ.  “วิธวีิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร.”  เอกสารประกอบการสอน 
  รายวิชา 464460 สาขาหลักสูตรและการนเิทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม,  
  2544. 
รุง  แกวแดง.  ปฏิวัติการศึกษาไทย.  พิมพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมติชน, 2541. 
โรงเรียนอัสสัมชัญ. คณะกรรมการการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ.“รายงานการ  
                   ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจําปการศึกษา 2544.”,2545.  
                (อัดสําเนา) 
โรงเรียนอัสสัมชัญ. คณะอนกุรรมการงานมาตรฐานคุณภาพของมูลนธิิเซนตคาเบรยีลแหง 
                 ประเทศไทย. “สรุปผลการตรวจเยี่ยมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ประจําป 
                  การศึกษา 2545.” ,2545. (อัดสําเนา) 
วไลรัตน  บุญสวัสด์ิ.  หลักการนิเทศการศกึษา.  กรุงเทพฯ : อารตกราฟค, 2538. 
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วัชรา  เลาเรียนดี.  “การนิเทศการสอน.”  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 432 412 สาขาวิชา 
  หลักสูตรและการนิเทศ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2541. (อัดสําเนา) 
                . เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ. นครปฐม : โครงการสงเสริมการผลิต 
  ตําราและเอกสารการสอน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
วิชัย   ดิสสระ. การพัฒนาหลักสูตรและการสอน .พิมพคร้ังที่ 2 .กรุงเทพฯ : สุวีริยสาสน, 2535. 
วิฑูรย  สิมะโชคดี. TQM คูมือสูองคกรคุณภาพยุค 2000.  กรุงเทพฯ : TPA PUBLISHING, 2541. 
วีรพจน  ลือประสิทธิ์กลุ. TQM LIVING HANDBOOK : An Executive Summary. กรุงเทพฯ : 
  บริษัทบีพีอารแอนดทีคิวเอม็คอนซัลแทนท จาํกัด, 2540. 
ศรีวิภา  ขําวารี.  “ความสัมพันธระหวางความรูดานการนิเทศ การศึกษากับการปฏบิัติงานนิเทศ 
  ภายในโรงเรียน ของผูบริหารโรงเรียน สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี.” 
  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการนเิทศ  
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541. 
สงัด  อุทรานันท.  การนิเทศการศึกษา : หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบตั.ิ  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ 
  : โรงพิมพมิตรสยาม, 2530. 
สมเกียรติ  ศรีสุขใส. ”ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานวิชาชพี 
   ครูกับการปฏิบัติงานดานวชิาการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี .” 
  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545. 
สมใจ   สิปปกรณ. การพัฒนางานหองสมุดโรงเรียน . กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ, 2543.  
สมสุข   วงศสกุล. “การบริหารคุณภาพงานวิชาการดวยวัฏจักรเดมิ่งตามพระราชบญัญัติการศึกษา 
  แหงชาติ พ.ศ.2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5.” 

วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545. 

สามารถ  ทิมนาค. “รายงานการวิจัย เร่ือง การนิเทศการสอนแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี  
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการอานในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที ่1- 3 .”  
หนวยศึกษานเิทศก สํานกังานการประถมศึกษาจงัหวัดนครปฐม,2544. (อัดสําเนา) 
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สามารถ   สืบสําราญ. “การศึกษาการปฏิบัติและปญหาการประเมนิคุณภาพการศึกษาของ 
  โรงเรียนตนแบบการประเมนิภายใน สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
     ขอนแกน.”  วทิยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและ- 
  การสอน  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัขอนแกน, 2545. 
สายทพิย   ระดมกิจ.”ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกบัคุณภาพการศึกษาของ 
           โรงเรียนคาทอลกิในเขตสังฆมณฑลราชบุรี ตามทัศนะของผูบริหาร ผูชวยฝายวิชาการ  
  และครูผูสอน.”  วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 
  การนิเทศ  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2540. 
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม. หนวยศกึษานเิทศก. “รายงานผลการปรับปรุง 
                  ประสิทธิภาพการนิเทศ (การนิเทศ 100%) ปการศึกษา 2542.”,2543. (อัดสําเนา) 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิ รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธภิาพในการจัด 
  การศึกษาของเอกชน : ปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนเอกชน.กรุงเทพฯ :  
 เจริญผล, 2532. 
_________. คูมือผูบริหารโรงเรียน : การดําเนนิการนิเทศภายในโรงเรยีนประถมศึกษา. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2534. 
                .  ชุดอบรมศึกษานิเทศกการนเิทศการศึกษา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  
  2539. 
_________. การนิเทศเพื่อสงเสริมระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน . กรุงเทพฯ : หางหุนสวน 
  จํากัด เจ.เอน็.ที. ,2543. 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต.ิสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. 
  รายงานวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา .กรุงเทพฯ  
  :โรงพมิพคุรุสภาลาดพราว, 2545. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. รายงานการวิจัยประสิทธผิลของมัธยมศึกษา.  

กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2530. 
                 .  ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ .กรุงเทพฯ : สํานักงาน 
                   คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2540. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542.  
                   กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค, 2542. 
      .  มาตรฐานการศึกษาเพือ่การประเมนิคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. 
      พมิพคร้ังที่ 4. กรุงเทพฯ : สกศ., 2544. 
      . แนวทางการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก. 
  พิมพคร้ังที ่4.  กรุงเทพฯ : สกศ., 2545. 
                 . บันทกึการศึกษาไทย 2546.  กรุงเทพฯ : สกศ., 2546. 
สุเทพ  วงศเณร.  “บทบาทในการประกันคณุภาพในสถานศึกษาตามมาตรฐานดานการเรียน 
  การสอน ของผูบริหารโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานกังานการประถมศึกษา 
             จังหวัดประจวบคีรีขันธ.” วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา 
                หลกัสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
                ศิลปากร, 2544. 
สุนิสา  คงสวุรรณ.  “องคประกอบทางบุคลิกภาพที่สงผลตอทักษะการนิเทศ ของผูบริหารภายใน 
  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว.” วทิยานิพนธ 
  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนเิทศ ภาควิชาหลักสูตร 
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ภาคผนวก      ก 
 

รายชื่อผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

1.อาจารยสามารถ ทิมนาค   ผูเชี่ยวชาญดานการนิเทศการศึกษา 
     ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
     ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 

นครปฐม  เขต 1 
2.อาจารยระวีวรรณ โพธิ์วัง  ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารการศึกษา 
     ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาบริหารการศึกษา 
     นักวิชาการ  8 
     สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทาง 

การศึกษา 
3.อาจารยสมยศ  อัมเรศ  ผูเชี่ยวชาญดานวิชาการ 
     ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
     รองผูอํานวยการ แผนกประถม  

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ สามพราน 
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ภาคผนวก   ข 
 
หนังสือขอทดลองใชเคร่ืองมือวิจัยและขอเกบ็รวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก  ค 
 

คําสั่งแตงต้ังผูนิเทศและผูรับการนิเทศ  
และคําสั่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาคผนวก  ง 
 

ตัวอยางภาพประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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การอบรมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี  
และการปฏบิัติงานโดยใชวงจรเดมมิง่ 

23  ธันวาคม  2547 
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ภาคผนวก  จ 
 

รายชื่อครูฝายวิชาการที่เขารวมสนทนากลุม 
และรายชื่อผูนิเทศที่ใหสัมภาษณ 
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รายชื่อครูฝายวิชาการที่เขารวมสนทนากลุม 
 
1. อาจารยวรรณศิริ ผลประมูล  หัวหนากลุมสาระการเรียนเรียนรูภาษาไทย 
2. อาจารยมุกดา เปรมศรี   หัวหนากลุมสาระการเรียนเรียนรูสังคมศึกษา 
3. อาจรยณัฏฐี  เจริญเกียรติบวร  หัวหนากลุมสาระการเรียนเรียนรูคณิตศาสตร 
4. อาจารยจิราวัฒน วงศเล็ก   หัวหนากลุมสาระการเรียนเรียนรูวทิยาศาสตร 
5. อาจารยวารุณี ดํารงคชัยธนา  หัวหนากลุมสาระการเรียนเรียนรูการงานอาชีพ 
      และเทคโนโลยี 
6. อาจารยไพฑูรย ทวมกร   หัวหนากลุมสาระการเรียนเรียนรู    
    ภาษาตางประเทศ 
7. อาจารยวีรวัฒน สุวรรณศร  หัวหนากลุมสาระการเรียนเรียนรูสุขศึกษาและ    
                                                                           พลศึกษา 
8. อาจารยบญุสม ชวงโชต ิ  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
9. อาจารยวิธาน นิยมวัน   หัวหนางานวิจยัและพัฒนา 
10. อาจารยจรีะเดช วัฒนโยธนิ  หัวหนางานสือ่การสอน 
11. อาจารยยพุาวด ี รัชดาพรรณาธกิุล หัวหนางานวัดผลและประเมนิผล 
12. อาจารยมนฑิรา พานิชยิง่  หัวหนางานหองสมุด 
13. อาจารยภัควิภา แยมศรี   หัวหนางานแนะแนว 
14. อาจารยวไิล รัตนพลท ี  บุคลากรงานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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รายชื่อผูนิเทศที่ใหสัมภาษณ 
 
1. อาจารยนิภา  ตางทวม  ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ 
2. อาจารยละออ  พลอยโพลงสขุ  ผูชวยผูอํานวยการฝายการเงิน 
3. อาจารยประดิษฐ ชัยปรีชา  ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจกรรม และประธาน 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
4.อาจารยสุกญัญา งามรัศมวีงศ  ครูฝายวิชาการ อดีตหัวหนากลุมสาระการ 
      เรียนรูคณิตศาสตร 
5. อาจารยจันทรเพ็ญ พลายศรีโพธิ ์  ครูฝายวิชาการ อดีตหัวหนากลุมสาระการ  
                                                                          เรียนรูวิทยาศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก   ฉ   
แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
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แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 
แผนการนิเทศขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน     
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
แผนการนิเทศขั้นที ่ 1.1 ประชุมครูเพื่อเสนอโครงการและการใหความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบ
เพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี และการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใชวงจรเดมมิง่ (PDCA) 
ระยะเวลา  1 - 23  ธนัวาคม   พ.ศ. 2547  
 
1.สาระสําคัญ 
 การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี เปนการนิเทศภายในรูปแบบหนึง่ทีเ่ปนระบบ
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ของครูใหมีประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิง่(PDCA) เปนการดําเนินงานที่ม ี
คุณภาพมีระบบและตอเนื่อง ทาํใหงาน/โครงการทีก่ําหนดไวไดนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.จุดประสงคปลายทาง 
 ครูฝายวิชาการ และผูนิเทศ เหน็ความสําคัญของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันา
วชิาชพี การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) และสามารถนาํไปใชใน
การพัฒนางานวิชาการไดอยางมีประสิทธภิาพ 
 
3.จุดประสงคนําทาง 
 1.ครูฝายวิชาการและผูนิเทศ มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกบักระบวนการและทกัษะที ่    
จําเปนในการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ 
 2.ครูฝายวิชาการและผูนิเทศ มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 3.ครูฝายวิชาการและผูนิเทศ มีทักษะในการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพ และ
การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิง่(PDCA) 
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4.ขอบขาย 
 1.ความรูเกีย่วกับกระบวนการและทักษะที่จําเปนในการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนา      
วิชาชพี 
 2.ความรูเกีย่วกับกระบวนการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร                  
เดมมิ่ง(PDCA) 
 
5.กิจกรรมการนิเทศ 
 วิทยากร และผูวิจัยรวมกันจดักิจกรรม ดังนี ้
 1.ผูวิจัยประชมุชี้แจงครูฝายวิชาการ และผูนิเทศ เพือ่เสนอโครงการการนเิทศแบบ
เพื่อนรวมพฒันาวิชาชพีเพื่อพัฒนาการปฏิบัตงิานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 2.เชิญวิทยากรใหความรู ดงันี้  

   2.1 เร่ืองกระบวนการและทักษะที่จาํเปนในการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี 
 ที่สามารถนํามาใชในการนเิทศงานและการเรียนการสอน  

   2.2 เร่ืองการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 3.ครูฝายวิชาการและผูนิเทศเขารับการอบรม และรวมกิจกรรม 
 4.ครูฝายวิชาการและผูนิเทศฝกทักษะที่จาํเปนเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันา
วิชาชพี และการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 5.ครูฝายวิชาการและผูนิเทศทําความเขาใจในการใชเครื่องมือการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวชิาชพี และการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 
6.สื่อ / เครื่องมือการนิเทศ 
 1.โครงการการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 2.เอกสารความรูเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพือ่นรวมพัฒนาวิชาชพี และการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 3.แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ของผูนเิทศ 
 4.ปฏิทินสงัเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวิชาการและผูนิเทศ 
 5.เครื่องมือสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 6.รายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 
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 7.แบบประเมนิการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ โดยใชวงจรเดมมิง่ขิงครูฝาย
วิชาการ 
 8.แบบบันทกึ Journal  Writing  ของผูนิเทศ และครูฝายวิชาการ 
 9.แบบประเมนิตนเองของผูนิเทศ และครูฝายวิชาการ 

10.แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับหัวขอการอบรมใหความรู 
 
7.การวัดและประเมินผล 
 1.การซักถามและการตอบคําถามของครูฝายวิชาการและผูนิเทศที่เขารวมกิจกรรม 
 2.การสอบถามความคิดเหน็ของครูฝายวชิาการ และผูนิเทศ 
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เครื่องมือการนิเทศ 
ประกอบแผนการนิเทศขั้นที่ 1.1 

 
 

1. โครงการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA)  ของครูฝายวิชาการ 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นผูเขารับการอบรม 
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ชื่อโครงการ การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี เพือ่พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผน 
งานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ของครูฝายวิชาการ 

แผนงาน  วิชาการ 
ผูรับผิดชอบ ผูชวยอาจารยใหญฝายวิชาการ  และนางสุภาวดี   เหลีย่วเจริญ 
ประเภท  โครงการใหม 
มาตรฐาน  ดานกระบวนการที ่13   ตวับงชี้ที ่2 – 8 (สมศ) 
พันธกจิที่ 8  สงเสริมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการดาํเนนิงานตามแผน 

งานใหสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เปาหมายที่ 9  การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการดําเนนิงานตามระบบการ 

บริหารงานคณุภาพ(PDCA) สอดคลองระบบประกันคุณภาพการศกึษา  
กลยทุธที ่11   จัดระบบการนเิทศ ติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม  
                            ระบบการบริหารงานคุณภาพ(PDCA)  
หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2544 - 2546 โดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในและจากการสรุปผลการตรวจเยีย่มคุณภาพการศึกษาขอคณะอนุกรรมการ
งานมาตรฐานคุณภาพของมลูนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทยปการศึกษา 2545 - 2546 
พบวา มาตรฐานการศึกษาดานกระบวนการ มาตรฐานที่ 13 อยูในระดับคุณภาพควรปรับปรุง  
โดยมีตัวบงชี้ทีต่องปรับปรุง ไดแก  ตงับงชี้ที ่ 2) มีแผนการปฏิบัติงานของแตละฝาย แตไมปรากฏ
ตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน  ตวับงชีท้ี่ 3) มีการปฏิบตัิตามแผน แตไมครบถวนตามระบบ PDCA  
มีการวางแผน มีการปฏิบตัิ แตไมมีแผนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ    
ตัวบงชีท้ี่ 5) มีการนเิทศการสอน แตไมหลากหลายและไมตอเนื่อง ในสวนของบุคลากรหนวยงาน
อ่ืนๆที่ไมไดเปนครูผูสอน ยงัไมมีระบบการนิเทศงาน  ตวับงชีท้ี่ 6) ไมมีระบบสารสนเทศครบถวน 
ถูกตอง ตรงกบัความตองการและทันตอการใชงาน  และตัวบงชีท้ี่ 8) ไมมีการนําขอมูลและผลการ
ประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหนําการวิจยัมาใชเปนกระบวนการเรียนรู และการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดงันัน้ฝายวิชาการรวมกับประธานคณะกรรมการ
การประกนัคุณภาพภายใน และนางสุภาวดี  เหลี่ยวเจริญ ซึ่งกําลงัศกึษาอยูในสาขาวิชาหลักสตูร
และการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  จงึไดดําเนนิการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวชิาชพีเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดฝายวชิาการ เพื่อใหครูฝายวชิาการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 225

สามารถปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA)ไดครบตามขั้นตอนและมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค 
 1.เพื่อใหครูฝายวิชาการมีความรูความเขาใจในการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 2.เพื่อใหครูฝายวิชาการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง
(PDCA)ไดครบตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 3.เพื่อใหครูฝายวิชาการมีความคิดเหน็ที่ดตีอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี 
 4.เพื่อใหผูนิเทศสามารถชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสรมิใหครูฝายวิชาการ สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA)ไดครบตามขั้นตอนและ        
มีประสิทธิภาพ  
 5.เพื่อใหผูนิเทศมีความคิดเห็นที่ดีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ 
 
เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ     

1.ครูฝายวิชาการ จาํนวน14 คน ไดแก หวัหนางาน 6 คน และ หวัหนากลุมสาระ 8 คน  
 2.ผูนิเทศ  จํานวน 5 คน  ไดแก ผูชวยผูอํานวยการ 3 คน และครูฝายวิชาการที่มีวฒุิ
การศึกษาปริญญาโท ซึ่งมคีวามรูความสามารถทางนิเทศการศึกษา  2 คน 
 เชิงคุณภาพ     

1.ครูฝายวิชาการมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิ่ง(PDCA) 

2.ครูฝายวิชาการสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจร     
เดมมิ่ง(PDCA)ไดครบตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 3.ครูฝายวิชาการมีความคดิเห็นที่ดีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 
 4.ผูนิเทศสามารถใหความชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมใหครูฝายวชิาการ สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA)ไดครบตามขั้นตอนและม ี  
ประสิทธิภาพ  

5.ผูนิเทศมีความคิดเหน็ที่ดตีอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี 
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วิธีดําเนินการ 
 
 

ระยะเวลาดําเนินการป 2547-2548 กิจกรรม / ขั้นตอน 
ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย. 

1.จัดอบรมใหความรูเร่ืองการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ และการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 

     

2.ครูฝายวิชาการเขียนและเสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) เปนรายบุคคล 

     

3.ดําเนินการนิเทศตามโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA)ของครูฝายวิชาการเปนรายบุคคล 

     

4.ประเมินโครงการพัฒนาการปฎิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิ่ง(PDCA) 

     

5.รายงานผลการดําเนินงาน      
 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 ดําเนนิการตัง้แต 1 ธันวาคม 2547 ถงึ 30 เมษายน 2548 
 
สถานที่ดําเนนิการ 
 ฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 
 
งบประมาณ  
 คาตอบแทนวทิยากร  10000  บาท 
               คาอาหารและเครื่องดื่ม                 5000   บาท 
 คาเอกสารประกอบการอบรม     500  บาท 
  รวมทัง้สิ้น  15500 บาท 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ผูเขารับการอบรม 

 
คําชี้แจง กรณุาใหขอมูลตามความเปนจริง 
 
ตําแหนง                    ผูนิเทศ                   ครูฝายวิชาการ 
 
1. ทานคิดวา หวัขอการอบรมครั้งนี้มีประโยชนตอทานหรือไม  อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
2.ทานคิดวา หัวขอการอบรมครั้งนีท้านสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานไดหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 
แผนการนิเทศขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อรวมพัฒนาวชิาชพี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
แผนการนิเทศขั้นที ่ 1.2 การเสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช       
วงจรเดมมิง่(PDCA) 
ระยะเวลา  23 - 30 ธนัวาคม   2547 
 
1.สาระสําคัญ 
 การจัดกิจกรรมใหครูฝายวิชาการเสนอโครงการและสามารถเขียนแผนปฏิบัติงานตาม     
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) ที่ตนเองรับผิดชอบใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนงาน
ไดครบตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 
2.จุดประสงคปลายทาง 
 ครูฝายวิชาการเสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช             
วงจรเดมมิ่ง(PDCA) และเขียนแผนปฏิบัติการที่ตนเองรับผิดชอบเปนรายบุคคล 
 
3.จุดประสงคนําทาง 
 1.ครูฝายวิชาการเสนอโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ 
 2.ครูฝายวิชาการเขียนแผนปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง (PDCA)
ตามที่ตนเองรบัผิดชอบเปนรายบุคคลได 
 
4.ขอบขาย 
 การเขียนโครงการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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5.กิจกรรมการนิเทศ 
 ผูนิเทศ และผูวิจัย รวมมือกนัจัดกิจกรรม ดังนี ้
 1.ครูฝายวิชาการจํานวน 14 คน เขากลุมๆละ 3 คน ตามความสมคัรใจโดยในแตละ
กลุมจะตองมคีรูฝายวิชาการที่เปนคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน 1 คน 
 2.ครูฝายวิชาการศึกษารายงานผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2546 และ  
รายงานผลการตรวจเยี่ยมคณุภาพการศึกษา ปการศึกษา 2547 ของคณะอนุกรรมการงาน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย และแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2547 เพื่อทบทวนจุดเดน และจุดที่ตองพัฒนาที่เกีย่วของกับหนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายวิชาการ 
 3.ครูฝายวิชาการนาํขอมูลจากจุดที่ตองพฒันาของฝายวิชาการ มาเขียนเปนโครงการ
พัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(ตามแบบฟอรมการเขยีนโครงการ)
เปนรายบุคคล  โดยมี ผูนิเทศและผูวิจัยใหความชวยเหลอืแนะนาํ 
 4.ครูฝายวิชาการเสนอขออนุมัติโครงการตอผูอํานวยการโรงเรียน 
 
6.สื่อ / เครื่องมือการนิเทศ 
 แบบฟอรมการเขียนโครงการ 
 
7.การวัดและประเมินผล 
 ตรวจผลงานจากการเขียนโครงการที่ครูฝายวิชาการเสนอแตละรายบุคคล  
โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้
 3 คะแนน หมายถงึ มหีวัขอครบ สมบูรณ ตามแบบฟอรมที่กาํหนดให 
 2 คะแนน หมายถงึ มหีวัขอครบ แตไมสมบูรณ ตามแบบฟอรมทีก่ําหนดให  
 1 คะแนน หมายถงึ  มหีัวขอไมครบ และไมสมบูรณ ตามแบบฟอรมทีก่ําหนดให 
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เครื่องมือการนิเทศ 
ประกอบแผนการนิเทศขั้นที่ 1.2 

 
 
 
                      แบบฟอรมการเขียนโครงการ 
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แบบฟอรมการเขยีนโครงการ 
 
ชื่อโครงการ………………………………………………………………………………………… 
แผนงาน…………………………………………………………………………………………… 
ผูรับผิดชอบ……………………………………………………………………………………….. 
ประเภท……………………………………………………………………………………………. 
มาตรฐานที…่………………………………………ตัวบงชีท้ี…่………………………………… 
พันธกิจที…่……………………………………………………………………………………….. 
เปาหมายที…่……………………………………………………………………………………… 
กลยุทธที…่………………………………………………………………………………………… 
หลักการและเหตุผล 
  (เร่ืองนี้สําคญัอยางไร ที่ผานมาเรื่องนี้มปีญหาอยางไร พัฒนาแลวจะเกิดประโยชนอยางไร) 
วัตถุประสงค 
   (เพื่อพฒันาอะไร อยางไร ) 
เปาหมาย 
  (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 
วิธีดําเนินการ 
  (ระบุข้ันตอนการดําเนินงานตามวงจรเดมมิ่ง(PDCA) พรอมระยะเวลาการดําเนนิการในแตละ   
ข้ันตอน ทําเปนตาราง) 
ระยะเวลาการดําเนนิการ 
  (ตั้งแตเร่ิมดําเนินการ ถึง ส้ินสุดโครงการ) 
สถานที่ดําเนนิการ……………………………………………………………………………… 
งบประมาณคาใชจาย………………………………………………………………………….. 
ผลที่คาดวาจะไดรับ……………………………………………………………………………. 
 
   ลงชื่อ………………………………ผูเสนอโครงการ 
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แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 
แผนการนิเทศขั้นที่ 2 การดําเนินการนิเทศ 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน     
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลา   7 มกราคม – 7 มีนาคม   2548 
 
1.สาระสําคัญ 
 ผูนิเทศชวยเหลือแนะนาํใหครูฝายวิชาการสามารถปฏบิัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิง่(PDCA)ใหครบตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 
2.จุดประสงคปลายทาง 
 ครูฝายวิชาการสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง
(PDCA)ได 
 
3.จุดประสงคนําทาง 
 ครูฝายวิชาการสามารถปฏบิัติงานโดยใชวงจรเดมมิง่(PDCA)ไดครบตามขั้นตอนและ    
ถูกตอง 
 
4.ขอบขาย 
 ข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง 4 ข้ันตอน คือ  

    1) การวางแผนการปฏิบตัิงาน (Plan) 
    2) การดําเนินงานตามแผน  (Do) 
    3) การตรวจสอบประเมินผล  (Check) 
    4) การนาํผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน (Action) 
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5.กิจกรรมการนิเทศ 
 ผูนิเทศ และผูวิจัยรวมมอืกันชวยเหลือแนะนาํครูฝายวิชาการใหสามารถปฏิบัติงาน
ตามโครงการที่เสนอเปนรายบุคคล  ซึ่งผูนิเทศ 1 คน : ครูฝายวิชาการ 3 คน  โดยมีกิจกรรมการ
นิเทศ ดังนี ้
 1.ผูนิเทศและครูฝายวิชาการรวมกันวางแผนการนิเทศการปฏิบัติงานแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวิชาชีพ ระยะเวลา 2 เดือน ( 7 มกราคม – 7 มีนาคม 2548) โดยกําหนดเปนปฏิทินสังเกต
การปฏิบัติงาน 
 2.ครูฝายวิชาการปฏิบัติงานตามโครงการที่ไดเสนอไว 
 3.ขณะที่ครูฝายวิชาการปฏบิัติงานตามโครงการทีเ่สนอไว ผูนิเทศจะเขาไปชวยเหลือ 
แนะนาํ และสังเกตการปฏิบัติงานตามปฏิทินทีก่ําหนดรวมกัน โดยใชแบบสังเกตการปฏิบัติงาน
ของครูฝายวิชาการ  การสังเกตการปฏิบัติงานมีกระบวนการ ดังนี ้
    3.1ผูนิเทศและครูฝายวิชาการรวมกนัวเิคราะหขอมูลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
ของครูฝายวิชาการ 
    3.2ผูนิเทศและครูฝายวิชาการประชุมพิจารณาขอมูลจากการสังเกตเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานในครั้งตอไปใหดีข้ึน 
 4.ในการสงัเกตการปฏิบัติงาน จํานวน  3  คร้ัง ผูนิเทศ ครูฝายวิชาการ และผูวิจัยตกลง
รวมกันวา  จะบันทกึรายงานผลการสงัเกตการปฏิบัติงาน  
 5.ผูวิจัยสรุปขอมูลและรายงานผลในภาพรวมจากการสงัเกต 3 คร้ัง นาํเสนอ                   
ผูอํานวยการโรงเรียน 
 
6.สื่อ / เครื่องมือการนิเทศ 
 1.โครงการพฒันาการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งเปน
รายบุคคล 
 2.ปฏิทินสงัเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวิชาการ 
 3.แบบสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการ 
 4.รายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 
 
7.การวัดและประเมินผล 
 1.สังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวิชาการ 
 2.สอบถามครฝูายวิชาการ และผูนิเทศ  ถึงกระบวนการสงัเกตการปฏิบัติงานที่จับคูกนั 
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เครื่องมือการนิเทศ 
ประกอบแผนการนิเทศขั้นที่ 2 

 
 

1. ปฏิทินสงัเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนเิทศ 
2. แบบสังเกตการปฏิบัติงานโดยวงจรเดมมิ่ง 
3. รายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การสรางเครื่องมือ
ประเมินการใชหลักสูตร
โรงเรียนอัสสัมชัญ 

อาจารยวิไล        
รัตนพลท ี 
งานหลกัสูตร 
 

อาจารยนิภา           
ตางทวม 

1 
 
 
2 
 
 
3 

4 ม.ค 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 
18 ม.ค. 2548 
13.00 – 14.00 น. 
 
19 ก.พ. 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 

 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

ปจฉิมนิเทศนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 3 

อาจารยภัควิภา      
แยมศรี   
งานแนะแนว 
 

อาจารยนิภา           
ตางทวม 

1 
 
 
2 
 
 
3 

10 ม.ค 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 
26 ม.ค. 2548 
13.00 – 14.00 น. 
 
7 ก.พ. 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดาํเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การฝกอบรมนักเรียน
ชวยงานโสตทศันูปกรณ 

อาจารยจีระเดช     
วัฒนโยธนิ              
งานสื่อการสอน 
 

อาจารยละออ      
พลอยโพลสุข 

1 
 
 
2 
 
 
3 

17 ม.ค 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 
7 ก.พ. 2548 
13.00 – 14.00 น. 
 
16 ก.พ. 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

รายงานเกรดเฉลี่ย
(GPA) นักเรียนชั้น ม.6 

อาจารยยพุาวดี         
รัชดาพรรณาธกิุล 
งานวัดผล 
 

อาจารยลออ         
พลอยโพลงสขุ   

1 
 
 
2 
 
 
3 

18 ม.ค 2548 
14.00 – 15.00 น. 
 
8 ก.พ.. 2548 
13.00 – 14.00 น. 
 
17 ก.พ. 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 

 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่     วนั / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การแขงขันคอมพิวเตอร
ในโรงเรียน 

อาจารยวารุณ ี     
ดํารงคชัยธนา 
กลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี  
 

อาจารยสุกัญญา       
งามรัศมวีงศ 

1 
 
 
2 
 
 
3 

4 ม.ค 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 
18 ม.ค. 2548 
13.00 – 14.00 น. 
 
19 ก.พ. 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่       วนั / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การแขงขัน QUIZ 
CONTEST 

อาจารยไพฑูรย ทวมกร 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ 

อาจารยสุกัญญา       
งามรัศมวีงศ 

1 
 
 
2 
 
 
3 

18 ม.ค 2548 
13.00 – 13.50 น. 
 
1 ก.พ. 2548 
13.00 – 13.50 น. 
 
19 ก.พ. 2548 
08.30 – 09.20น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้ง
ที ่

             วัน / เวลา เรื่อง / ประเดน็ที่สังเกต 

การตรวจแผนการเรียนรู
ของครู 

อาจารยจิราวฒัน  
วงศเล็ก 
กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร 
 

อาจารยสุกัญญา       
งามรัศมวีงศ 

1 
 
 
2 
 
 
3 

21 ม.ค 2548 
08.30 – 09.20 น. 
 
4 ก.พ. 2548 
08.30 – 09.20 น. 
 
11 ก.พ. 2548 
08.30 – 09.20 น. 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การตอบปญหาระหวาง
โรงเรียนครั้งที่ 6 
(6ACMO) 

อาจารยณัฏฐี       
เจริญเกียรติบวร  
กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร 

อาจารยจนัทรเพ็ญ 
พลายศรีโพธิ ์

1 
 
 
2 
 
 
3 

11 ม.ค 2548 
10.30 – 11.30 น. 
 
27 ม.ค. 2548 
08.30 – 09.30 น. 
 
16 ก.พ. 2548 
10.30 – 11.30 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การจัดนทิรรศการ “วัน 
ฟ.ฮีแลร “ 

อาจารยวรรณศิริ      
ผลประมูล 
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย 
 

อาจารยจนัทรเพ็ญ  
พลายศรีโพธิ ์

1 
 
 
2 
 
 
3 

13 ม.ค 2548 
08.30 – 09.30 น. 
 
1 ก.พ. 2548 
13.00 – 14.00 น. 
 
21 ก.พ. 2548 
10.30 – 11.30  น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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 ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วนั / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การนิเทศแผนการ
จัดการเรียนรู 

อาจารยมกุดา  เปรมศร ี
กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา 

อาจารยจนัทรเพ็ญ  
พลายศรีโพธิ ์

1 
 
 
2 
 
 
3 

18 ม.ค 2548 
10.30 – 11.30 น. 
 
5 ก.พ. 2548 
08.30 – 09.30 น. 
 
18 ก.พ. 2548 
10.30 – 11.30 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 

 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

สงเสิมกฬีาเพือ่พัฒนา
คุณภาพนักเรยีน 

อาจารยวีรวัฒน  
สุวรรณศร 
กลุมสาระการเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
 

อาจารยประดิษฐ      
ชัยปรีชา 

1 
 
 
2 
 
 
3 

7 ม.ค 2548 
10.30 – 11.30น. 
 
14 ม.ค. 2548 
08.30 – 09.30 น. 
 
7 ม.ีค. 2548 
10.30 – 11.30น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

นิเทศชัน้เรียน อาจารยบุญสม       
ชวงโชต ิ 
กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ 

อาจารยประดิษฐ      
ขัยปรีชา 

1 
 
 
2 
 
 
3 

7 ม.ค 2548 
10.30 – 11.30 น. 
 
18 ก.พ. 2548 
08.30 – 09.30 น. 
 
7 ม.ีค.. 2548 
10.30 – 11.30 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วัน / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

สํารวจความคดิเห็นของ
นักเรียน ผูปกครองและ
ครูชั้นมัธยมศกึษา “ 
การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาเปน
ภาษาอังกฤษ ป
การศึกษา 2547 " 
 

อาจารยวิธาน  นิยมวนั 
งานวิจยัและพฒันา 
 

อาจารยประดิษฐ      
ชัยปรีชา 

1 
 
 
2 
 
 
3 

7 ม.ค 2548 
14.00 – 15.00 น. 
 
14 ม.ค. 2548 
14.00 – 15.00 น. 
 
7 ม.ีค.2548 
14.00 – 15.00  น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัตงิาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
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ปฏิทินสังเกตการปฏิบัติงานของครูฝายวชิาการและผูนิเทศ 
 
 

งาน/โครงการ ผูรับการนิเทศ 
(ครูฝายวิชาการ) 

ผูนิเทศ ครั้งที ่              วนั / เวลา เรื่อง / ประเด็นที่สังเกต 

การวิเคราะหเลขหมู อาจารยมนฑริา    
พานิชยิง่ 
‘งานหองสมุด 
 

อาจารยนิภา           
ตางทวม 

1 
 
 
2 
 
 
3 

11 ม.ค 2548 
14.00 – 15.00 น. 
 
3 ก.พ.. 2548 
13.00 – 14.00 น. 
 
13ก.พ. 2548 
10.00 – 11.00 น. 
 

ขั้นที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
ขั้นที่ 2 การดําเนินการตามแผน(Do) 
(ศึกษาเอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 3  การตรวจสอบประเมินผล 
(ติดตามการดําเนนิงาน / ศึกษาเอกสาร / 
สอบถามผูรับผิดชอบ) 
ขั้นที่ 4  การนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
แกไข(ติดตามการดําเนินงาน / ศึกษา
เอกสาร / สอบถามผูรับผิดชอบ) 

 
 
 

 
 

249 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 250

 
 

แบบสังเกตและบันทกึการปฏิบัติงาน 
 

ผูรับการนิเทศ …………………………………………..……………………… ........................... 
แผนการนิเทศ ที่ ………………………    การสังเกตครั้งที่  ………………………...................... 
งาน / โครงการ  …………………………….……………………………… …............................ 
เร่ือง/ประเด็น  ……………………………………………………………………………............... 

วง
จร

เด
มม

ิ่ง  
ขั้นตอนการปฏิบัติ/พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ปรากฏ 
/ปฏิบัติ 

ไมปรากฏ 
/ไมปฏิบัติ 

ปรากฏ 
/ปฏิบัติแตไม
เหมาะสม 

บันทึก
รายละเอียด
เพิ่มเติม 

กา
รว
าง
แผ

นป
ฏิบั

ติ 
( P

lan
 : 

P 
) 

1. แผนปฏิบัติ (Action  Plan) 
ประกอบดวย 

1.1 วัตถุประสงค/เปาหมายของการปฏิบัติงาน 
1.2 กําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ 
1.3 กําหนดผู รับผิดชอบ  บทบาทหนาที่ในการ

ปฏิบัติ 
1.4 กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.5 กําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงาน 

            หรือสื่อวัสดุอุปกรณที่ใช 

    

กา
รด

ําเน
ินง

าน
ตา

มแ
ผน

 (D
 : 

Do
) 

2. การดําเนินงานตามแผน (Do) 
ประกอบดวย 

2.1 การประชุม ช้ีแจงใหผู รับผิดชอบรับรูและ  
เขาใจการฏิบัติงาน 

2.2 ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับ 
มอบหมาย 

2.3 การประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ 
2.4 การดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.5 การนิเทศ,ติดตามชวยเหลือ  สนับสนุน 

    

หมายเหตุ   สังเกตไดจากแผนการปฏิบัติการที่นําเสนอ 
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วง
จร

เด
มม

ิ่ง  
ขั้นตอนการปฏิบัติ/พฤติกรรมการปฏิบัติ 

ปรากฏ 
/ปฏิบัติ 

ไมปรากฏ 
/ไมปฏิบัติ 

ปรากฏ 
/ปฏิบัติแต   
ไมเหมาะสม 

บันทึก
รายละเอียด
เพิ่มเติม 

กา
รต
รวจ

สอ
บป

ระเ
มิน

  (C
 : C

he
ck

) 3. การตรวจสอบประเมิน  (Check) 
ประกอบดวย 

3.1 การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.2 มีการใชเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินผล 
3.3 มีการเก็บรวบรวมขอมูล (จากการปฏิบัติงาน) 
3.4 มีการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
3.5มีการรายงานผลตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

    

กา
รน
ําผ
ลก
ารป

ระเ
มิน
มา
ปร
ับป

รุงแ
กไข

กา
รป
ฏิบั

ติง
าน

(A 
: A

ctio
n) 

4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย 

4.1 ประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินผล 

4.2 จัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (ผลงาน ตาม
วัตถุประสงค) 

4.3 จัดทําขอมูลสารสนเทศ 
4.4 ดําเนินการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน(เสนอ

แผนการปฏิบัติ  รอบตอไป) 
4.5 การนิเทศสงเสริม  สนับสนุนใหความชวยเหลือ 
        แนะนํา การปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 

    

 
หมายเหตุ  1. สังเกตไดจากการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติงาน  การสอบถาม  สัมภาษณผูเกี่ยวของหรือผูดําเนินการ 
                 2.สังเกตไดจากรายงานการประชุม  การเผยแพรประชาสัมพันธ  แผนการปฏิบัติเพื่อการปรับปรุงแกไข  และการเสนอ
ผลการปรับปรุงแกไข 
 
 
  
                                                                                                              ผูนิเทศ  ………………………………………… 

                                                                                                      วันที่ ……..เดือน………………พ.ศ.  ………… 
ขอแนะนําเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 252

 
 
 

แบบรายงานผลการสังเกตการปฏิบัติงาน 
 

คร้ังที…่………ระหวางวนัที…่……………………………………………………… 
ผูนิเทศ…………………………………………………………......................................... 
 
วัน /เวลา ผูรับการนิเทศ 

(ครูฝายวิชาการ) 
ชื่องาน/โครงการ เร่ือง/ประเด็นที่สังเกต 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
จากการสังเกตการปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ(ครูฝายวิชาการ)พบวา 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ………………………............................. 
      ผูนิเทศ 
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แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 

 
แผนการนิเทศขั้นที่ 3 การประเมินผลการนิเทศ 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงาน     
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลา  7 – 31 มีนาคม  2548 
 
1.สาระสําคัญ 
 ผูวิจัยและผูนิเทศประเมนิผลการนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี โดยใชเครื่องมือ
การประเมนิผลที่หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการนิเทศ 
 
2.จุดประสงคปลายทาง 
 ครูฝายวิชาการสามารถพฒันาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง
(PDCA)ไดครบตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ 
 ผูนิเทศมเีจตคติที่ดีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
 
3.จุดประสงคนําทาง 
 1.ครูฝายวิชาการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิง่(PDCA) 
 2.ครูฝายวิชาการสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่งได 
 3.ครูฝายวิชาการมีความคดิเห็นที่ดีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 
 4.ผูนิเทศมีความคิดเหน็ที่ดตีอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี 
 
4.ขอบขาย 
 1.ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) 
 2.ความสามารถในการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง(PDCA) 
 3.รูปแบบและกระบวนการนเิทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
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5.กิจกรรมการนิเทศ 
 เมื่อครูฝายวิชาการดําเนนิการพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช            
วงจรเดมมิง่(PDCA)เสร็จส้ินตามโครงการเปนรายบุคคลแลว ผูวิจัยประเมินผลการนเิทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพของครูฝายวิชาการทั้ง 14 คน และผูนิเทศ 5 คน ดังนี ้
 1.การประเมนิครูฝายวิชาการ 
    1.1ทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช
วงจรเดมมิง่(PDCA)เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับการทดสอบกอนดําเนินการนิเทศ แตสลับขอกัน 
    1.2ประเมินความสามารถการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง
(PDCA) ของครูฝายวิชาการ เปนรายบุคคล  โดยผูนิเทศทั้ง 5 คนเปนผูประเมิน 
    1.3สนทนากลุมกับครูฝายวิชาการเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่งโดย 
          1.3.1กาํหนดวนัเวลาและเตรียมประเด็นการสนทนากลุม 
                          1.3.2แจงครูฝายวิชาการเกี่ยวกับวนัเวลาและประเดน็การสนทนากลุม 
                          1.3.3จัดสถานที่การสนทนากลุม 
          1.3.4ดําเนนิการสนทนากลุมตามประเด็นที่เตรียมไว 
          1.3.5สรุปผลการสนทนากลุม 
    1.4สรุปผลการประเมินครฝูายวิชาการ 
 2.การสัมภาษณผูนิเทศ 
    สัมภาษณผูนิเทศ ตามประเด็นการสัมภาษณ เกีย่วกบัความคิดเหน็ที่มีตอการนเิทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี  และสรุปผลการสัมภาษณผูนิเทศ 
 
6.สื่อ / เครื่องมือการนิเทศ 
 1.คะแนนดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใช      
วงจรเดมมิง่ของครูฝายวิชาการกอนการนเิทศ 
 2.แบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานตามแผนงานวิชาการโดย
ใชวงจรเดมมิง่ 
 3.แบบประเมนิการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
 4.ประเด็นการสนทนากลุมของครูฝายวิชาการ 
 5.แบบสัมภาษณผูนิเทศ(แบบมีโครงสราง) 
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7.การวัดและประเมินผล 
 
                   ตัวบงชี้ความสําเร็จ       วธิีการ        เครื่องมือ 
1.ครูฝายวิชาการ 
   1.1ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกิบตัิงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
   1.2ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
     
   1.3ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวชิาชพี 
2.ผูนิเทศ 
    ความคิดเหน็ที่มีตอการนเิทศแบบเพื่อนรวม
พัฒนาวชิาชพี 
 

 
การทดสอบ 
 
การประเมนิ
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
การสนทนากลุม 
 
 
การสัมภาษณ 

 
แบบทดสอบ 
 
แบบประเมิน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
ประเด็นการสนทนา
กลุม 
 
แบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง 
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เคร่ืองมือการนิเทศ 
ประกอบแผนการนิเทศขั้นที่3 

 
 

1. แบบประเมินตนเองของผูนเิทศ 
2. แบบประเมินตนเองของผูรับการนิเทศและความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศ 
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แบบประเมินตนเองของผูนิเทศ 
ผูนิเทศ…………………………………………………………….... 
                                   รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย 
1.ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัเร่ืองการปฏิบัติงานโดย
ใชวงจรเดมมิง่ อยูระดับใด 

    

2.ทานสามารถใหการชวยเหลือ แนะนาํแกผูรับการนิเทศ
จนกระทั่งสามารถนาํไปปฏิบัติงานไดทุกขัน้ตอน อยูระดบัใด 

    

3.ทานสามารถใหการชวยเหลือ แนะนาํแกผูรับการนิเทศ
จนกระทั่งเหน็ถึงประโยชนของการปฏิบัติงานโดยใชวงจร
เดมมิ่ง อยูระดับใด 

    

 
 

แบบประเมินตนเองของผูรับการนิเทศและความคิดเห็นตอการนเิทศ 
ผูรับการนิเทศ………………………………………………………… 
                                   รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย 
1.ทานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบัเร่ืองการปฏิบัติงานโดย
ใชวงจรเดมมิง่ อยูระดับใด 

    

2.ทานสามารถปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่งไดทกุขั้นตอน 
อยูระดับใด 

    

3.ทานสามารถนําความรูที่ไดรับจากการนเิทศไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานได อยูระดบัใด 

    

4.ทานคิดวา ผูนิเทศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองการ
ปฏิบัติงานโดยใชวงจรเดมมิ่ง อยูระดับใด 

    

5.ทานคิดวา ผูนิเทศสามารถใหการชวยเหลือ แนะนาํแกทาน
จนกระทั่งสามารถนาํไปปฏิบัติงานไดทุกขัน้ตอน               
อยูระดับใด 

    

6.ทานคิดวา ผูนิเทศสามารถใหการชวยเหลือ แนะนาํแกทาน
จนกระทั่งเหน็ถึงประโยชนของการปฏิบัติงานโดยใชวงจร 
เดมมิ่ง อยูระดับใด 

    
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก     ช 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 
1. แบบทดสอบความรูความเขาใจเรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนงาน 

วิชาการ โดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ 
2. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงาน

วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ของครูฝายวิชาการ 
3. ประเด็นการสนทนากลุมความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อน

รวมพัฒนาวิชาชีพ ของครูฝายวิชาการ 
4. แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวม

พัฒนาวิชาชีพ ของผูนิเทศ 
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แบบทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ                

 โดยใชวงจรเดมมิ่ง  (สําหรับครูฝายวชิาการ) 
 

ประกอบวทิยานพินธ 
เร่ือง   การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวยการนิเทศ  
            แบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี ของครูฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง 
 1.แบบทดสอบฉบับนี ้ เปนแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง สําหรบัครูฝายวิชาการ เพื่อประกอบวทิยานพินธ                    
เร่ือง     “การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง        ดวยการนิเทศ
แบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี ของครูฝายวชิาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร”  

2.แบบทดสอบฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน      
   ตอนที ่   1   แบบถูกผิด        จํานวน    20    ขอ 
   ตอนที ่   2   แบบเขียนตอบ  จาํนวน      1    ขอ  
3.ขอความอนุเคราะหจากทานไดโปรดทําแบบทดสอบตามความเปนจริง การทํา 

แบบทดสอบนี้ไมมีผลตอทานแตประการใด ขอมูลที่ไดจะนํามาเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น และ
ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิง่มา ณ ทีน่ี ้
 

                                  นางสุภาวดี       เหลี่ยวเจริญ 
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการนเิทศ 
              บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
                ผูวิจัย 
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ตอนที่ 1 แบบถูกผิด   จํานวน     20  ขอ 
คําชี้แจง        กรุณาทําเครือ่งหมาย   /    ขอที่ทานเห็นวาถูก    และทําเครื่องหมาย  X 
                    ขอที่ทานเห็นวาผิด  ลงในกระดาษคําตอบที่แจกให 
 
………. 1.การวางแผนการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนแรกของการทาํงาน ผูบริหาร หรือผูรวมบริหาร  

    มหีนาที่ในการวางแผนการปฏิบัติงานเทานั้น 
………..2.ในการปฏิบัติงานทกุครั้ง ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อจะไดทาํใหเปนนิสัย 
………..3.โครงการหรือ งาน หรือ กิจกรรมที่มีอยูในแผนงานวิชาการ มลํีาดับข้ันตอนการดําเนิน 

    งานอยูแลว จึงไมตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานอกีครั้ง 
……… 4.การวางแผนการปฏิบัติงาน ไมจาํเปนตองมีการวิเคราะหขอมูลที่เกีย่วของ 
……….5.การวางแผนการปฏิบัติงาน ไมจาํเปนตองมีการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   เนื่องจาก เปนหนาที่ของผูติดตาม 
…….….6.การวางแผนการปฏิบัติงาน เมือ่นําไปปฏิบัติจําเปนตองดําเนินการตามแผน เพราะ 

    วางแผนไวแลว ถาเปลี่ยนจะทําใหหนวยงานที่เกี่ยวของเสียระบบการทาํงาน 
………..7.การกําหนดแนวทางเพื่อใหการปฏิบัติงานงานบรรลุเปาหมายใหเปนไปตามแผน 
                    อยูในขั้นตอนการดําเนินการตามแผน 
……….8.ในระหวางการดําเนินการตามแผนงาน ผูบริหาร /ผูรวมบริหาร ตองมกีารนิเทศ 
                   ติดตามวาเปนไป ตามเปาหมายที่วางไวหรือไม 
………..9.ในระหวางการดาํเนนิการตามแผนงาน ผูบริหาร /ผูรวมบริหาร ตองใหการนิเทศ  
                   เมื่อพบวามีปญหา เพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
………..10.การดําเนนิการตามแผน ควรมีการประชาสมัพันธปฏิทนิการปฏิบัติงานใหผูที ่  
                  เกี่ยวของไดรับทราบ 
………..11.การกําหนดแนวทางการปฏิบัติและการดําเนินการ ตรวจ ติดตามคุณภาพการปฏิบัติ 

     งาน อยูในขั้นตอนการตรวจสอบประเมนิผล  
……….12.การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง จะตองสรางเครื่องมอืการประเมนิใหมทกุครั้ง 
……….13.การตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน จะดําเนนิการเมือ่ปฏิบัติงานสิน้สุดแลว 
……….14.ผูบริหาร / ผูรวมบริหาร เทานั้น มหีนาที่ในการตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
……….15.การสรุปผลการปฏิบัติงาน  อยูในขั้นตอนการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข 
               การปฏิบัติงาน (Action ) 
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……….16.การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ควรใหผูมีสวนเกีย่วของเขามามี 
     สวนรวมดวย 

……….17.การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน เกีย่วของกับผูบริหารและ 
     บุคลากรทกุคน 

……….18.การรายงานผลการปฏิบัติงาน ถามีขอเสนอแนะ ขอควรระวงั ส่ิงที่ตองปรบัปรุงแกไข 
     มากเทาใด แสดงวา การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพมากเทานั้น 

……….19.ในการปฏิบัติงานประจํา ไมจาํเปนตองรายงานผลการปฏบิัติงาน   
……….20.การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานตองอาศัยรายงานผลการปฏิบตัิ 

    งานของผูมสีวนเกี่ยวของมาพิจารณาดวย 
 
ตอนที่ 2  แบบเขียนตอบ มี  1  ขอ 
คําชี้แจง ใหทานเขียนลงในกระดาษคําตอบที่แจกให 
 “ ในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยนาํวงจรเดมมิ่ง(PDCA)มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัตินั้น ในแตละขั้นตอนมีขอที่ควรปฏิบัติเปนพิเศษ(ตัวบงชี้) เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพคือส่ิงใดบาง  “ 
ข้ันที่ 1.การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
ข้ันที่ 2.การดําเนินการตามแผนงาน(Do) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้ันที่ 3.การตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน(Check) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ข้ันที่ 4.การนําผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                      ขอขอบคุณทกุทาน 
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   (เฉลย) 
แบบทดสอบความรูความเขาใจ เรื่อง การปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ 

โดยใชวงจรเดมมิ่ง 
ชื่อ – นามสกลุ……………………………………………………………………………………….. 
สังกัดหนวยงาน……………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 1 แบบถูกผิด คําชี้แจงทาํเครื่องหมาย   /   ขอถูก และเครื่องหมาย   X   ขอผิด 
1…x……2…x.  .3…x .  4…x……5…x… 6  x… 7…x… .8 …. /  ..  9…/ … 10… /   …. 

11… /   12… x 13…x..14… x …15…/ … 16…/ .17…/ …18…x ….19  x …20…/   … 
ตอนที่ 2 แบบเขียนตอบ 
ข้ันที่ 1.การวางแผนการปฏิบัติงาน(Plan) 

1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายของการปฏิบัติงาน 
1.2 มีการกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมที่ตองปฏิบัติ 
1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ  บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ 
1.4 มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 
1.5 มีการกําหนดงบประมาณในการปฏิบัติงาน 

ข้ันที่ 2.การดําเนินการตามแผนงาน(Do) 
2.1  มีการการประชุมชี้แจงใหผูรับผิดชอบรับรูและเขาใจการปฏิบัติงาน 
2.2  ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
2.3  มีการประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบ 
2.4  การดําเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 
2.5  มกีารนเิทศ, ติดตามชวยเหลือ  สนับสนุน 

ข้ันที่ 3.การตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน(Check) 
3.1  มีการกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 
       การปฏิบัติงาน 
3.2  มีการใชเครื่องมือในการตรวจสอบประเมินผล 
3.3  มีการเก็บรวบรวมขอมูล (จากการปฏิบัติงาน) 
3.4  มีการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
3.5  มกีารรายงานผลตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

263

ข้ันที่ 4.การนําผลการประเมนิมาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) 
4.1  มีการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและ ประเมินผล 
4.2  มีการจัดทํารายงานการประเมินผลตนเอง (ผลงานตามวัตถุประสงค) 
4.3 มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
4.4 มีการดําเนินการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน(เสนอแผนการปฏิบัติ  รอบตอไป) 
4.5 มีการการนิเทศสงเสริม  สนับสนุนใหความชวยเหลือแนะนํา การปรับปรุงแกไข 
      การปฏิบัติงาน 
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แบบประเมินความสามารถในการปฏบิัติงาน ตามแผนงานวิชาการ 
โดยใชวงจรเดมมิ่งของครฝูายวิชาการ 

ชื่อ-นามสกุล   …………………………………………………........................................... 
งาน/กลุมสาระการเรียนรู  ……………………………………………………………………. 
คําชี้แจง : ใหผูประเมินกาเครื่องหมาย / แสดงความคดิเห็นที่มีตอการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

     วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  ของครูฝายวิชาการ 
เกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้
3 คะแนน  หมายถึง  มกีารปฏิบัติตามตัวบงชี้ทีก่ําหนดไว  5     ตัวบงชี ้ครบถวน ถูกตองและ 
                                 ชัดเจน 
2 คะแนน  หมายถึง  มกีารปฏิบัติตามตัวบงชี้ทีก่ําหนดไว  3-4  ตัวบงชี ้ ถูกตองและชดัเจน 
1 คะแนน  หมายถึง  มกีารปฏิบัติตามตัวบงชี้ทีก่ําหนดไว  1-2  ตัวบงชี ้ ถูกตองและชดัเจน 
0    คะแนน  หมายถงึ  ไมมกีารปฏิบัติตามตัวบงชีท้ี่กาํหนด 
 

คะแนน ข้ันตอนและตวับงชีก้ารปฏบิัติงาน 
3 2 1 0 

บันทกึเพิม่เตมิ 

ข้ันที่  1  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
(Plan) 
ตัวบงชี้ไดแก 

1.1 มีการกําหนดวัตถุประสงค/ 
      เปาหมายของการปฏิบัติงาน 
1.2 มีการกําหนดรายละเอียดของ 
      กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ 

   1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ 
         บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติ 

1.4 มีการกําหนดปฏิทินการ 
      ปฏิบัติงาน 
1.5 มีการกําหนดงบประมาณในการ 
      ปฏิบัติงาน 
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คะแนน ขั้นตอนและตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
3 2 1 0 

  บนัทกึเพิม่เติม 

ข้ันที่  2   การดําเนินการตามแผน  (Do) 
ตัวบงชี้ไดแก 
     2.1  มีการการประชุมชี้แจงให 
            ผูรับผิดชอบรับรูและเขาใจ 
            การปฏิบัติงาน 
     2.2  ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ไดรับ 
           มอบหมาย 
    2.3  มีการประชาสัมพันธให 
           ผูเกี่ยวของทราบ 
    2.4  การดําเนินงานตามปฏิทินการ 
           ปฏิบัติงาน 
    2.5  มีการนิเทศ, ติดตามชวยเหลือ 
          สนับสนุน 

     
 
 
 
 
 

ข้ันที่  3  การตรวจสอบและประเมินผล  
(Check) 
ตัวบงชี้ไดแก 
     3.1  มีการกําหนดปฏิทินการ 
           ปฏิบัติงานและแนวทางการ 
            ตรวจสอบและประเมินผลการ 
            ปฏิบัติงาน 
     3.2 มีการใชเครื่องมือในการ 
           ตรวจสอบประเมินผล 
    3.3  มีการเก็บรวบรวมขอมูล  
          (จากการปฏิบัติงาน) 
    3.4  มีการวิเคราะหและแปลผลขอมูล 
    3.5  มีการรายงานผลตรวจสอบการ 
           ปฏิบัติงาน 
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คะแนน ขั้นตอนและตัวบงชี้การปฏิบัติงาน 
3 2 1 0 

      บันทึกเพิม่เติม 

ข้ันที่   4 การนํ าผลการประ เมินมา
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 
ตัวบงชี้ไดแก 

4.1 มีการประชุมพิจารณารายงาน 
       ผลการตรวจสอบและ  

             ประเมินผล 
4.2 มีการจัดทํารายงานการ 
       ประเมินผลตนเอง (ผลงาน  

             ตามวัตถุประสงค) 
      4.3  มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศ 
      4.4  มีการดําเนินการแกไขปรับปรุง 
             การปฏิบัติงาน(เสนอแผนการ 
             ปฏิบัติ  รอบตอไป) 
      4.5 มีการการนิเทศสงเสริม 
            สนับสนุนใหความชวยเหลือ 
            แนะนํา การปรับปรุงแกไขการ 
            ปฏิบัติงาน 

     

รวมคะแนน 4  ข้ันตอน      
 

ลงชื่อ  ………………………………………………..  ผูประเมนิ 
เกณฑการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานจากการรวมคะแนนทัง้กระบวนการดังนี ้
 9 – 12 คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน    อยูในระดับดี 
 5 –   8 คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน    อยูในระดับปานกลาง 
 1 –   4 คะแนน  หมายถึง  มีความสามารถในการปฏิบัติงาน    อยูในระดับตองปรับปรุง 
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แบบสรุปผลการประเมินความสามารถในการปฏบิัติงาน 
 

Plan Do Check Action ลํา
ดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
(ครูฝาย
วิชาการ) 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
รวม

คะแนน 
ระดับ

ความสามารถ 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

 
ลงชื่อ  ……………………………………….  ผูประเมิน (ผูนิเทศ) 
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ประเด็นการสนทนากลุม  
ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 

 (สําหรบัครูฝายวชิาการ) 
 

ประกอบวทิยานพินธ 
เร่ือง   การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวยการนิเทศแบบ 

เพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ของครูฝายวิชาการ โรงเรยีนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง 
 1.ประเด็นการสนทนาฉบับนี ้ เปนประเด็นคําถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของครูฝายวชิาการ
เพื่อประกอบวทิยานพินธ เร่ือง “การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 
 ดวยการนิ เทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  ของครูฝายวิชาการ  โรงเรียนอัสสัมชัญ
กรุงเทพมหานคร”  

2 .ประเด็นการสนทนาฉบับนี้แบงออกเปน2  ตอน  คือ 
    ตอนที1่สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูรวมสนทนากลุม จํานวน  8 ขอ 
    ตอนที่ 2 ความคิดเห็นทีม่ีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี จํานวน    8    ขอ 
3.ขอความอนเุคราะหจากทานไดโปรดแสดงความคิดเหน็ตามความเปนจริง คําตอบของ

ทานไมมีผลตอทานแตประการใด ขอมูลที่ไดจะนาํมาเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น และผลการวิจยัจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิง่มา ณ ทีน่ี ้
 

            นางสุภาวดี     เหลีย่วเจริญ 
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการนเิทศ 
              บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
            ผูวิจัย 
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ประเด็นการสนทนากลุม  
ความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 

 (สําหรบัครูฝายวชิาการ) 
 

ตอนที่  1 สถานภาพและขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  จํานวน  8 ขอ 
 

1. ชื่อ  
2.งาน/กลุมสาระการเรียนรู______________________________________________ 
3. เพศ                     ชาย                          หญิง 
4. อายุ          31-35 ป               36-40 ป                41-45 ป                46-50 ป    
                     51-55 ป              56 ปข้ึนไป 
5.วุฒิการศึกษาสูงสุด           ปริญญาตรี             ปริญญาโท     
6.ประสบการณการทาํงาน          6-10 ป            11-15 ป            16-20 ป             21-25 ป  
                    26 ปข้ึนไป                                                
7.ประสบการณการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกบัการนิเทศ  (ระยะเวลายอนหลงั 3 ป)  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
8.ประสบการณการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง(ระยะเวลายอนหลงั3 ป) 
    จํานวน                              ชัว่โมง  จากหนวยงาน 
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นทีม่ีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ จํานวน 8 ขอ 
การดําเนินการนิเทศ/บรรยากาศการนเิทศ 
1. ทานคิดวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชีพ ชวยทําใหความสัมพนัธระหวางผูนิเทศและ
ครูฝายวิชาการ  มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนนุและสงเสริมตอการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง มากนอยเพียงใด และอยางไร  
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ประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศ 
2.ทานคิดวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ทาํใหทานสามารถพัฒนาการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ไดประสบผลสําเร็จมากขึ้นจริงหรือไม  เพราะเหตใุด 
 
 
 
3.ทานคิดวา ทานสามารถขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพใหกับเพื่อนครูไดมากนอยเพียงใด และจะดําเนนิการอยางไร 
 
 
 
4.ทานคิดวา ทานสามารถขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยใช  
วงจรเดมมิง่ใหกับเพื่อนครูไดมากนอยเพยีงใด และจะดําเนนิการอยางไร 
 
 
 
5.ทานคิดวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี เหมาะสมกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาอยางไร 
 5.1 การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 5.2 การนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
 
 5.3 การประกนัคุณภาพภายใน 
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ปญหาและขอเสนอแนะ 
6.ทานคิดวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี มีอะไรบาง 
และมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร 
 
 
 
 
7.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนนิการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อใหประสบผลสําเร็จ
และสอดคลองกับการประกนัคุณภาพการศึกษา ควรดําเนินการอยางไร 
 
 
 
 
8.ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
(สําหรับผูนิเทศ) 

 
ประกอบวทิยานพินธ 

เร่ือง   การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวยการนิเทศแบบ 
เพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ของครูฝายวชิาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง 
 1.แบบสัมภาษณฉบับนี้ เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูนิเทศเพื่อประกอบ
วิทยานิพนธ เร่ือง “การพฒันาการปฏิบตัิงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง ดวยการ
นิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชีพ ของครูฝายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร”  

2.แบบสัมภาษณฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
   ตอนที ่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  จํานวน   8  ขอ 
   ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ที่มีตอการปฏิบัติตามกระบวนการนเิทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา    

วิชาชพี  จํานวน  8  ขอ 
3.ขอความอนเุคราะหจากทานไดโปรดตอบขอคําถามตามความเปนจริง คําตอบของทาน

ไมมีผลตอทานแตประการใด ขอมูลที่ไดจะนาํมาเพื่อการศึกษาวิจัยเทานั้น และผลการวิจยัจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไป 

ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดียิง่มา ณ ทีน่ี ้
 
            นางสภุาวดี   เหลีย่วเจริญ 
    นักศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาหลกัสูตรและการนเิทศ 
              บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
       ผูวิจัย 
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แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ 
(สําหรับผูนิเทศ) 

 
ตอนที่  1 สถานภาพและขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสัมภาษณ  จํานวน  7 ขอ 
1. ชื่อ  
2.ตําแหนง___________________________________________________________ 
3. เพศ                     ชาย                          หญิง 
4. อายุ          31-35 ป               36-40 ป                41-45 ป                46 ปข้ึนไป 
5.วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท    สาขา  
6.ประสบการณการทาํงาน          6-10 ป         11-15 ป          16-20 ป             21 ปข้ึนไป                               
7.ประสบการณการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกบัการนิเทศ  (ระยะเวลายอนหลงั 3 ป)  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
8.ประสบการณการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานตามวงจรเดมมิ่ง(ระยะเวลายอนหลงั3 ป) 
    จํานวน                              ชัว่โมง  จากหนวยงาน 
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
   จาํนวน                              ชั่วโมง  จากหนวยงาน  
 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีตอการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา   
วิชาชพี    จํานวน      8       ขอ 
ขั้นตอนการนิเทศ 
1.ทานคิดวา กระบวนการนเิทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ ที่ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1)การ
วางแผนการนเิทศ  2)การดําเนนิการนิเทศ  และ3)การประเมินผลการนิเทศ  มคีวามเหมาะสม  
หรือไม  อยางไร 
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ผลการนิเทศ 
2.ทานคิดวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ชวยใหครูฝายวิชาการสามารถปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่งไดมากนอยเพียงใด และอยางไร 
 
 
 
 
บรรยากาศการนิเทศ 
3.ทานคิดวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพฒันาวิชาชพี ชวยทําใหความสมัพันธระหวางผูนิเทศและครู
ฝายวิชาการ  มีบรรยากาศของความชวยเหลือ สนับสนนุและสงเสริมตอการปฏิบัติงานตาม
แผนงานวชิาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง มากนอยเพียงใด และอยางไร 
 
 
 
 
ประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศ 
4.ทานคิดวา ทานสามารถขยายผลหรือเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อน
รวมพัฒนาวิชาชีพใหกับเพื่อนครูไดมากนอยเพียงใด และจะดําเนนิการอยางไร 
 
 
 
 
5.ทานคิดวา การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี เหมาะสมกบัการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาอยางไร 
 5.1 การจัดการเรียนการสอน 
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 5.2 การนิเทศภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 5.3 การประกนัคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
ปญหาและขอเสนอแนะ 
6.ทานคิดวา ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี มีอะไรบาง 
และมีแนวทางแกไขปญหาอยางไร 
 
 
 
 
7.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนนิการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จ
เกิดประสิทธิภาพสงูสุดและสอดคลองกับการประกนัคุณภาพการศึกษา ควรดําเนนิการอยางไร 
 
 
 
 
8.ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 

 
1. การคํานวณหาคาความยากงาย 
2. การคํานวณหาคาอํานาจจาํแนก 
3. การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
4. คาดัชนีความสอดคลอง 
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การคํานวณหาคาความยากงาย 
 

จากสูตร (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:129)  ดังนี ้
    
 
 
         เมื่อ    P    หมายถงึ   คาความยากของคําถามแตละขอ 
                              R    หมายถงึ   จาํนวนผูตอบถูกในแตละขอ 
                              N    หมายถงึ   จาํนวนผูเขาสอบทั้งหมด 
  ถา   P   มีคามาก     หมายถึง    มีคนตอบถูกในขอนั้นมาก  ขอสอบขอนั้นกง็าย 
  ถา   P   มีคานอย     หมายถึง    มีคนตอบถูกในขอนั้นนอย  ขอสอบขอนั้นกย็าก 
  คา   P   จะมคีาอยูระหวาง   0   ถงึ   1 
 

การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก 
 
จากสูตร  (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543:129)  ดังนี ้
 

 
 

         เมื่อ r      หมายถึง   คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ 
              Ru    หมายถงึ    จํานวนผูที่ตอบถกูในขอนัน้ในกลุมเกง 

   Re    หมายถึง   จาํนวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน    
   N     หมายถึง    จํานวนคนในกลุมตัวอยางทัง้หมด 
 
 
 
 

 
 
 

N
RP =

2/N
RRr eu −=  
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ตารางที่ 11  คาความยากงาย (p)  คาอํานาจจาํแนก  (r)   และสัดสวนของคนทําผดิในแตละขอ  
(q) ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกีย่วกับการปฏบิัติงานตามแผนงาน     
 วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 

 

ขอ p r q pq  ขอ p r q pq 
1* 0.96 0.00* 0.04 0.04  21* 0.86 0.25 0.14 0.12 
2 0.53 0.38 0.47 0.25  22 0.53 0.38 0.47 0.25 
3 0.23 0.50 0.77 0.18  23* 0.00 0.00 1.00 1.00 
4* 0.20 -  0.13 0.80 0.16  24 0.47 0.38 0.53 0.25 
5* 0.86 0.00 0.14 0.12  25 0.43 0.50 0.57 0.00 
6* 0.96 0.13 0.04 0.04  26* 0.90 0.25 0.10 0.09 
7 0.76 0.63 0.24 0.18  27* 0.93 0.13 0.07 0.07 
8 0.73 0.63 0.27 0.20  28* 0.00 0.00 1.000 1.00 
9 0.53 0.38 0.47 0.25  29 0.73 0.38 0.27 0.20 

10* 0.93 0.00 0.27 0.25  30 0.73 0.38 0.27 0.20 
11 0.50 0.25 0.50 0.25  31 0.70 0.75 0.30 0.21 
12 0.30 0.50 0.70 0.21  32* 0.86 0.38 0.14 0.12 
13* 0.93 0.13 0.07 0.12  33 0.63 0.88 0.37 0.23 
14* 0.83 0.38 0.17 0.14  34 0.70 0.75 0.30 0.21 
15 0.73 0.38 0.27 0.20  35 0.70 0.25 0.30 0.21 
16 0.67 0.75 0.33 0.22  36 0.76 0.63 0.24 0.18 
17* 0.80 0.13 0.20 0.16  37 0.73 0.38 0.27 0.20 
18* 0.96 0.13 0.04 0.04  38* 0.86 0.25 0.14 0.12 
19* 0.93 0.13 0.07 0.12  39 0.76 0.75 0.24 0.18 
20 0.77 0.50 0.23 0.18  40* 0.90 0.13 0.10 0.18 
      รวม 8.33 

 
หมายเหต ุ
 1.  ขอสอบขอ  1,5,6,10,13,14,18,19,21,26,27,32,38,  และ  40      มีคา  p    สูงกวา    
0.80     จัดเปนขอสอบงาย 
 2.  ขอสอบขอ  23 และ28     มีคา   p    ต่ํากวา   0.20    จัดเปนขอสอบยาก 
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 3.  ขอสอบขอ   6,13,17,18,19,27,  และ  40   มีคา   r   ต่ํากวา   0.20   จัดเปนขอสอบที่
มีคาอํานาจจาํแนกต่ํากวาเกณฑ 
 4.  ขอสอบขอ  1,5,10,23,   และ  28   มีคา  r  เทากับ  0   จัดเปนขอสอบไมมีคาอํานาจ
จําแนก 
 5. ขอสอบขอ 4 มีคา r ติดลบ จัดเปนขอสอบที่ไมมีคาอาํนาจจําแนก 
 6. ขอสอบขอ 31 และ37 จับฉลากเลือกออก เนื่องจากมจีํานวนขอเกนิ 20 ขอ 

การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
 

1.  การหาความเชื่อมัน่  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  ตอนที่ 1  
แบบทดสอบแบบปรนัย  โดยใชสูตร  K.R. 20  ของ  Kuder   Richardson  (Ferguson 1976 : 
428)  ดังนี ้
 
จากสูตร                           rtt  =         n          1   –     ∑pq  
                                                             n - 1                      S2

t 
  เมื่อ rtt แทน    ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   n แทน    จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ   มีคาเทากับ  40 
   p แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
   q แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1 - p 
   ∑pq แทน    ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
และ 
                 สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ   มีคาเทากับ  8.33 
   S2

t แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ   มีคาเทากับ  27.67 
     แทนคาสูตร rtt    =    40          1     -    8.33 
                                39                    27.67 
                            =  1.03(0.70) 
                           = 0.72 
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 2.  การหาความเชื่อมัน่  (Reliability)  ของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจ  ตอนที ่ 2  
แบบทดสอบแบบอัตนัย  โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (  α - Coefficient ) 
ของครอนบัค ( Cronbach ) (พวงรัตน  ทวรัีตน  2543:123)  ดังนี ้

จากสูตร                           
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

−
−

= ∑
2
t

2
i

s
s

1
1n

nα  

 
           เมื่อ     α     หมายถงึ    สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
         n      หมายถงึ    จํานวนขอ  มีคาเทากับ   4 
    Σ S2

I     หมายถงึ    ผลรวมของคะแนนความแปรปรวนแตละขอ   มีคาเทากับ 
2.19 
        S2

t     หมายถงึ     คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ     มีคาเทากับ  4.25 
แทนคาสูตร 
  α =    4         1    -    2.19 
                                           3                     4.25 
                                           = 1.33(1  - 0.52) 
                                           = 0.64 
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ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
 แผนการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชพี 

 
         ผูเชี่ยวชาญ                       ประเด็นการประเมิน 
   1     2     3 

     คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

  ความหมาย 

1.สาระสําคัญของการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนา
วิชาชีพ มีความสอดคลองกับหลักของการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

  2.จุดประสงคปลายทางมีความสอดคลองกับ
จุดหมาย ของโครงการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3.จุดประสงคนําทางมีความสอดคลองกับจุดหมาย
ของโครงการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4.ขอบขายของการนิเทศมีความสอดคลองกับ
จุดหมายของโครงการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

5.กิจกรรมการนิเทศทีความสอดคลองกับจุดประสงค
ของการนิเทศการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

6.ส่ือ/เครื่องมือการนิเทศมีความสอดคลองกับกิจกรรม
การนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

7.การวัดและประเมินผลการนิเทศมีความสอดคลอง
กับจุดประสงคของการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบทดสอบความรูความเขาใจ เรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดม

มิ่ง(สําหรับครูฝายวชิาการ) 
         ผูเชี่ยวชาญ                       ประเด็นการประเมิน 
   1   2   3 

     คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

  ความหมาย 

ตอนที่ 1        แบบถูกผิด 
ขอที่ 1 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องกาปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง (ขั้น Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 2 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องกาปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง (ขั้น Plan) 

+1 0 +1 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 3 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องกาปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 4 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องกาปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Plan) 

+1 0 +1 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 5 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง    (ขั้น Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 6 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง    (ขั้น Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 7 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 8 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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         ผูเชี่ยวชาญ                       ประเด็นการประเมิน 
   1     2     3 

     คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

  ความหมาย 

ขอที่  9มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่10 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Plan) 

+1 +1 0 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 11 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 12 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 13 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 14 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 15 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 16 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 17 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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         ผูเชี่ยวชาญ                       ประเด็นการประเมิน 
   1     2     3 

     คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

  ความหมาย 

ขอที่ 18 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 19 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 20 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Do) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 21 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 22 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 23 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Check) 

0 +1 +1 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 24 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 25 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 26 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ขอที่ 27 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 28 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Check) 

+1 +1 0 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 29 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 30 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 31 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 32 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Action) 

0 +1 +1 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 33 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 34 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง   (ขั้น Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 35 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ขอที่ 36 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 37 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ขอที่ 38 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Action) 

+1 +1 0 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 39 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง  (ขั้น Action) 

+1 0 +1 0.67 สอดคลอง 

ขอที่ 40 มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัด
ความรูความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงาน
วิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง (ขั้น Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

ตอนที่ 2  แบบอัตนัย 
มีความสอดคลองของประเด็นการทดสอบวัดความรู
ความเขาใจเรื่องการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการโดยใชวงจรเดมมิ่ง 

(สําหรับครูฝายวิชาการ) 
         ผูเชี่ยวชาญ    ประเด็นการประเมินของแบบประเมินความสามารถ

ในการปฏิบัติงานตาม แผนงานวิชาการโดยใชวงจร
เดมมิ่งแตละขอ 

   1     2     3 
     คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

  ความหมาย 

1.มีความสอดคลองของประเด็นการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง  ขั้นการวางแผนการปฏิบัติงาน
(Plan) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

2.มีความสอดคลองของประเด็นการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง ขั้นการดําเนิงานตามแผน(Do)  

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3.มีความสอดคลองของประเด็นการประเมินการ
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง ขั้นการตรวจสอบประเมินผล
(Check) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4.มีความสอดคลองของประเด็นการประเมิน
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการ
โดยใชวงจรเดมมิ่ง ขั้นการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน(Action) 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ประเด็นการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มตีอ                                            

การนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวชิาชพี (สําหรับครูฝายวชิาการ) 
         ผูเชี่ยวชาญ    รายการประเมินของประเด็นการสนทนากลุมแตละขอ 
   1     2     3 

     คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

  ความหมาย 

1.มีความสอดคลองของประเด็นการสนทนากลุมดาน
ดําเนินการนิเทศ/บรรยากาศการนิเทศ1.มีความ
สอดคลองของประเด็นการสนทนากลุมดาน
ดําเนินการนิเทศ/บรรยากาศการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

2.มีความสอดคลองของประเด็นการสนทนากลุมดาน
ประโยชนที่ไดรับจาการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3.มีความสอดคลองของประเด็นการสนทนากลุมดาน
ปญหาและขอเสนอแนะ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
แบบสัมภาษณความคิดเห็นที่มีตอการนิเทศแบบเพื่อนรวมพัฒนาวิชาชีพ  

(สําหรับผูนิเทศ) 
         ผูเชี่ยวชาญ    รายการประเมินของประเด็นการสนทนากลุมแตละขอ   
   1     2     3 

     คาดัชนี 
ความสอดคลอง 

  ความหมาย 

1.มีความสอดคลองของประเด็นการสัมภาษณ
ดาน  ข้ันตอนการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

2.มีความสอดคลองของประเด็นการสัมภาษณ
ดานผลการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

3.มีความสอดคลองของประเด็นการสัมภาษณ
ดานบรรยากาศการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

4.มีความสอดคลองของประเด็นการสัมภาษณ
ดาน  ประโยชนที่ไดรับจากการนิเทศ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 

5.มีความสอดคลองของประเด็นการสัมภาษณ
ดานปญหาและขอเสนอแนะ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคลอง 
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