
 
 

 
 

ค ำน ำ 

 การพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียนน้ัน ประเด็นส าคัญอยู่ท่ีการพัฒนาให้ตรงกับสภาพ

ความต้องการ และการแก้ปัญหาท่ีเป็นปัญหาท่ีแท้จริงของโรงเรียนน้ัน ๆ ดังน้ัน การก าหนดจุดท่ีต้อง

พัฒนา หรือการแก้ปัญหาต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนซึ่งเป็นผู้ท่ีอยู่กับปัญหา 

หรือมองภาพการพัฒนาท่ีต้องการให้เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง  การก าหนดกระบวนการแก้ปัญหา 

กระบวนการพัฒนาจึงต้องเริ่มต้ังแต่การวิเคราะห์สภาพความต้องการ สภาพปัญหา ก าหนดเป้าหมาย

การพัฒนา ก าหนดวิธีการพัฒนา และร่วมกันสรุปถึงผลท่ีเกิด เพื่อน าไปวางแผนพัฒนางานต่อไป การ

ท างานจึงต้องอาศัยผู้น าหรือทีมผู้น าในโรงเรียนท่ีเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน ให้เป็นผู้น าใน

การพัฒนางาน และต้องการมีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จึงจะเห็นผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

 กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล  ตระหนักถึงความส าคัญของสภาพการท างาน

ข้างต้น และให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการซึ่งถือเป็นหัวใจหลัก

ส าคัญของการด าเนินงานในโรงเรียน และเห็นว่าการท างานโดยทีมบุคลากรในโรงเรียนจะสามารถ

พัฒนาและแก้ปัญหาการท างานได้ตรงมากท่ีสุด ดังน้ัน จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการ

นิเทศภายใน : ด้วยวิธีการจับคู่พัฒนาหาเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้มี

ความเข้มแข็ง และด าเนินการได้โดยทีมผู้นิเทศภายใน รูปแบบการนิเทศภายในน้ีจะเน้นท่ีการพัฒนา

ตนเอง และการขยายเครือข่ายการท างานท้ังในและนอกโรงเรียน  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน : ด้วยวิธีการจับคู่พัฒนาหา

เครือข่าย น้ี จะช่วยให้การด าเนินงานพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

และบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

   หน่วยนิเทศการศึกษา 

         กองการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองพล 



 
 

 
 

สำรบัญ 

 

                                                                                                หน้ำ 

 

ค าน า 

สารบัญ 

เกริ่นน า         1 

หลักการนิเทศ           2 

วิธีการนิเทศ           3 

รูปแบบการนิเทศภายใน ด้วยวิธีการจับคู่พัฒนาหาเครือข่าย      

1. แต่งต้ังบุคลากรนิเทศภายในโรงเรียน       6 

2. วิเคราะห์ความต้องการรับการนิเทศของครูในโรงเรียน     9 

3. การก าหนดรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน      11 

4. วางแผนการนิเทศภายใน        15 

5. ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน       19 

6. การถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้      19 

7. การสรุป รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน      20 

ตัวอย่าง : เครื่องมือการนิเทศภายใน        21 

คณะผู้จัดท า        

 

 

 

 



 
 

 
 

  

เกริน่น ำ : ศำสตรด์้ำนกำรนเิทศกำรศกึษำ  

 เมื่อกล่าวถึง “การนิเทศ” จะนึกถึงค าหลายค าท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น การนิเทศการศึกษา  

การนิเทศการสอน การนิเทศภายใน การบริหารงานวิชาการ  เป็นต้น ค าเหล่าน้ีมีความหมายท่ี

คล้ายคลึงกัน แต่โดยกระบวนการท างานจะแตกต่างกันออกไป  ดังน้ัน เพื่อความเข้าใจท่ีตรงกัน ขอให้

ความหมายของค าว่า “นิเทศการศึกษา” “ นิเทศการสอน” “ นิเทศภายใน” ดังน้ี 

ควำมหมำยของกำรนเิทศ 

  “กำรนิเทศกำรศึกษำ”  (General Supervision) หมายถึง  นิเทศท่ัว ๆ ไป  ท่ีครอบคลุม

ภารงานด้านการศึกษาในทุกเร่ือง ทุกระดับ อาทิ การพัฒนาหลักสูตร การจัดระบบการเรียนการสอน 

การจัดครูเข้าสอน การจัดสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ การปฐมนิเทศครูใหม่ การพัฒนา

ช่วยเหลือนักเรียน การวัดผลประเมินผล  เป็นต้นการช่วยเหลือ ช้ีแนะ พัฒนา  หรือความพยายามทุก

อย่างท่ีจะช่วยให้ครู ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง สามารถพัฒนางานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยการร่วมมือกันท างานมากกว่าการใช้อ านาจสั่งการ (ชารี   มณีศรี. 2521) 

“ นิเทศกำรสอน”  (Instructional supervision)  หมายถึง  การช่วยเหลือ แนะน า ให้ครู

สามารถปรับปรุงการสอน ปรับปรุงวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาได้ ซึ่งใน

การนิเทศการสอนน้ีเป็นการท างานร่วมกับครูโดยตรง  หรืออีกนัยหน่ึง ก็คือ “กระบวนการและ

ความคิดรวบยอดท่ีจะปรับปรุงการสอนของครู เพื่อผลประโยชน์ของนักเรีย นในอันท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู้ให้สูงข้ึน” (นิพนธ์   ไทยพานิช, 2535) 

 “กำรนิเทศภำยใน” (Line  supervision) กระบวนการท่ีอาศัยความร่วมมือของบุคลากรใน

โรงเรียนภายใต้การน าของผู้บริหารโรงเรียน ในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จนบุคลากร

ทุกฝ่ายสามารถน าตนเองในการปฏิบัติงานได้และก่อให้เกิดผลข้ันสุดท้ายคือการศึกษาของเด็ก้าวหน้า

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ธีรวุฒิ  ประทุมรัตน์  และคณะ. 2533) 
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หลักกำรนเิทศ 

 การนิเทศในทุกระดับมีหลักการ (Principles) ส าคัญ ๆ ดังน้ี 

  มีความถูกต้องตามหลักวิชา (Theoretically)  เป็นไปตามค่านิยม วัตถุประสงค์ นโยบาย

ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตามความจริงและกฎเกณฑ์ของเรื่องน้ัน ๆ  มีวิวัฒนาการในด้านเครื่องมือ วิธีการ 

และมีจุดประสงค์ท่ีแน่นอน 

  การนิเทศควรเป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) มีล าดับข้ันตอนภายในขอบเขตของงาน 

ข้อมูลท่ีได้ต้องมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

  การนิเทศควรเป็นประชาธิปไตย (Democratic) คือเคารพในความแตกต่างของคน เปิด

โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ใช้อ านาจน้อยท่ีสุด  

  การนิเทศต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ (Creative) การนิเทศควรเป็นการแสวงหา

ความสามารถพิเศษของแต่ละคน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถน้ัน และต้องเป็นการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงสภาพท่ีเป็นอยู่ให้เกิดความคล่องตัวในการท างานให้มากที่สุด  (วไลรัตน์  บุญสวัสด์ิ. 

2538)   
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วิธีกำรนิเทศ 

 การนิเทศการศึกษาสามารถแยกออกตามความแตกต่างของวิธีการได้ 5 ลักษณะ ดังน้ี 

1. กำรนเิทศกำรศกึษำแบบปล่อยปละละเลย  (as Laissez-faire) เป็นการนิเทศโดย 
ใช้วิธีการตรวจตีค่าดี-เลว ไม่มีการแนะแนวทางให้ปรับปรุงพัฒนา ปล่อยให้ครูสอนไปตามวิธีท่ีถนัด

หรือสนใจ หากมีเหตุร้ายแรงก็ไล่ออก  

2. กำรนเิทศกำรศกึษำแบบบงัคบั (as  a Co-ercive  Process)  เป็นการนิเทศท่ี 
มุ่งเปลี่ยนแปลงการสอนและตัวครู มีการตรวจตราอยู่เสมอ มีตารางและหลักสูตรการพัฒนาท่ีตายตัว 

ชัดเจน ส่งให้ครูไปศึกษาเรียนรู้ตามท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการ วิธีสอนหรือแนวทางการท างานเป็นไป

ตามท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนด 

3. กำรนเิทศกำรศกึษำแบบฝึก (as Training) เป็นการนิเทศท่ีผู้นิเทศถือว่าเป็นหน้าท่ี 
ต้องพัฒนาครูตามขอบข่ายท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้ วิธีการท างานหรือวิธีการสอนเป็นวิธีท่ีผู้นิเทศ

ก าหนด ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของครูแต่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานหรือผู้นิเทศ 

4. กำรนเิทศกำรศกึษำแบบแนะแนว  (as Guidance) เป็นวิธีการนิเทศท่ีท าให้ครู 
เจริญงอกงามโดยการเสนอแนะ ช่วยเหลือให้ครูมองเห็นปัญหาและหาวิธีการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง 

เปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความสามารถ 

5. กำรนเิทศกำรศกึษำแบบผู้น ำตำมแนวทำงประชำธปิไตย (as Democratic  
Process) เป็นการนิเทศท่ีผู้นิเทศยึดหลักการท างานตามหลักประชาธิปไตย คือเคารพในสิทธิของทุก

คน ร่วมมือกันท างานโดยแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ แลกเปลี่ยนแนวคิด ความเห็นในการท างาน ใช้

ข้อมูลหรือเหตุผลในการเปลี่ยนแปลง 
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กำรนิเทศที่ได้ผล  

 นักการศึกษาหลายท่านเช่ือว่า การนิเทศการศึกษาท่ีได้ผล ควรมีลักษณะดังน้ี 

  ต้องเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 

  ช่วยส่งเสริมความถนัดของครูรายคน 

  เริ่มต้นจากสิ่งท่ีมีอยู่ 

  สร้างบรรยากาศแห่งความเป็นกันเอง 

  หมั่นรวบรวมผลการปฏิบัติและน ามาปรับปรุงอยู่เสมอ 

  มีวัตถุประสงค์แน่นอน ชัดเจน และวัดตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด 

  ท างานแบบมืออาชีพ คือมีความถูกต้องตามหลักวิชา มีกระบวนการ วิธีการท่ีดี เหมาะสม 

  มีความเป็นประชาธิปไตย 

  ค่อย ๆ ด าเนินไปทีละข้ันอย่างรอบคอบ แต่สม่ าเสมอ 

  เห็นความส าคัญของคุณภาพชีวิตของครู  

กำรน ำหลักเกณฑ์มำใช้กับกำรนิเทศ 

  ศึกษานิเทศก์จะไม่บอกวิธีให้ครูท าโดยท่ีเปลี่ยนแปลงไม่ได้ 

  ศึกษานิเทศก์ต้องสร้างพลังอ านาจท่ีได้มาจากความนิยม ความเช่ือถือของครู 

  ศึกษานิเทศก์ต้องไม่บังคับให้ครูท าตามวิธีการท่ีตนคิด  แต่สามารถเสนอวิธีการท่ี

หลากหลายให้ครูเลือกใช้ได้เอง 

  ศึกษานิเทศก์ต้องวางตนเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ 

  ในการให้ค าแนะน าแก่ครู ศึกษานิเทศก์อาจให้ครูค่อย ๆ ปรับปรุงตนเอง 

  หากครูไม่ร้องขอรับการนิเทศ ศึกษานิเทศก์ต้องหาทางให้ครูเห็นปัญหาท่ีต้องปรับปรุง 

หรือพัฒนา อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

  การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต้องเป็นหลักฐานในการปรับปรุง หรือพัฒนาให้ดีข้ึน 
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  หลีกเลี่ยงการกระท าที่ท าให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกว่าถูกต าหนิหรือถูกกล่าวหา หมดก าลังใจ 

เสียเกียรติยศ 

 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตระหนักและเห็นความส าคัญของการช่วย

ให้โรงเรียนจัดระบบการนิเทศภายในให้มีความเข้มแข็ง ให้โรงเรียนสามารถช่วยเหลือ แก้ปัญหา 

พัฒนาบุคลากรในโรงเรียนได้ตรงตามสภาพท่ีแท้จริง โดยมีผู้นิเทศจากภายนอกหรือศึกษานิเทศก์จาก

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคอยให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ โดยใช้กระบวนการพัฒนาระบบการ

นิเทศภายในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ว่า “รูปแบบกำรนิเทศ

ภำยใน : ด้วยวิธีกำรจับคู่พฒันำหำเครือข่ำย” 
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รูปแบบกำรนิเทศภำยใน : ด้วยวิธีกำรจับคู่พัฒนำหำเครือข่ำย 

 

 การนิเทศภายใน : ด้วยวิธีการจับคู่พัฒนาหาเครือข่าย เป็นการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน
โรงเรียน เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน โดยมีกระบวนการด าเนินงานดังน้ี 

1. แต่งตั้งบุคลำกรนิเทศภำยในโรงเรียน 
 โรงเรียนแต่งต้ังบุคลากรในโรงเรียนท าหน้าท่ีเป็นผู้นิเทศภายใน โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ดังน้ี 

 

คณุสมบตัิของผูน้ิเทศ  
1. เป็นผู้น าทางวิชาการโดยต าแหน่ง เช่น รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หัวหน้า 

หมวดวิชา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้าสายช้ัน  ฯลฯ 
2. เป็นผู้น าทางวิชาการโดยธรรมชาติ คือผู้ท่ีไม่ได้เป็นผู้น าทางต าแหน่งตามข้อ 1 แต่มีความรู้ 

ความสามารถท่ีจะช่วยให้ครูในโรงเรียนพัฒนางานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จ ำนวนผูน้ิเทศภำยใน 
 จ านวนของผู้นิเทศภายในของแต่ละโรงเรียนไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนท่ีเท่ากัน แต่มีข้อควร
พิจารณา ดังน้ีคือ 

1. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ควรมีผู้นิเทศภายใน ประมาณ 12-15 คน 
2. โรงเรียนขนาดใหญ่  ควรมีผู้นิเทศภายใน ประมาณ 10-12 คน 
3. โรงเรียนขนาดกลาง ควรมีผู้นิเทศภายใน ประมาณ 5-9 คน 
 4. โรงเรียนขนาดเล็ก ควรมีผู้นิเทศภายใน ประมาณ 3-5 คน 
ท้ังน้ี โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนจ านวนได้ตามความเหมาะสม แต่ให้ค านึงถึงภาระงานท่ีผู้

นิเทศต้องรับผิดชอบ 
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(ตัวอย่าง) 
ค ำสั่งโรงเรียน ................................................................. 

ที่ ................./ ……….. 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะผูน้ิเทศภำยในโรงเรียน 

................................................................................ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ได้สรุปผลการด าเนินงานในปี พ.ศ. ……… ด้านการศึกษาว่า 
ผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนโดยส่วนรวมผลเฉลี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ โรงเรียนต้องเร่ง
พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมต้ังแต่ช่วงเริ่มเข้าเรียนอย่างต่อเน่ือง เน้นการฝึกทักษะด้านการ
อ่าน เขียนและคิดค านวณให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา และเพิ่มทักษะท่ีซับซ้อนให้กับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ช่วยแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมให้น่าสนใจและท้าทาย 
จัดบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นมิตร ด้านการบริหารจัดการส่วนใหญ่ถือว่าอยู่ในระดับต่ า ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าทางวิชาการต่ า ให้ความส าคัญต่องานวิชาการน้อยกว่าด้านอื่น ๆ การสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชนอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการยังมีน้อย  จึงก าหนดนโยบายไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา
ต่าง ๆ ในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกา
ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
  ดังน้ัน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามนโยบายและแนวคิดดังกล่าวได้ บุคลากรใน
โรงเรียนเป็นกลุ่มคนส าคัญท่ีสุดท่ีจะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นผู้ท่ีอยู่กับปัญหา รับรู้ปัญหาและสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง กองการศึกษา เทศบาล
เมืองเมืองพล จึงแต่งต้ังบุคลากรต่อไปน้ีเป็นคณะผู้นิเทศภายในโรงเรียน ดังน้ี 
 1.นาย....................................................ผอ.โรงเรียน  หัวหน้าผู้นิเทศภายในโรงเรียน 
 2. ............................................................................  ผู้นิเทศภายในโรงเรียน  

3. ............................................................................  ผู้นิเทศภายในโรงเรียน  
4. ............................................................................  ผู้นิเทศภายในโรงเรียน  
5. ............................................................................  ผู้นิเทศภายในโรงเรียน 
6. ............................................................................  ผู้นิเทศภายในโรงเรียนฯลฯ 
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ให้บุคลากรดังกล่าว ปฏิบัติหน้าท่ีวิเคราะห์ความต้องการรับการนิเทศ การพัฒนางานวิชาการ 

วางแผนการนิเทศภายใน สร้างเครื่องมือการพัฒนาและการเก็บข้อมูล การด าเนินการนิเทศภายใน

เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ สรุปผลการนิเทศ

ภายในเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

 

ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี ...........................เดือน .........................................พ.ศ. …………. 

 

      ……………………………………………… 

      (……………………………………………..) 

                   ต าแหน่ง...................................................... 
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2.วิเครำะหค์วำมต้องกำรรับกำรนิเทศของครูในโรงเรียน 

เมื่อโรงเรียนแต่งต้ังทีมผู้นิเทศภายในโรงเรียนแล้ว ก่อนวางแผนการนิเทศภายในทีมผู้นิเทศ 

ภายในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการรับการนิเทศของครูในโรงเรียน โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 

อาทิ 

1. การสอบถามความต้องการ โดยใช้แบบสอบถามความต้องการรับการนิเทศ แล้วน ามา 

จัดล าดับความส าคัญของความต้องการรับการนิเทศ  

2. การสนทนากลุ่ม (Focus group) ในประเด็นท่ีโรงเรียนต้องการพัฒนา เช่น ประเด็นการ 

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาร่วมกันและน าแนวทาง

น้ันมาวางแผนการนิเทศต่อไป 

3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยเทคนิค 5 Whys คือการต้ังประเด็นปัญหา แล้วหาสาเหตุ 

ของปัญหาโดยการถาม “ท าไม” 5 ค าถาม แต่ละค าถามต้องได้ค าตอบ 2 ค าตอบ และค าตอบน้ีต้อง

เป็นค าตอบท่ีครูทุกคนเห็นพ้องเหมือนกัน 
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จุดเดน่ของเทคนคิ 5 Whys  

 ช่วยในการระดมสมอง 

 จัดระเบียบความคิดให้ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 ต้ังค าถาม 5 Whys เพื่อหาค าตอบท่ีสมเหตุสมผล 

 การตอบค าถาม “ท าไม” ครั้งแรก จะกลายเป็นค าถาม “ท าไม” ในครั้งท่ีสอง  

 การตอบค าถาม “ท าไม” ครั้งท่ีสอง จะกลายเป็นค าถาม “ท าไม” ในครั้งท่ีสาม 

 การตอบค าถาม “ท าไม” ครั้งท่ีสาม จะกลายเป็นค าถาม “ท าไม” ในครั้งท่ีสี่ 

 การตอบค าถาม “ท าไม” ครั้งท่ีสี่ จะกลายเป็นค าถาม “ท าไม” ในครั้งท่ีห้า 

สิ่งท่ีพึงระวังในการตอบค าถาม “ท าไม”ในแต่ละครั้งต้องไม่เป็นค าตอบท่ีวนไปมา เหมือน 

ค าถาม “ฝนเอยท าไมถึงตก ท่ีฝนมันตกเพราะกบมันร้อง กบเอยท าไมถึงร้อง ท่ีกบมันร้องเพราะท้อง

มันปวด ท้องเอยท าไมถึงปวด ท่ีท้องมันปวดเพราะข้าวมันดิบ ข้าวเอยท าไมถึงดิบ ท่ีข้าวมันดิบเพราะ

ฟืนมันเปียก ฟืนเอยท าไมถึงเปียก ท่ีฟืนมันเปียกเพราะฝนมันตก” 

4. การใช้เทคนิค Brow Paper โดยให้บุคลากรทุกคนเขียนสิ่งท่ีต้องการรับการพัฒนาหรือ 

การนิเทศ ลงในกระดาษแผ่นเล็ก (กระดาษเอสี่พับสี่ส่วน) สิ่งท่ีต้องการรับการพัฒนา หรือการนิเทศ

แผ่นละ 1 อย่าง แล้วน ามาจัดกลุ่มความต้องการท่ีเหมือน ๆ กัน 
 

3. กำรก ำหนดรปูแบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 

เมื่อทีมผู้นิเทศภายในและบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการนิเทศ หรือ 

ปัญหาในการพัฒนาแล้ว ทีมผู้นิเทศภายในและบุคลากรในโรงเรียน (หากเป็นโรงเรียนท่ีมีบุคลากร

จ านวนมาก สามารถเลือกผู้แทนแต่ละกลุ่มสาระตามจ านวนท่ีเห็นว่าเหมาะสมได้) ต้องก าหนดรูปแบบ

การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท ความต้องการ ปัญหาท่ีต้องพัฒนา

ของตน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
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 เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อ

ค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อยหรือสิ่งท่ีอาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพท่ีต้องการใน

อนาคต  SWOT มีตัวย่อท่ีมีความหมาย ดังน้ี 

 S : Strengths    คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

 W : Weaknesses   คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

 O : Opportunities คือ โอกาสท่ีจะด าเนินการได้ 

 T : Threats  คือ อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยท่ีคุกคามการด าเนินงานขององค์การ 

(WWW.stou.ac.th/Offices/rdec/headquater/...) 

 เมื่อวิเคราะห์ SWOT แล้ว โรงเรียนสามารถน าข้อมูลท่ีได้มาก าหนดแนวทางว่าจะก าหนด

รูปแบบหรือวิธีการนิเทศภายในอย่างไรจึงจะด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามท่ีก าหนด

ไว้ เช่น ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียน ก. ดังน้ี 

 

   สิ่งที่โรงเรียนต้องกำรพฒันำที่ได้จำกกำรวิเครำะห์  

“กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนของครูให้มีประสิทธภิำพ บรรลตุำมตัวชี้วัด” 

 

 ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียน ก.  

  จุดแข็งหรอืข้อได้เปรียบ (S : Strengths) คือ  

      1. ครูทุกคนพร้อมท่ีจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน 

      2. ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน

อื่น ๆ ได้ 

     3. โรงเรียนก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ 
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   จุดอ่อนหรือขอ้เสียเปรียบ (W : Weaknesses)  

      1. ไม่มีบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีพร้อมจะช่วยให้ครูทุกคนพัฒนา

และเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนได้ 

     2. ภาระงานของบุคลากรในโรงเรียนมีมาก หาช่วงจังหวะในการพัฒนางานร่วมกัน

ค่อนข้างยาก 

 โอกำสที่จะด ำเนินกำรได้ (O : Opportunities) มีข้อมูลดังน้ี 

1. ชุมชนมีความพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 

2. ศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นท่ีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาให้ ครูใน 

โรงเรียนสามารถพัฒนาการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรค ข้อจ ำกดั หรอืปัจจัยที่คกุคำมกำรด ำเนนิงำนขององคก์ำร (T : Threats) 

ข้อจ ากัดท่ีจะส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ หรือมีโอกาสส าเร็จได้ยากคือ 

1. ผู้บริหารในหน่วยงานต้นสังกัดไม่ให้ความส าคัญ  

 ระบุสถานการณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เพื่อน ามาช่วยในการตัดสินใจก าหนดรูปแบบ 

วิธีการนิเทศภายใน ดังน้ี 

 สถำนกำรณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกำส) เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนา โอกาสในการท างานมี

ความส าเร็จสูง คือ จุดแข็ง ครูทุกคนพร้อมรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการสอน  – โอกาส คือเป็น

นโยบายส าคัญของโรงเรียน ศึกษานิเทศก์พร้อมช่วยเหลือ ชุมชนสนับสนุน  

 สถำนกำรณ์ที่ 2 (จุดอ่อน-อุปสรรค) เป็นสถานการณ์ที่เลวร้าย โอกาสในการด าเนินงาน

อาจไม่ประสบผลส าเรจ็ คือ จุดอ่อน บุคลากรในโรงเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียน

การสอน และมีภาระงานมากหาช่วงเวลาในการพัฒนาร่วมกันยาก  - อุปสรรค หน่วยงานต้นสังกัด

ไม่ให้ความส าคัญ 
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 สถำนกำรณ์ที่ 3 (จุดอ่อน – โอกำส) เป็นสถานการณ์ท่ีโรงเรียนต้องหาทางออกคือกลยุทธ์

พลิกตัว (Turnaround-oriented Strategy) เพือ่ขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายใน คือครูไม่มีความรู้

ความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีภาระงานมาก  โดยใช้โอกาสท่ีมี คือ ศึกษานิเทศก์

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาพร้อมให้การช่วยเหลือ และชุมชนสนับสนุน (หากพัฒนาในช่วงเปิดภาคเรียน

อาจใช้เวลาในวันหยุด หรือให้ชุมชนเข้ามาช่วยดูแลในบางเรื่อง) ในสถานการณ์เช่นน้ี หากโรงเรียน

สามารถใช้โอกาสท่ีมีอย่างมีประสิทธิภาพ งานท่ีท ามีโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จสูง 

 สถำนกำรณ์ที่ 4 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์น้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสภาพแวดล้อมไม่

เอื้ออ านวยต่อการด าเนินงาน (ผู้บริหารในหน่วยงานต้นสังกัดไม่ให้ความส าคัญ) แต่ภายในองค์การมี

จุดแข็งหลายประการ (ครูทุกคนพร้อมพัฒนางาน ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานงาน 

โรงเรียนก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ) แทนท่ีจะรอให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง โรงเรียนสามารถ

เลือกใช้กลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่าย (Diversification Strategy)  เพื่อใช้ประโยชน์จากจุด

แข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาว  

 จากข้อมูลการวิเคราะห์ โรงเรียน ก.ได้ก าหนดรูปแบบการนิเทศภายในของตนเป็นแบบ 

“พัฒนาครู สู่การสอนในห้องเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่ม”  โดยด าเนินการ 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ขั้นที่ 1 พฒันำครู ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร ด้วยวิธีการต่าง ๆ คือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ

ประชุมสัมมนา การศึกษาเอกสาร การนิเทศตัวต่อตัว การนิเทศกลุ่มย่อย การนิเทศกลุ่มใหญ่ 

การศึกษาดูงานครูท่ีจัดการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ ฯลฯ 

 ขั้นที่ 2 นิเทศใหเ้กดิกำรเปลี่ยนแปลง ทีมผู้นิเทศภายในโรงเรียนวางแผนและด าเนินการ

นิเทศเพื่อให้ครูน าความรู้ที่ได้จากการศึกษามาจัดการเรียนการสอนจริงในห้องเรียน ผู้นิเทศภายใน

นิเทศการเรียนการสอนในห้องเรียน สะท้อนผลร่วมกัน และวางแผนการพัฒนาต่อยอดงานร่วมกัน 

โดยมีการด าเนินงานในข้ันน้ีดังน้ี 
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      2.1 ประชุมร่วมกันระหว่างผู้นิเทศภายในและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อก าหนดแนว

ทางการนิเทศ ขอบข่ายการนิเทศ วิธีการนิเทศ 

     2.2 ร่วมกันจัดท าเครื่องมือการนิเทศ ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 

                     เครื่องมือการพัฒนา ได้แก่ แนวทางการจัดการเรียนการสอน แนวทางการวัด

ประเมินผล ฯลฯ 

         เครื่องมือการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการสอนในห้องเรียน การประเมินผลการ

เรียนรู้ของนักเรียน (แบบสอบถาม แบบบันทึกผลการเรียนรู้ แบบทดสอบ ฯลฯ) แบบประเมินความ

พึงพอใจของครูต่อการนิเทศของผู้นิเทศภายใน การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอน

ของครู 

2.3 หาคุณภาพเครื่องมือ น าเครื่องมือท่ีสร้างข้ึนไปหาคุณภาพ  

เครื่องมือพัฒนา หาค่าความสอดคล้องโดยผู้เช่ียวชาญ 

เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล หาค่าความเช่ือมั่น ค่าอ านาจจ าแนก ค่าความเท่ียงตรง ฯลฯ  

 ขั้นที่ 3 ประเมินผลกำรนเิทศ ผู้นิเทศภายในน าข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการสอนแต่ละครั้ง 

และความก้าวหน้าของครูในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนประเมินผลความรู้ ความสามารถของ

นักเรียน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการสอนของครู 

มาสังเคราะห์ สรุปผล  

 

4.วำงแผนกำรนิเทศภำยใน 

 การวางแผนการนิเทศภายในท่ีดี ควรเป็นการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้รับการนิเทศและผู้

นิเทศภายในโรงเรียน โดยก าหนดประเด็นดังน้ี 

1. การก าหนดขอบข่ายงานท่ีจะนิเทศ เช่น  

การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นต่อไปน้ี 
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   -การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับตัวช้ีวัด 

   -การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

   -การวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

   -การใช้สื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและการสอนของครู 

                              ฯลฯ 

การนิเทศการเรียนการสอนในห้องเรียนของคร ูสังเกตในประเด็นต่อไปน้ี 

   -การเตรียมตัวของครู 

   -การแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดภารงาน/ช้ินงาน 

   -การน าเข้าสู่บทเรียน (ข้ันน า : ทบทวนความรู้เดิม/ทดสอบก่อนเรียน/การพูดคุย 

เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเรียน หรือพูดคุยเรื่องท่ีเรียนผ่านมาเพื่อเช่ือมโยงสู่การสอนเน้ือหาใหม่  ฯลฯ) 

   -การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด 

   -การสรุปบทเรียน 

   -การใช้สื่อการเรียนการสอน 

   -การประเมินผลการเรียนการสอน 

 2. ก าหนดจุดประสงค์การนิเทศ คือการนิเทศเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้กิจกรรมท่ีจัด

บรรลุตามจุดประสงค์ และตัวช้ีวัด 

           3. ก าหนดวิธีการ/เทคนิคการนิเทศ เช่น  

               3.1 การสังเกตช้ันเรียนโดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศวางแผนการสอนร่วมกัน แล้วนิเทศ

ตามกิจกรรมท่ีร่วมกันก าหนด เขียนเป็นแผนภูมิการด าเนินงาน ดังน้ี 

 

 

 
ผู้นิเทศและผู้รบัการ

นิเทศวางแผนการ

สอนร่วมกัน 

ผู้นิเทศสังเกตการ

สอนตามกจิกรรมที่

ก าหนด 

ร่วมกันสะท้อนผล

การสอน 

-ต่อยอด 

-แก้ไขจุดบกพร่อง 

- 
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     3.2 การสังเกตช้ันเรียนผู้นิเทศตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของครู แล้วสังเกตการ

สอนในห้องเรียนว่าเป็นไปตามกิจกรรมท่ีก าหนดในแผนหรือไม่ 

       

 

              

                3.3 นิเทศรายคน กลุ่มย่อย นิเทศกลุ่มใหญ่ (เหมาะส าหรับการนิเทศในเรื่องท่ีผู้รับการ

นิเทศต้องการพัฒนาตนเอง เช่น เทคนิคการต้ังค าถาม เทคนิคการสรุปความรู้ เทคนิคการสอนแบบ

ต่าง ๆ หรือการนิเทศเชิงพัฒนา โดยการประชุมสัมมนา เป็นต้น) 

               3.4 นิเทศแบบสอนแนะ (Coaching) นิเทศแบบพี่เลี้ยงพาท า (Mentoring) 

               3.5 นิเทศโดยการพาไปศึกษาดูงานครูท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนได้ดีท้ังในโรงเรียน

ตนเองและโรงเรียนอื่น 

              3.6 การสาธิตการสอน 

              3.7 การทดลองปฏิบัติการ เป็นการน าวิธีการท่ีโรงเรียนอื่นปฏิบัติได้ผลดีมาปรับใช้โดยการ

ลองน าไปใช้จริง  

ฯลฯ 

            

 

 

 

 

 

 

 

ผู้นิเทศตรวจสอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ 
ผู้นิเทศสังเกต 

การสอน 

ร่วมกันสะท้อนผล

การสอน 

-ต่อยอด 

-แก้ไขจุดบกพร่อง 

- 
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          4. ก าหนดปฏิทินการนิเทศและแจ้งปฏิทินการนิเทศให้ผู้รับการนิเทศรับทราบ 

ปฏิทินกำรนิเทศติดตำมกำรจดักำรเรียนกำรสอนของครู 

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

วันเดอืนป ี เวลำกำรนเิทศ ผู้รบักำรนเิทศ ผู้นเิทศ หมำยเหต ุ
 
 

09.00 – 10.00 นางสาว................ 1.นาย.......................... 
2.นาง........................... 

คณิตศาสตร์ 

 13.00 – 14.00 นาย................... 1.นาย.......................... 
2.นาย........................... 

สุขศึกษาฯ 

     
     
     
     
             การด าเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อให้ได้ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับการนิเทศ

แต่ละคนควรได้รับการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

           5. เครื่องมือการนิเทศติดตาม 

              การก าหนดเครื่องมือนิเทศติดตาม เป็นไปตามงานท่ีจะด าเนินการนิเทศ เช่น แบบสังเกต

การสอน แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ แบบเยี่ยมช้ันเรียน (เพื่อดูการจัดสภาพบรรยากาศใน

ห้องเรียนว่าเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนหรือไม่ ) ฯลฯ เครื่องมือดังภาคผนวก โรงเรียนสามารถ

เลือกและปรับใช้ตามความเหมาะสม 

           6. สะท้อนข้อมูล เมื่อสังเกตการสอนเสร็จ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันสะท้อนข้อมูล 

เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และวางแผนพัฒนาต่อไป 
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5.ด ำเนนิกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 

            เมื่อก าหนดปฏิทิน จัดท าเครื่องมือการนิเทศและแจ้งวิธีการ / เทคนิคการนิเทศท่ีจะ

ด าเนินการแล้ว ก่อนท่ีทีมผู้นิเทศภายในจะด าเนินการตามปฏิทินควรได้ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล การ

บันทึกข้อมูลให้ครอบคลุม และควรบันทึกข้อสังเกตอื่น ๆ ท่ีเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยน

การสอนของครู หรือการพัฒนาระบบการนิเทศภายในต่อไป 

           ท้ังน้ี ผู้นิเทศภายในควรได้จัดท าแผนส ารองเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถนิเทศได้ตาม

ปฏิทินท่ีก าหนด ดังน้ัน การนิเทศภายในโรงเรียนควรมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ หรือพัฒนาให้ผู้

นิเทศภายในทุกคนมีความรู้ ความสามารถ ท่ีจะนิเทศแทนคนอื่นได้ตลอดเวลา        

           การจัดเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจของครูผู้รับการนิเทศท่ีมีต่อกระบวนการนิเทศของทีมผู้

นิเทศภายในโรงเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนของครูท่ีมีการปรับเปลี่ยนการ

สอนตามข้อเสนอแนะของผู้นิเทศภายใน รวมท้ังผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ควรจัดเก็บเมื่อ

สิ้นภาคเรียนแต่ละภาคและสิ้นปีการศึกษา ท่ีส าคัญผู้นิเทศภายในควรเก็บผลความก้าวหน้าในการ

สอนของครูท่ีรับการนิเทศ และความก้าวหน้าด้านการเรียนหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

นักเรียนไว้เพื่อสรุปผลการนิเทศภายในโรงเรียนด้วย 

 

6. กำรถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

           สิ้นภาคเรียน ทีมผู้นิเทศภายในโรงเรียนและผู้รับการนิเทศทุกคนประชุมปฏิบัติการถอด

บทเรียน สิ่งท่ีได้ด าเนินการ อาจเป็นวิธีการปฏิบัติท่ีดี หรือข้อท่ีพึงระวังในการด าเนินงานเป็นบทเรียน

ส าคัญในการพัฒนางานหรือส าหรับการปฏิบัติของโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป 
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7.การสรุป รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน  

   ตัวอย่ำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนนิเทศภำยในโรงเรียน  

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

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการนิเทศ                     

          1.ชาย .................คน                    2. หญิง ....................คน   รวม ........................คน 

          2.แยกเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังน้ี 

            2.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      จ านวน .....................คน 

            2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     จ านวน .....................คน 

            2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   จ านวน .....................คน  

 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา     จ านวน .....................คน 

            2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี นาฎศิลป์   จ านวน .....................คน 

            2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จ านวน .....................คน 

 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน .....................คน 

            2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    จ านวน .....................คน 

            2.9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จ านวน .....................คน  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

             (สรุปตามแบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้) 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลจากการสังเกตการณ์สอน 

 (สรุปตามแบบสังเกตการสอน) 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลอื่น ๆ  ซึ่งควรระบุจุดเด่น จุดท่ีต้องพัฒนาหรือแก้ไข หรือข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
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ตัวอย่ำง เคร่ืองมือกำรนิเทศภำยใน 

- แบบนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา 

- แบบสรุปการประเมินหอ้งเรียนและกจิกรรม 5ส. 

- แบบประเมินการนิเทศการเรียนการสอน/การตรวจเยี่ยมหอ้งเรียน 

- แบบติดตามการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยเทคโนโลยี

สารสนเทศ DLIT : ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

คณะผู้จัดท า 

หน่วยนิเทศการศกึษา กองการศกึษา เทศบาลเมืองเมอืงพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง เคร่ืองมือกำรนิเทศภำยใน 

 


