
วารสารการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2554

17

นิเทศภายในโรงเรียน... ก่อเกิดคุณภาพการเรียนการสอน
Internal School Supervision… Causes Learning and Teaching Quality

แสงรุนีย์ มีพร1

Sangrunee Meeporn1

บทคัดย่อ

การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างการเรียนรู้ ที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนเป็นสำาคัญใน การ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดผลตามเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้นิเทศ
ตอ้งเลอืกใชเ้ทคนคิ วธิกีาร กระบวนการ และกิจกรรมการนเิทศทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องการนเิทศ 
มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการกำาหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปตามสภาพปัญหาที่แท้จริง และ
ต้องดำาเนินการอย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง โรงเรียนอาจดำาเนินการโดยใช้วงจรเดมมิ่ง ซึ่งเป็น 
การทำางานใหค้รบวงรอบ PDCA มกีารจดัทำาแผนนเิทศภายในโรงเรยีนทีม่คีณุภาพในขัน้ Plan (วางแผน) 
กอ่นทีจ่ะดำาเนนิการในขัน้ Do (ทำา) ตามแผนทีก่ำาหนดไว ้แลว้ประเมนิผลในข้ัน Check (ตรวจดผูล) เพ่ือ
นำาผลที่ได้จากการประเมิน ไปแก้ไขปรับปรุงการดำาเนินการในขั้น Act (แก้ไขปรับปรุง) ตามลำาดับ จึงจะ
ส่งผลให้การนิเทศภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอนอย่างแท้จริง
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Abstract

Internal school supervision is a part of academic work,the main mission of schools. 
Which one of school factors in learning creation by school personnel co-operation, in order to 
develop learning and teaching to meet the curriculum goals efficiently. The supervisors have 
to select the supervisory methods, processes and activities appropriated to the supervisory 
objectives and accurate academic. Also there is a clear guideline which is set in accordance 
to real problems of schools. And schools have to proceed it systematically and continuously 
Schools may proceed by using Deming System through a spiral of PDCA,Setting a qualita-
tive internal school supervision plan under a Plan Step before doing in a Do Step as the 
plan which is set before. Then assess under a Check Step in order to employ the result to 
improve a procedure under Act Step. That will help supporting the internal school supervision 
plan efficient for the learning and teaching quality accurately.

Keywords: School Supervision, Develop, Learning and teaching quality
1	 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	ดร.	สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำานาจเจริญ	 

โทร.0878695826,	อีเมล:	sangrunee2013@gmail.com
1	 Expert	educational	supervisor	Dr.	of	Amnatcharoen	Primary	Educational	Service	Area	 

Office	+66878695826,	e-mail:	Sangrunee2013@gmail.com



18 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 9 Number 2 May - August 2018

บทนำา

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มคีวามมุง่หมายเพือ่พฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความ
สามารถและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข การ
ดำาเนนิงานตามแนวทางการปฏริปูการศกึษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ จำาเป็น
ต้องยึดเงื่อนไขและหลักการสำาคัญของการปฏิรูป
การศกึษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ดงัทีส่ำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (2550: 1) ได้
สรุปวา่ หลักการสำาคญัของการปฏิรปูการศกึษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดำาเนินการโดยยึดโรงเรียน
เป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School Based 
Decision Making) ซึง่เปน็แนวคดิทีมุ่ง่ใหโ้รงเรยีน 
มีอิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเอง โดยยดึประโยชน์
ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำาคัญ เน้นการมีส่วนร่วม 
(Participation) โดยกำาหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การจัดการศึกษา มสีว่นรว่มเปน็คณะกรรมการ รว่ม
แสดงความคดิเห็น หรอืรว่มกำากบัดแูล เป็นต้น ท้ังนี้
มุง่ไปสู่ การกระจายอำานาจ (Decentralization) ทัง้
การกระจายอำานาจดา้นการบรหิารจัดการศกึษาดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป ให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศกึษาเปน็ผูร้บัผดิชอบ ซึง่ความรบัผดิชอบนี้
สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) โดยมีการ
กำาหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและภารกจิของผูร้บั
ผดิชอบ หลกัความรบัผดิชอบนีถ้อืวา่ ใครไดร้บัมอบ
หมายหน้าที่ใดต้องรบัผดิชอบทำางานนั้นให้เกิดผล
ดีที่สุด และต้องสามารถตรวจสอบความสำาเร็จได้ 
เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น 

งานวชิาการเปน็งานหลกั หรอืเปน็ภารกจิ
หลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้กระจายอำานาจในการ
บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วย

เจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำาเนินการได้โดย
อสิระ คล่องตวั รวดเรว็ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
สว่นรว่มจากผูม้สีว่นได ้สว่นเสียทกุฝา่ย ซึง่จะเปน็
ปจัจยัสำาคญัทำาใหส้ถานศึกษามคีวามเข้มแขง็ในการ
บรหิารและการจดัการ สามารถพฒันาหลักสตูรและ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัด ประเมินผล 
รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33)

ตามทีก่ฎกระทรวง กำาหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการ
ศึกษา พ.ศ. 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้
กำาหนดแนวทางการกระจายอำานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา 4 ด้าน คือ 
ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บคุคล และด้าน การบรหิารทัว่ไปดังกลา่วมาแลว้ข้าง
ต้นนั้น ในส่วนของการบริหารงานวิชาการ ซึ่งเป็น
ภารกจิหลกัของสถานศกึษา มหีลกัการและแนวคดิ
ในการดำาเนนิการโดยยดึหลกัใหส้ถานศกึษาจดัทำา
หลักสตูรสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามกรอบหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและ ความต้องการของชุมชนและ
สังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้
จัดกระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้เรียนมีความ
สำาคัญที่สุด ให้ชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการ
กำาหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น
เครือข่าย และแหล่งการเรียนรู้ มุ่งจัด การศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยจัดให้มีดัชนีชี้วัด
คุณภาพการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ 
และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ได้ทุกระดับชัน้ ตลอดจนมุง่สง่เสริมให้มกีารร่วมมอื
เป็นเครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
ในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กฎ
กระทรวงดังกล่าว ได้กำาหนดขอบข่ายและภารกิจ
งานวิชาการของสถานศึกษาไว้อย่างครอบคลุม 
มี 17 งานด้วยกัน ประกอบด้วย 1) การพัฒนา
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หรือการดำาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 2) การวางแผนงาน
ดา้นวิชาการ 3) การจดัการเรยีนการสอนในสถาน
ศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผล 
ประเมนิผล และดำาเนนิการเทยีบโอนผล การเรยีน 
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาน
ศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9) การนเิทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้ม
แข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือ
ใน การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บคุคล ครอบครวั องคก์ร หนว่ยงาน สถานประกอบ
การ และสถาบนัอืน่ท่ีจดัการศึกษา 15) การจดัทำา
ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา 16) การคัดเลือกหนังสือ แบบ
เรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา และ17) การพัฒนา
และใชสื้อ่เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา (สำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน, 2550: 28-29)

จากการดำาเนินงานท่ีผา่นมา แมทุ้กหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้พยายาม
ดำาเนินงานเพือ่ปฏรูิปการเรียนรู้ตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
กำาหนดยทุธศาสตรแ์ละแผนการพฒันาคร ูมกีารจัด 
อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทั้งด้านเนื้อหาวิชา
ตามกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละเทคนคิการสอนตา่งๆ 
ใหแ้ก ่ครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพ่ือพฒันาครู
และบคุลากรทางการศึกษา ดว้ยการจัดประชุมปฏิบัติ
การ และการอบรมในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อน
ขา้งมาก แตโ่ดยภาพรวม พบว่า คณุภาพผูเ้รยีนยัง
ไม่ปรากฏผล เป็นที่พอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินและการทดสอบโดยองค์กรหรอืหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายใน และตา่งประเทศ บ่งชี้ว่าคุณภาพ
ผู้เรียนยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำาและด้อยกว่านานาชาติ 
(สำานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา, 2553: 2) 

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนของครูตามทีส่ำานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา (2552: ก-ด) ไดศึ้กษาสภาพปญัหาและ
แนวทางการแก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ ครผููส้อนขาดความรู ้ความ
เข้าใจในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง ขาดขวัญกำาลังใจใน
การทำางาน ขาดการนเิทศ ตดิตาม และประเมนิผล 
การพฒันาและการอบรมครไูมส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของครู การนเิทศภายในสถานศกึษายงัไม่
เข้มแข็ง จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ให้ข้อ
เสนอแนะไว้ว่า สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควร
กำาหนดนโยบายและแนวทางการนิเทศให้ชัดเจน 
สง่เสรมิสนบัสนนุการนิเทศภายในสถานศึกษา ให้
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งจัดระบบการนิเทศภายใน
ที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ สำานักงานเลขาธิการสภา 
การศกึษา (2553: ช-ฌ) ไดท้ำาวจิยัเรือ่งการวจัิยและ
พฒันานโยบายการพฒันาครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา และใหข้อ้เสนอเชงินโยบายเกีย่วกบัการพฒันา
ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อ
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดยเสนอเป็นมาตรการเร่งด่วนไว้ว่า สถานศึกษา
เร่งรัดจัดระบบการทำางาน ระบบการนิเทศภายใน 
ปัจจัยและบรรยากาศให้เอื้อต่อการทำางานของครู 
รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัด
ระบบสง่เสรมิสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนให้
เอือ้ตอ่การปฏิบตังิานของครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษาไว้ว่า สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐานและหนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ศึกษา เร่งรัด ให้หน่วยงานในสังกัดพัฒนาระบบ
การนิเทศการศึกษา และจัดการเรียนการสอนให้
มคีวามเขม้แข็ง ทัง้ การนเิทศภายในและการนเิทศ
จากภายนอก โดยใช้รปูแบบการนเิทศทีห่ลากหลาย 
รวมทัง้จดัปจัจยัสนบัสนนุการดำาเนนิงานให้เพยีงพอ
ตามบรบิทของพ้ืนที ่สว่นมาตรการในระยะยาวผูว้จัิย
ได้เสนอไว้ว่า สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
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ขัน้พืน้ฐาน สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา และหนว่ย
งานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ส่งเสริม 
สนบัสนนุใหม้กีารวจิยัและพัฒนานวตักรรมทางการ
นเิทศ อยา่งเป็นระบบและต่อเนือ่ง เพ่ือการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาทีส่อดคลอ้งกบับรบิทและสภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคม โดยจัด
อบรมให้ความรู้ จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย และ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากสภาพปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม
ท้ังมาตรการท่ีผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอเชิงนโยบายทั้ง
ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอ่การปฏบิตัิ
งานของคร ูและบคุลากรทางการศกึษา และขอ้เสนอ
เชิงนโยบายเกีย่วกบัการจดัระบบส่งเสรมิสนบัสนนุ
การจัดการเรียน การสอนใหเ้อือ้ตอ่การปฏบิตังิาน
ของครแูละบคุลากรทางการศกึษาขา้งตน้ จะเหน็ได้
ว่าทั้งการนิเทศภายในโรงเรียนและการนิเทศจาก
ภายนอก ล้วนแต่มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง โดย
เฉพาะการนิเทศภายใน โรงเรียน เพราะผู้ที่มีหน้า
ทีน่เิทศเปน็ผูท้ีอ่ยูใ่นโรงเรยีนอยูแ่ลว้ ยอ่มมองเหน็
สภาพปญัหา และแนวทางใน การแก้ปัญหาท่ีแท้จริง
มากกว่าผู้ที่อยู่ภายนอกโรงเรียน อีกทั้งการนิเทศ
การศกึษากเ็ป็นบทบาทหนา้ทีข่องสถานศกึษาตาม
ขอบขา่ยและภารกิจงานของสถานศกึษาที่กำาหนด
ไว้ในกฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
กระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
พ.ศ. 2550 ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมา
แลว้ขา้งตน้ ผูเ้ขยีนในฐานะศกึษานเิทศก ์สำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึง่มบีทบาทหนา้ทีใ่นการนเิทศ
การศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายใน
โรงเรยีนใหแ้กโ่รงเรยีนในสงักดัโดยตรง พรอ้มทัง้มี
ประสบการณก์ารนเิทศการศกึษามาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 
30 ปี พร้อมที่จะแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำาเสนอ
แนวคิด หลักการ ตลอดจนนวตักรรมการนเิทศการ
ศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา รวม
ทั้งผู้ท่ีมี ความสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร

โรงเรยีนทีม่หีนา้ทีน่เิทศภายในโรงเรยีนโดยตรง จงึ
นำาเสนอแนวคิด หลักการ ตลอดจนนวัตกรรมการ
นเิทศการศกึษาทีค่าดวา่จะกอ่เกดิประโยชนต์อ่การ
นิเทศภายในโรงเรียนได้ตามสมควร

การนิเทศภายในโรงเรียน

การนิเทศ มาจากภาษาอังกฤษคำาว่า 
“Supervision” หมายถึง การพัฒนาหรืองอกงาม 
การให้บริการทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ การร่วม
มือและประสานงาน ซึ่งความหมายสำาคัญของ
การนิเทศ มีที่มาจากคำาภาษาอังกฤษ (Aggarwal  
อ้างถึงในเอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์, 2548: 320-
321) ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ความหมายของ Supervision

 

S:

Support (การสนับสนุน)
Share (การแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วม)
Service (การบริการ)

U:
Unity (ความสามัคคี)
Understanding (ความเข้าใจ)
Upgrading (การยกฐานะ)

P:
Planning (การวางแผน)
Promotion (การเลื่อนขั้น)
Problem solving (การแก้ปัญหา)

E:
Education (การศึกษาความรู้)
Evaluation (การประเมินผล)
Experiment (การทดลอง)

R:
Research (การวิจัย)
Report (การรายงาน)
Record (การบันทึก)

V:
Visiting (การเยี่ยมเยียน)
Value (การรู้คุณค่า)
Virtue (การมีคุณธรรม)

I:
Improvement (การปรับปรุง)
Information (การให้ข่าวสาร)
In-service training (การอบรม)
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S:
Self adjustment (การปรับตนเอง)
Self confidence (ความมั่นใจในตนเอง)
Self responsibility (การรับผิดชอบตนเอง)

I:
Innovation (นวัตกรรม)
Intelligence (ความฉลาดรอบรู้)
Interest (ความสนใจ)

O:
Observation (การสังเกต)
Organizing (การจัดรูปงาน)
Objective (การตั้งวัตถุประสงค์)

N:
Needs (ความต้องการ)
Negotiation (การประนีประนอม)
Necessity (ความจำาเป็น)

หากจะพจิารณาความหมายของการนเิทศที ่
Aggarwal ไดใ้หไ้วข้้างตน้นี ้จะเหน็ไดว้า่ทกุคำาทีเ่ป็น
ความหมายของการนเิทศ ลว้นเปน็การสรา้งสรรคส์ิง่
ทีด่งีามในเชงิบวกทัง้สิน้ ซึง่กล่าวโดยภาพรวมไดว้า่ 
“การนเิทศเปน็ความรว่มมอืกนัในการสนับสนุน ส่ง
เสรมิ ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจ การแกป้ญัหา การ
ปรับปรุง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ
ท่ีมกีารวางแผน การกำาหนดวัตถปุระสงค ์และการ
ปฏบิตัโิดยใชน้วตักรรมทีส่อดคลอ้งกบัความจำาเปน็ 
ความตอ้งการ และความสนใจอย่าง เป็นระบบแบบ
มสีว่นรว่ม ดว้ยความสามคัคมีคีณุธรรม กอ่ใหเ้กดิ
ความฉลาด รอบรู ้ความเชือ่มัน่ในตนเอง สามารถ
ปรับและเลื่อนฐานะตนเองให้สูงขึ้น”  

มผีูใ้หแ้นวคดิของการนิเทศภายในโรงเรียน
ไว้อย่างสอดคล้องกันหลายคน เป็นต้นว่า ธีระ  
รุญเจริญ (2546: 69) ได้ให้แนวคิดของการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนไวว่้า การนเิทศภายในโรงเรยีนเปน็ 
สว่นหนึง่ของกลุม่งานการนเิทศการศกึษาและพฒันา
คุณภาพการสอน เป็นการบริหารในสถานศึกษา
เกี่ยวกับงานวิชาการ ซึ่งการบริหารงานวิชาการ
เป็นภารกิจสำาคญัในการบรหิารสถานศึกษาเพราะ 
การบริหารงานวชิาการเปน็การบรหิารกิจกรรมทกุ
ชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ
นเิทศ จงึเปน็ปจัจยัหนึง่ในการเสรมิสรา้งการเรยีนรู้
ทีเ่กดิจากความรว่มมอืของบคุลากรในโรงเรยีนเปน็
สำาคัญ ดังนั้น หากสถานศึกษาใดมีกระบวนการ
นเิทศทีเ่ปน็ระบบและมปีระสทิธภิาพ ยอ่มกอ่ใหเ้กดิ
ศักยภาพ เชิงการบริหารและเชิงวิชาการ ทรงศักดิ์ 
สขุบรรเทงิ (2555: 12) กลา่ววา่ การนเิทศภายใน
โรงเรียน เป็นกระบวนการที่ผู้บริหาร ผู้ร่วมนิเทศ 
จดักจิกรรมการแลกเปล่ียนเรยีนรู ้เปน็กระบวนการ
กำากบั ตดิตาม ประเมนิผลการบรหิารจดัการพฒันา
คณุภาพการศึกษาของครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ในสถานศกึษา เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ โดย
การให้คำาปรึกษา ชี้แนวทาง การแนะนำา ส่งเสริม 
ให้ความช่วยเหลือ เสริมสร้างขวัญกำาลังใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ถาวรวิทย์  
อินทมล (2554: 23) กล่าว ในทำานองเดียวกัน
โดยสรปุวา่ การนิเทศภายในโรงเรยีน เป็นกระบวน
การทำางานร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครู
ทุกคนในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล ต่อคุณภาพ
ของนักเรียน

จากแนวคิดของการนิเทศภายในโรงเรียน
ข้างต้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า “ผู้เกี่ยวข้องกับ การ
นเิทศภายในโรงเรยีน ประกอบดว้ยผูบ้รหิารโรงเรยีน
และครูทุกคนในโรงเรียน เป็น ปัจจัยหนึ่งในการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ที่เกิดจากความร่วมมือของ
บุคลากรในโรงเรียน เป็นสำาคัญ ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลตามเป้าหมาย
ของหลักสูตร อย่างมีประสิทธิภาพ”

หลักการนิเทศในโรงเรียน

สำาหรบัหลักการของการนิเทศภายในโรงเรยีน
นั้น มีผู้เสนอแนะไว้หลายคน ล้วนเป็นหลักการที่
มีประโยชน์ ทั้งสิ้น สามารถนำาไปใช้ในการนิเทศ
ภายในโรงเรียนให้ประสบผลสำาเร็จได้เป็นอย่างดี 
ดังเช่น ชัด บุญญา (อ้างถึงในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ต�ร�ง 1 (ต่อ)
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สวนดุสิต, 2551: 30) ได้เสนอหลักการการนิเทศ
การศึกษาไว้ 6 ประการ ได้แก่ 1) การนิเทศการ
ศึกษาจะต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เปน็ความรว่มมอืรว่มใจ ในการดำาเนนิงาน ใชค้วาม
รู ้ความสามารถในการปฏบิตังิาน เพือ่ใหง้านนัน้ไป
สู่เป้าหมายที่ต้องการ 2) การนิเทศการศึกษาเป็น
กจิกรรมทีช่ว่ยให้ผูรั้บการนิเทศมเีจตคตทิีด่ตีอ่วชิาชพี
ครู มีขวัญกำาลังใจ และ มีความรู้ความสามารถที่
จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและมาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่ำาหนด 
3) การนิเทศการศึกษามุ่งให้ผู้รับการนิเทศรู้จักวิธี
คิดค้นการทำางานด้วยตนเอง มีความสามารถใน
การนำาตนเอง สามารถตัดสินปัญหาของตนเองได้ 
4) การนเิทศการศกึษาควรเปน็ การแสวงหาความ
สามารถพิเศษ หรือดึงศักยภาพของผู้รับการนิเทศ 
แลว้ใหก้ารยกยอ่ง เปดิโอกาสใหไ้ดแ้สดงออก และ
พัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่ 5) การ
นิเทศการศึกษาท่ีดีจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็น
กันเอง สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน และควรเป็น
ไปอย่างงา่ยๆ ไมม่พีธิรีีตอง 6) การนเิทศการศกึษา
เป็นกจิกรรมทีช่่วยให้ผู้รบัการนิเทศพัฒนาตนเองให้
อยูใ่นระดบัมาตรฐานวชิาชีพ หรือระดบัคุณภาพครู 
ของคุรุสภาให้สูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2551: 
30-31) กล่าวถึงหลักการนิเทศทางการศึกษา
ไว้ว่า 1) การนิเทศต้องมีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ มีการกำาหนดกฎ นโยบาย จุดมุ่งหมาย 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปตามสภาพปัญหาที่แท้
จริง มีทั้งเนื้อหาสาระ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการนิเทศ 
ตลอดจนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ 2) การนิเทศเป็นการกระตุ้นประสาท 
และแนะนำาให้เกิดความเจริญงอกงามแก่ผู้รับการ
นิเทศ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการสอน ทักษะการ
ใชส้ือ่การสอน รวมทัง้พฒันาเจตคติ และเทคนคิวธิี
การสอนให้มีประสิทธิภาพ 3) การนิเทศตั้งอยู่บน
รากฐานของประชาธิปไตย โดยผูนิ้เทศตอ้งยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผู้รับการ
นิเทศได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน  

4) การนเิทศเปน็กระบวนการทางวทิยาศาสตร ์โดย
ต้องดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีการรวบรวม
ข้อมูลและสรุปผลมาใช้ในการนิเทศ ตลอดจนมี
การประเมินและติดตามผล ในขณะที่สำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2558: 106) 
กลา่วถงึหลกัการของการนเิทศการศกึษาไว้วา่ การ
ปฏิบัตกิารนเิทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการ
ศึกษาทีม่ปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลน้ัน ผูนิ้เทศ
ต้องรู้จักเลือกใช้เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และ
กจิกรรมการนเิทศทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์อง
การนเิทศ ตอ้งจัดทำาสือ่ นวตักรรมสำาหรบัใชใ้นการ
นิเทศให้เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของ
การนิเทศ ภาระงานทีต่อ้งการใหเ้กดิ ผูร้บัการนิเทศ 
และกระบวนการนำานวัตกรรมไปใช้

จากขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัหลกัการของการ
นิเทศการศึกษาที่กล่าวมานี้ คงไม่เป็นการยากนัก
สำาหรับ การนำาไปใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน 
เพราะผู้ที่เสนอแนะไว้ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนและ
มีความสอดคล้องกันทุกคน อาจสรุปเพื่อความ
สะดวกในการนำาไปใช้ในการนิเทศภายในโรงเรียน
ได้ว่า “หลักการของ การนิเทศภายในโรงเรียนที่มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลนัน้ ผูน้เิทศตอ้งเลอืก
ใช้เทคนิค วิธีการ กระบวนการ และกิจกรรมการ
นิเทศที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการกำาหนดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปตามสภาพปัญหาที่แท้จริง 
ต้องดำาเนินการอย่างเป็นขั้นตอน มีการรวบรวม
ข้อมูลและสรุปผลมาใช้ในการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล รวมทั้งจัดทำานวัตกรรมการนิเทศให้
สอดคล้องกับเนือ้หาสาระของการนเิทศ ภาระงาน
ที่ต้องการให้เกิด ผู้รับการนิเทศ และกระบวนการ
นำานวัตกรรมไปใช้ โดยคำานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผู้รับการนิเทศได้แสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้แสดงออก และพัฒนา
ความสามารถอย่างเต็มที่”

เมือ่ทราบถงึความหมาย แนวคดิ และหลกั
การของการนิเทศภายในโรงเรียนแล้ว อาจจะยัง
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ไมเ่พยีงพอสำาหรบัการนำาไปใชใ้นการนเิทศภายใน
โรงเรยีน อกีสิง่หนึง่ทีผู่นิ้เทศควรศกึษา ทำาความเขา้ใจ
และวิเคราะหใ์หถ่้องแท ้กอ่นตดัสนิใจเลอืกนำาไปใช้
ในการนเิทศภายในโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
โรงเรียนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือ กิจกรรม
การนิเทศการศกึษานัน่เอง ในท่ีนีข้อเสนอกจิกรรม

การนิเทศการศึกษาของ Harris (1985: 72-78) 
ที่ได้เสนอแนะกิจกรรมการนิเทศการศึกษา และ
ประมาณการของระดบัผลกระทบตอ่ประสบการณ์
ที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไว้ถึง 23 กิจกรรม 
ดังตารางแสดงในตารางที่ 2 กิจกรรมการนิเทศ
การศึกษา (Activities of Supervision) ต่อไปนี้

ต�ร�ง 2 กิจกรรมการนิเทศการศึกษา

กิจกรรมของก�รนิเทศก�รศึกษ�เพื่อก�รเปลี่ยนแปลง
ประม�ณก�รของระดับผลกระทบ 

ต่อประสบก�รณ์
ที่จะทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

1. การบรรยาย (Lecturing)
2. การบรรยายที่มีสื่อประกอบ (Visualized Lecturing)
3. การเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม (Panel Presenting)
4. การดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ (Viewing Film or Television)
5. การฟังจากเทป วิทยุ และจานเสียง (Listening to Tape, Radio or
 Record Player)
6. การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือต่างๆ (Exhibiting
 Materials and Equipment)
7. การสังเกตภายในห้องเรียน (Observing in Classroom)
8. การสาธิต (Demonstrating)
9. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviewing)
10. การสัมภาษณ์เฉพาะบางเรื่อง (Focused Interviewing)
11. การสัมภาษณ์ทางอ้อม (Non-Directive Interviewing)
12. การอภิปราย (Discussing)

ต่ำา
ต่ำา
ต่ำา
ต่ำา
ต่ำา

ปานกลาง สูง

ปานกลาง สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง สูง
ปานกลาง

13. การอ่าน (Reading)
14. การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดคำานวณ (Analyzing and 
 Calculating
15. การระดมสมอง (Brainstorming)
16. การบันทึกวีดีโอเทปและการถ่ายภาพ (Videotaping &
 Photographing)
17. การจัดทำาเครื่องมือและข้อทดสอบ (Instrumenting & Testing)
18. การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz Session)
19. การทัศนศึกษา (Field Trip)
20. การเยี่ยมเยียน (Intervisiting)
21. บทบาทสมมุติ (Role Playing)
22. การเขียน (Writing)
23. การปฏิบัติตามคำาแนะนำา (Guided Practice)

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง สูง
ปานกลาง สูง
ปานกลาง สูง
สูง
สูง
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บทบาทหนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการนเิทศภายใน
โรงเรยีนมหีลายภาคสว่น โดยเฉพาะผูบ้รหิารโรงเรยีน
ทีม่บีทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบโดยตรง ตอ้ง
มีความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติการนิเทศภายใน
โรงเรยีนไดอ้ยา่งมคีวามสุขทกุกจิกรรมการนเิทศการ
ศกึษา ควบคูก่บัประมาณการของระดบัผลกระทบ
ตอ่ประสบการณท์ีจ่ะทำาใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง คดั
เลือกกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องการ
นเิทศทีส่อดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน และคาดวา่ 
จะก่อเกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
มากที่สุด ก็น่าจะประสบความสำาเร็จในการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนได ้กลา่วโดยสรปุได้วา่ หากต้องการ
ให้การนิเทศภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แล้วนั้น “ผู้นิเทศภายในโรงเรียน ควร
ศกึษากจิกรรมการนิเทศการศกึษาทีมี่ผู้เสนอแนะไว้
อยา่งหลากหลาย แลว้คดัเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสม
กับวตัถปุระสงคข์องการนเิทศทีส่อดคลอ้งกบับรบิท
ของโรงเรียน และคาดว่าจะก่อเกิดการพัฒนาการ
เรยีนการสอนในโรงเรยีนมากทีส่ดุ กอ่นลงมือปฏบิตัิ
การนิเทศภายในโรงเรียน จึงจะส่งผลให้การนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล“

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีในวงการ
การศึกษาว่า ยุคนี้เป็นยุคมาตรฐาน ตั้งแต่มีการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
ที่กำาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยให้สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา และ

ปรับปรงุการดำาเนินงานพฒันาคณุภาพการศกึษาให้
บรรลุตามมาตรฐานทีก่ำาหนด ซึง่ในการดำาเนนิงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษานัน้ มีการนำาแนวคดิการ
ปฏบิตังิานใหเ้ปน็ระบบครบวงจรทีเ่รยีกโดยทัว่ไปวา่ 
วงจรเดมมิ่ง เป็นการทำางานให้ครบวงรอบ PDCA 
ได้แก่ Plan (วางแผน) - Do (ทำา) - Check (ตรวจ
ดูผล) - Act (แก้ไขปรับปรุง) มาใช้กันอย่างแพร่
หลายในปจัจุบนั ดังนัน้ เพ่ือใหก้ารดำาเนนิงานนเิทศ
ภายในโรงเรยีนมคีวามคลอ่งตัว รวมทัง้สรา้งความ
มัน่ใจตัง้แตเ่ริม่แรกดว้ยการวางแผนทีร่าบรืน่ ตาม
แนวคิดวงจรเดมมิ่ง ในขั้นแรกคือ Plan (วางแผน) 
กอ่นทีจ่ะดำาเนนิการในขัน้ Do (ทำา) - Check (ตรวจ
ดูผล) - Act (แก้ไขปรับปรุง) ตามลำาดับต่อไป 

ขอเสนอนวัตกรรมรปูแบบแผนนเิทศภายใน
โรงเรยีนทีผู่เ้ขยีนไดน้ำาไปใช้ในการสง่เสรมิสนบัสนนุ
ให้ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษาอำานาจเจรญิ โดยมทีัง้โรงเรยีน
ทีจ่ดัการศกึษาถงึระดบัประถมศกึษา และโรงเรียน
ทีจ่ดัการศกึษาถึงระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ รวมทัง้
สิน้ 256 โรงเรียน ซึง่เป็นหนว่ยงานทีผู่เ้ขยีนปฏบิตัิ
งาน ได้ใช้ในการจัดทำาแผนนิเทศภายในโรงเรียน
อยา่งงา่ยๆ ทีท่กุโรงเรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้
ฐาน สามารถนำาไปปฏิบัติได้ สำาหรับโรงเรียนใดที่
จดัการศกึษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายด้วยก็
สามารถปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกับบรบิทของโรงเรยีน
ได้เช่นกัน โดยดำาเนินการ 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1

สภ�พทั่วไปของสถ�นศึกษ�

1. ที่ตั้ง

2. ระดับชั้นที่เปิดสอน

3. ข้อมูลครูและบุคลากรอื่นในสถานศึกษา

4. จำานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่เปิดสอน

5. ความสามารถและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนกัเรยีน ปกีารศกึษา.........(ปกีารศกึษาทีผ่า่นมา)

 5.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT)

  5.1.1 ความสามารถด้านภาษา 

  5.1.2 ความสามารถด้านคำานวณ 

  5.1.3 ความสามารถด้านเหตุผล 

 5.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  5.2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  5.2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ถ้ามี)

 5.3 ผลการทดสอบระดับท้องถิ่น (LAS) (ถ้ามี)

  5.3.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  5.3.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  5.3.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  5.3.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  5.3.5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ถ้ามี)

  5.3.6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ถ้ามี)

 5.4 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

  5.4.1 ระดับประถมศึกษา 

  5.4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ถ้ามี)

 5.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  5.5.1 ระดับประถมศึกษา 

  5.5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ถ้ามี)

 5.6 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  5.6.1 ระดับประถมศึกษา 

  5.6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ถ้ามี)

 6. สภาพปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

ส่วนที่ 2
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คว�มต้องก�รพัฒน�

จากสภาพปัจจุบันปัญหาที่พบจากผลการประเมินคุณภาพนักเรียน ปีการศึกษา.............ที่ผ่าน
มา โรงเรียน...........................................(ชื่อโรงเรียน) ได้กำาหนดความต้องการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ปีการ
ศึกษา...............(ปีการศึกษาปัจจุบัน) ดังนี้

ความต้องการพัฒนา สาเหตุของความต้องการพัฒนา กิจกรรมในการพัฒนา

ทัง้นี ้โรงเรียนไดก้ำาหนดวิธกีารนเิทศการปฏบัิตกิิจกรรมในการพัฒนาขา้งตน้ให้บรรลุผลสำาเร็จ ดงัน้ี

กิจกรรมที่ต้องการพัฒนา จุดประสงค์การนิเทศ วิธีการนิเทศ

ส่วนที่ 3

ปฏิทินปฏิบัติก�รนิเทศ

ในการจัดทำาแผนนิเทศภายในโรงเรียน ปีการศึกษา................. (ปีการศึกษาปัจจุบัน) โรงเรียน .....
.................................................(ชื่อโรงเรียน) ครั้งนี้ หลังจากดำาเนินการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา คุณภาพ
นักเรียน กำาหนดความต้องการพัฒนา และกิจกรรมในการพัฒนา รวมทั้งวิธีการนิเทศให้บรรลุ ผลสำาเร็จ
แล้ว เพื่อให้การดำาเนินการมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้กำาหนดปฏิทินปฏิบัติการนิเทศดังนี้

 เดือน 
ปี

กิจกรรม
ที่ต้องการ
พัฒนา

จุดประสงค์การ
นิเทศ

วิธีการนิเทศ เครื่องมือนิเทศ ผู้นิเทศ
ผู้รับ การ

นิเทศ

จะเหน็ไดว้า่ นวตักรรมรปูแบบแผนนเิทศภายในโรงเรยีนทีไ่ด้นำาเสนอขา้งตน้นี ้เปน็รปูแบบงา่ยๆ 
ทีโ่รงเรยีนสามารถจดัทำาได ้ไมจ่ำาเปน็ต้องใช้เวลามากนกั รวมทัง้ไมส่ิน้เปลอืงคา่ใชจ่้ายทีไ่มจ่ำาเปน็ เพราะ 
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ทั้งทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณ์ที่นำามาใช้ใน
การจัดทำาแผนนิเทศภายในโรงเรียนในรูปแบบนี้ 
ล้วน เป็นทรัพยากรที่โรงเรียนมีอยู่แล้ว เพียงนำา
เสนอตามหัวข้อในแต่ละประเด็นทั้ง 3 ส่วนตามที่
เสนอไว้ ให้ครบสมบรูณ ์โดยดำาเนนิการให้บคุลากร
ในโรงเรียนมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลจริง ต่อจากนั้น
ก็เขียนคำานำา สารบัญเอกสารอ้างอิง คณะทำางาน 
ภาคผนวก และออกแบบปก ตามความตอ้งการของ
โรงเรยีน โรงเรยีนกจ็ะไดแ้ผนนเิทศภายในโรงเรยีน 
สำาหรบัใชเ้ปน็แนวทางในการนเิทศภายในโรงเรยีน
ไดอ้ย่างนา่ภูมิใจแลว้ ทัง้นีโ้รงเรยีนตอ้งไมล่มืวา่ ถา้
จะใหก้ารนิเทศภายในโรงเรยีนสามารถดำาเนนิการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนในโรงเรียนสูงสุด อันจะส่งผลตอ่คุณภาพ
ของนกัเรยีนอยา่งแทจ้รงิ โรงเรยีนควรนำาแผนนเิทศ
ภายในโรงเรียนไปใช้จริงในขั้น Do (ทำา) มีการนำา
ข้อมูลที่ได้จากขั้น Check (ตรวจดูผล) มาแก้ไข 
ปรับปรุงในขั้น Act (แก้ไขปรับปรุง) ตามวงจรเดม
มิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปีตลอดไป

บทสรุป

การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นบทบาท
หน้าทีข่องสถานศกึษาตามขอบขา่ยและภารกจิงาน
ของสถานศกึษาทีก่ำาหนดไว้ในกฎกระทรวง กำาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยถูกจัดให้อยู่ในงานวิชาการซึ่งเป็น
งานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา 
เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นภารกิจหนึ่ง 
ทีช่ว่ยพฒันาการเรยีนการสอนของโรงเรยีน ดงันัน้
โรงเรยีนจงึควรใหค้วามสำาคญัของการนเิทศภายใน
โรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง โดยการศึกษา ความหมาย 

แนวคิด หลักการ กิจกรรม รวมทั้งนวัตกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียนที่มีผู้นำาเสนอไว้อย่างหลาก
หลาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจอย่างลุ่มลึกและ
ชัดเจน แล้วนำาความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการ
ศกึษานัน้ มาวเิคราะห ์และปรบัใชใ้หเ้หมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยดำาเนินการ
อยา่งเปน็ระบบตามวงจรเดมมิง่ PDCA ไดแ้ก ่Plan 
(วางแผน) - Do (ทำา) - Check (ตรวจดูผล) - Act 
(แกไ้ขปรบัปรงุ) ทัง้นี ้ผูเ้กีย่วขอ้งทกุคนพงึตระหนกั
ร่วมกันว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นปัจจัย
หนึง่ใน การเสรมิสรา้งการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากความรว่ม
มอืของบุคลากรในโรงเรียนเปน็สำาคญั เป็นกจิกรรม
ที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มี
ขวญักำาลงัใจ และมีความรูค้วามสามารถทีจ่ะปฏบิติั
งานใหบ้รรลผุลตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศกึษาและมาตรฐานการเรยีนรูท้ีก่ำาหนด ดงันัน้ การ
นิเทศภายในโรงเรียนจึงเป็นกระบวนการทำางาน
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับครูทุกคนใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธภิาพ อนัจะสง่ผลตอ่คณุภาพของนกัเรยีน
ในที่สุด ทั้งนี้ ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในรูป
แบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียน และ
ใช้ข้อมูลจริง โดยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
เป้าหมายหลักในการดำาเนินการ จึงจะทำาให้การ
ดำาเนนิการนเิทศภายในโรงเรยีนมปีระสิทธภิาพและ
ประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน
ตามความต้องการของโรงเรียน อาจกล่าวได้ว่า “ 
นิเทศภายในโรงเรียน.....ก่อเกิดคุณภาพการเรียน
การสอน” อย่างแท้จริง นั่นเอง
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