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นิเทศอะไรของการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
                     จรรยา สิงห์ทอง* 
 

  การนิเทศการประเมินหลักสูตรสถานศึกษานั้น ผู้นิเทศจ าเป็นต้องมีความรู้ในบางเนื้อหามาก่อน 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการนิเทศ ได้แก่ การประเมิน การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อที่ผู้นิเทศจะได้ทราบว่า สถานศึกษามีกระบวนการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร 
มีแผนขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาอย่างไร มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้อย่างไร และมีการวางแผน/
ออกแบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไว้อย่างไร รวมทั้งไดป้ฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างไรไปแล้วบ้าง  
  ต่อจากนั้น ผู้นิเทศควรก าหนดแนวทาง/ออกแบบการนิเทศการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา         
ซึ่งเปรียบเสมือนการจัดท าแผนนิเทศการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือ 
แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาให้สามารถตอบได้ว่าหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองมีคุณภาพ สามารถ
น าไปใช้แล้วเป็นไปตามจุดหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข และอะไรเป็นปัจจัยที่         
ท าให้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาได้ อะไรเป็นปัจจัยที่ท าให้จัดไม่ได้ตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้ง
สร้างเจตคติแก่บุคลากรของสถานศึกษาเกี่ยวกับการรับบทบาทในการจัดท าและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ด้วยตนเองเพิ่มจากการใช้หลักสูตรเพียงอย่างเดียว  

ในที่นี้ ขอน าเสนอตัวอย่างการก าหนดแนวทาง/ออกแบบการนิเทศการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษา 5 ขั้นตอน ดังนี้     

 

ขั้นตอนการนเิทศ แนวทาง/ประเด็นการนิเทศ วิธีการนิเทศ 
1. ศึกษาสภาพ 

ปญัหา และ 
ความต้องการ 

1. สถานศึกษาด าเนินการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และ
เขียนรายงานการประเมินเสร็จเรียบร้อยหรือยัง  
2. ผลการประเมินเป็นอย่างไร น าผลการประเมินไปใช้อย่างไร 
3. ถ้าประเมินแล้ว มีการออกแบบการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาอย่างไร โดยพิจารณาว่า 
   3.1 เลือกประเภท/รูปแบบการประเมินอะไร  
   3.2 ท าไมเลือกประเภท/รูปแบบนี้ ในประเภท/รูปแบบ      
ที่เลือกนั้นสามารถตอบค าถามเหล่านี้ได้หรือไม่ คือ  
         - ประเมินอะไร  
         - ต้องการข้อมูลอะไรที่จะช่วยในการประเมิน 
         - มีการรวบรวมข้อมูลข้างต้นอย่างไร ใช้เครื่องมือและ 
           วิธีการอะไร 
         - มีการก าหนดเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร 
         - มีวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการประเมิน 
           อย่างไร 
4. ครูแต่ละคนมีแผนจัดการเรียนรู้หรือไม่ เป็นแบบบูรณาการ
หรือรายวิชา และได้น าแผนฯ ไปใช้ในการจดัการเรียนรู้หรือไม่ 
ผลเป็นอย่างไร 
5. มีจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาในการจัดการเรียนรู้หรือไม่ 
อย่างไร 
6. ครูมีความตอ้งการพัฒนาในเรื่องใด 

- การต้ังค าถาม 
- วิเคราะห์
เอกสารรายงานการ
ประเมินหลักสตูร
สถานศึกษา และ
แผนจัดการเรยีนรู้ 
รวมทั้งบันทึกผล
การใช ้
- วิเคราะห์ค าตอบ
ที่ได้จากการตั้ง
ค าถาม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- อธิบายความรูใ้น
ส่วนที่ยังไม่เข้าใจ 
หรือเข้าใจไม่
ถูกต้อง 
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ขั้นตอนการนเิทศ แนวทาง/ประเด็นการนิเทศ วิธีการนิเทศ 
2. วางแผนการ

นิเทศและก าหนด
ทางเลือก 

1. มีการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาในการประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาหรือไม ่ผลเป็นอย่างไร 
2. สรุปปัญหาในภาพรวมของจังหวัดหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร 
3. วางแผนการนิเทศเพ่ือแกป้ัญหาให้ตรงประเด็น รูปแบบ/
ลักษณะการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไร กับใครบ้าง เป็นราย
สถานศึกษาหรอืเป็นภาพรวมทั้งจังหวัด  

- การต้ังค าถาม 
- วิเคราะหเ์อกสาร
แผนนิเทศ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

3. สร้างสื่อ และ
เครื่องมือการ
นิเทศ 

1. มีการจัดท าสื่อ/เครื่องมือการนิเทศอะไร ใครเป็นผู้จัดท า 
2. สื่อ/เครื่องมือสอดคล้องกับแผนการนิเทศที่ก าหนดไว้
หรือไม่   
3. ผลการใช้สือ่/เครื่องมือนิเทศเป็นอย่างไร 

- การต้ังค าถาม  
- วิเคราะหเ์อกสาร
สื่อ/เครื่องมือการ
นิเทศ รวมทั้ง
บันทึกผลการใช้ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- อธิบายความรูใ้น
ส่วนที่ยังไม่เข้าใจ 
หรือเข้าใจไม่
ถูกต้อง 
 

4. ปฏิบตักิารนิเทศ 1. มีปฏิทินการนิเทศหรือไม่ เป็นแบบตลอดปี หรือ        
เป็นครั้งคราว 
2. ปฏิบัติการนิเทศตามปฏิทินได้หรือไม ่นิเทศเป็นกลุ่มใหญ่ 
กลุ่มเล็ก หรือรายบุคคล หรือนิเทศอย่างไร 
3. มีการมอบหมายให้สถานศึกษาจัดผู้สรุปผลที่ได้รับจากการ
นิเทศในแตล่ะกิจกรรมหรือไม่ ผลที่สรุปเปน็อย่างไร ถูกต้อง 
ครบถ้วนหรือไม่ 

- การต้ังค าถาม 
- วิเคราะห์ปฏิทิน
การนเิทศ และ
บันทึกสรุปผลการ 
นิเทศ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

5. สรุปผลการนเิทศ 1. มีการมอบหมายให้สถานศึกษาจัดผู้สรุปผลที่ได้รับจาก 
การนิเทศเป็นรายภาคเรียน และรายปีการศึกษาหรือไม ่
2. ผลที่สรุปเปน็อย่างไร ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ 
3. มีการน าผลการนิเทศมาใชอ้ย่างไร 

- การต้ังค าถาม 
- วิเคราะห์
เอกสารรายงาน
สรุปผลท่ได้จากการ
นิเทศ 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

 
 ซึ่งผู้นิเทศสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนิเทศการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาได้                 
จากเอกสารหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. เรื่อง แนวทางการนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
(ฉบับปรับปรุง) ตอนที่ 5  
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เมื่อ 19 ธันวาคม 2554 

Tip 

      ผู้นิเทศควรแนะน าครใูห้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน 

2. เลือกรูปแบบการประเมิน เช่น รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (Tyler)  หรือ CIPP Model หรือ 
System Approach เป็นต้น 

3. ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินตามรูปแบบที่เลือก 

4. สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามกรอบแนวคิดการประเมินที่ก าหนด 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 

6. วิเคราะห์ข้อมูล 

7. สรุป รายงานผลการประเมิน 

8. น าเสนอผลการประเมิน 

9. น าผลการประเมินไปใช้ 
 


