โครงการพัฒนาอาจารยนิเทศนิสิตฝกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. หลักการและเหตุผล
การนิเทศไดมีก ารพัฒนามาหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแตยุคศตวรรษที่18 ของการตรวจตราในดาน
การบริ ห ารของผู บ ริห ารการศึ ก ษา จนถึ ง แนวคิ ด ของการนิเ ทศการศึ ก ษาเป น งานมนุ ษ ย สั ม พั น ธ แ บบ
ประชาธิ ปไตย ในป พ.ศ. 2498 ประเทศไทยไดมี การจั ดตั้ งศึ กษานิ เทศกก รมการฝ กหั ดครูขึ้ น โดยไดแ บง
ประเภทของการนิเทศในหลากหลายรูปแบบ ในยุคสังคมปฏิรูปแหงการเรียนรู ทักษะทางดานการวิจัยในชั้น
เรียนและการประเมินผลการเรียน เปนแนวทางสําคัญ ที่ทําใหครูสามารถพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป น การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย รวมทั้ ง กระบวนการคิ ด และ
กระบวนการทางสังคมที่มีคุณภาพ
การแลกเปลี่ ย นเรีย นรู และการสรา งเครือข า ยสามารถทํ า ใหเกิ ด การพั ฒ นาความรวมมื ออย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การสรางแนวความคิดโดยการศึก ษาดูงาน วิธีการดําเนินงานของโรงเรียนตนแบบและ
แนวทางการเรียนการสอนใหม ๆ หรือการศึกษาดูงานในโรงเรียนตาง ๆ ตามวิชาแตละกลุมสาระ ที่แตกตาง
เพื่อนําความรูที่หลากหลายมาแลกเปลี่ยนกันและนําไปใชใหเปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิท ยาลั ย ศรีนครินทรวิโรฒ ไดแบ ง ลั ก ษณะของศึ ก ษานิเทศก เป นแบบศึ ก ษานิเทศก ทั่ วไป
ศึกษานิเทศกผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาและศึกษานิเทศกประจําโรงเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไดตระหนักถึงการวิ จัยในชั้นเรี ยนและการประเมินการเรี ยนรู ซึ่งจะมีประโยชนและเปนแนวทางนําไป
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรีย นรูตามเปาหมาย อีกทั้งครูยังสามารถพัฒนาตนเองใน
การคนพบความรูใหม ควบคู กับ กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนบรรลุตามมาตรฐานที่กํ าหนดไว
มีคุณภาพตามสภาพความรูความสามารถที่เปนจริงของผูเรียนอันจะนําพานิสิตฝกสอนกาวสูการเปนครู มือ
อาชีพตามความมุงหวังของการพัฒนาวิชาชีพครูตอไป
โครงการการปฏิรูปการศึกษาศาสตร (บก.18) ไดดําเนินการดานงบประมาณเพื่อใหการบริการ
วิชาการแกสังคม ในโครงการรองที่ 3 “พัฒนาอาจารยนิเทศการศึกษา อาจารยนิเทศวิชาเฉพาะและอาจารย
นิเทศประจําโรงเรียน” อันประกอบดวยโครงการจัดสัมมนา “บทบาทของอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ” โครงการจัดอบรมใหกับคณาจารยทั้ง 3 ภาคสวนเกี่ยวกับ “การวิจัยในชั้นเรียนและวิธี
การประเมินผลการเรียน” และโครงการดูงานและนิเทศการสอน ซึ่งคณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่หลักในการใหบริการวิชาการในศาสตรตาง ๆ ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการนิเทศการศึกษาดวย จึงรับเปนหนวยงานที่ดําเนินการจัดการสัมมนานี้เพราะเห็นความ
สําคัญของบทบาทของอาจารยนิเทศในการพัฒนากระบวนการในการคิด เทคนิคในการสอน และในการ
ประเมินผล
เพื่อใหเกิดแนวทางการพัฒนาการนิเทศการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดแกอาจารย
นิเทศประจําโรงเรียนและอาจารยนิเทศการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหอาจารยนิเทศไดพัฒนามาตรฐานของคุณลักษณะอาจารยนิเทศ
2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายของอาจารยนิเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เพื่อเกิดการสรางกลุมความรวมมือพัฒนาระบบการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสรางเครือขายการจัดการความรูงานวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินผลการเรียน
5. เพื่อนําความรูทางดานการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนนําไปใชในการพัฒนา
กระบวนการนิเทศ
6. เพื่อใหอาจารยไดสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนได
3. คณะกรรมการอํานวยการ/วิชาการ
1. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร มากตุน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ
3. รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย วงศวัฒนะ
4. อาจารย ดร.ขจีพร วงศปรีดี
5. อาจารย ดร.สุจิตรา ศรีสังข
6. อาจารย ดร.อมรมาศ กีรติสิน
7. นางสาวอุบลรัตน ฉวีศักดิ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

4. คณะกรรมการดําเนินงาน
1. รองผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการฝายกิจการพิเศษ
2. รองผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการฝายบริหาร
3. ผูจัดการศูนยบริการวิชาการ
4. นางสาวพิชชาภัสส ธนัชญจุฑานนท
5. วาที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา สุวรรณภูมิ
6. นายนพพล อุทิศ
7. นายวรทัศน วัฒนชีวโนปกรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

5. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ
ระหวางเดือนมีนาคม ถึง เดือนกรกฎาคม 2552
6. รูปแบบการดําเนินงาน
สําหรับ การดํา เนิน งานในโครงการฯ เมื่อพิจารณาจากวั ตถุประสงค สามารถแจกแจงรูป แบบการ
ดําเนินงานไดเปน 3 ระยะซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้

ระยะที่ 1
1. อบรมเรื่องรูปแบบการนิเทศนิสิตฝกสอนแนวใหม
วัตถุประสงค
- เพื่อใหอาจารยนิเทศไดพัฒนามาตรฐานของคุณลักษณะอาจารยนิเทศ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเรื่องรูปแบบการนิเทศการศึกษาอยางนอยรอยละ 80
วิธีดําเนินงาน
- จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องรูปแบบการนิเทศการศึกษาแกอาจารยนิเทศประจําโรงเรียนตาง ๆ
และอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 250 คน
2. อบรมเรื่องระบบการนิเทศการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหไดอาจารยนิเทศเปนตนแบบของทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบ
และมีความคิดสรางสรรค
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
- ผูเขารวมไดรับความรูเรื่องการเปนตนแบบของการแกปญหาอยางเปนระบบ
และมีความคิดสรางสรรค อยางนอยรอยละ 80
วิธีดําเนินงาน
- จัดอบรมเรื่องระบบการนิเทศการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 250 คน
3. Focus group เรื่องคุณลักษณะของอาจารยนิเทศ
วัตถุประสงค
- เพื่อนําผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตเสนอแนะในการสรางมาตรฐานคุณลักษณะ
อาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
- ไดคุณลักษณะของอาจารยนิเทศการศึกษาที่เหมาะสม อยางนอยรอยละ 80
วิธีดําเนินงาน
- จัด Focus Group เรื่องคุณลักษณะของอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวน 30 คน

ระยะที่ 2
1. อบรมการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนทางวิทยาศาสตร
วัตถุประสงค
- เพื่อสรางเครือขายการจัดการความรูงานวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินผลการเรียน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน
ใหกับอาจารยนิเทศประจําโรงเรียนตาง ๆ และอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อยางนอยรอยละ 80
วิธีดําเนินงาน
- จัดบรรยายพิเศษ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนโดย Professor
M r . M a r k W i n d a l e ใหกับอาจารยนิเทศประจําโรงเรียนตาง ๆ และ อาจารยนิเทศ
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 250 คน
- จัดเสวนาเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนใหกับอาจารยนิเทศประจํา
โรงเรียนตาง ๆ และอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 2 5 0 คน
2. อบรม เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนการสอน
วัตถุประสงค
- เพื่อนําความรูทางดานการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินการเรียนนําไปใชในการ
พัฒนากระบวนการนิเทศ
- เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Balance Scorecard ใหกับผูเขารวมอบรม
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน
ใหกับอาจารยนิเทศประจําโรงเรียนตาง ๆ และอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒอยางนอยรอยละ 80
- ผูเขารับการอบรมไดรับความรูเรื่อง Balance Scorecard อยางนอยรอยละ 80
วิธีดําเนินงาน
- จัดอบรมใหความรูเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและใหกับอาจารยนิเทศประจําโรงเรียนตาง ๆ
และอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 125 คน
- จัดอบรมใหความรูเรื่องวิธีการประเมินผลการเรียนการสอนใหกับอาจารยนิเทศประจํา
โรงเรียนตาง ๆ และอาจารยนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 125 คน

ระยะที่ 3
1. การศึกษาดูงานรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวใหม
วัตถุประสงค
- เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายของอาจารยนิเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- เพื่อเกิดการสรางกลุมความรวมมือพัฒนาระบบการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใหอาจารยไดสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนํามาประยุกตใชในการเรียน
การสอนได
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
- ผูเขารับการศึกษาดูงานรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูแนวใหมไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับเครือขายของอาจารยนิเทศ และสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได
อยางนอยรอยละ 80
วิธีดําเนินงาน
- จัดศึกษาดูงาน จํานวน 7 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนผไทอุดมศึกษา
2. โรงเรียนวริราวุธ
3. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. โรงเรียนรุงอรุณ
5. โรงเรียนทอรัก
6. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายประถม)
7. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
7. สถานที่
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552 ณ หองประชุม 501 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุม 501 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2552 ศึกษาดูงาน จํานวน 7 โรงเรียน

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. อาจารยนิเทศไดพัฒนามาตรฐานของคุณลักษณะอาจารยนิเทศ
2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายของอาจารยนิเทศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. เกิดการสรางกลุมความรวมมือพัฒนาระบบการนิเทศอยางมีประสิทธิภาพ
4. สามารถสรางเครือขายการจัดการความรูงานวิจัยในชั้นเรียนและการประเมินผลการเรียน
5. สามารถนําความรูทางดานการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนนําไปใช
ในการพัฒนากระบวนการนิเทศ
6. อาจารยสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอนได

กําหนดการ
โครงการพัฒนาอาจารยนิเทศนิสิตฝกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันศุกรที่ 27 มีนาคม 2552
ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.40 น.
08.40 – 09.00 น.
09.00 – 10.30 น.

10.30 - 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

ลงทะเบียน
กลาวรายงาน
โดย รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร
ประธานเปดงาน
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บรรยายพิเศษ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและรูปแบบวิธีการประเมินผลการ
เรียนรูในระดับนานาชาติโดย Professor Mr.Mark Windale
สรุปการบรรยายโดย รองศาสตราจารยกาญจนา ชูครุวงศ
เสวนา เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน
โดย รองศาสตราจารยรัตนะ บัวสนธ
อาจารย ดร.ศรีสมร พุมสะอาด
อาจารย ดร.เสกสรร ทองคําบรรจง
ดําเนินการโดย อาจารย ดร.พิญญาภัสส ปลากัดทอง
*พักรับประทานอาหารวางในหองประชุม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียน
โดยแบงเปน
หองที่ 1 เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน จํานวน 125 คน
บรรยายโดย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย
หองที่ 2 เรื่องวิธีการประเมินผลการเรียน จํานวน 125 คน
บรรยายโดย รองศาสตราจารยรัตนะ บัวสนธ
*พักรับประทานอาหารวางในหองประชุม

กําหนดการ
โครงการพัฒนาอาจารยนิเทศนิสิตฝกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุม 501 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 – 10.00 น.
10.00 - 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียน
ปาฐกถา เรื่อง รูปแบบการนิเทศการศึกษา
โดย ศาสตราจารย นายแพทยประเวศ วะสี
พักรับประทานอาหารวาง
อภิปราย เรื่อง รูปแบบการนิเทศนิสิตฝกสอนแนวใหม
โดย รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ
อาจารย ดร.ภิญโญ พานิชพันธ
ดําเนินการโดยรองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ
*พักรับประทานอาหารวางในหองประชุม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เสวนา เรื่อง แนวทางในการพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณบดีคณะศึกษาศาสตร
คณบดีคณะพลศึกษา
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร คณบดีคณะสังคมศาสตร
*พักรับประทานอาหารวางในหองประชุม
สรุปประเด็นการเสวนา

กําหนดการศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาอาจารยนิเทศนิสิตฝกสอนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2552

08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.30 น.
09.30 - 12.00 น.
12.00 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

ลงทะเบียน
เดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไปยังสถานที่ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางศึกษาดูงาน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางจากสถานที่ดูงานสูมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยสวัสดิภาพ

