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ค าน า 

การนิเทศการศึกษาเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพให้ 
ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องน าระบบการนิเทศภายในเข้ามาใช้ควบคู่กับการบริหารอย่างจริงจัง เป็นระบบครบวงจร และ
ในการพัฒนาการเรียนการสอนทางโรงเรียนได้น าระบบการนิเทศแบบ คู่สัญญาเข้ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
ซึ่งเป็นรูปแบบที่ครูสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งเพราะเป็นการ
สร้างระบบที่ครูจะได้ร่วมกันจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงคุณภาพงานของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น ครูจะได้ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนอันส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตร  

คู่มือนี้เป็นแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินการนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) เพ่ือให้ครู
คู่สัญญา(Buddy Supervision) จะได้ น าไปใช้ในการนิเทศซึ่งกันและกันโดยจะท าการนิเทศภาคเรียนละ       4 
ครั้ง มีระบบการนิเทศ ออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ การนิเทศก่อนสอน นิเทศขณะปฏิบัติการสอน นิเทศหลังสอน
และการ สรุปผลการนิเทศการสอน และจะได้บันทึกผลการนิเทศ สรุปผลการนิเทศ เพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนางานสอนของตนเองต่อไป  

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้จัดท าคู่มือการนิเทศนี้ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการนิเทศ
แบบคู่สัญญา (Buddy) ที่ครูจะได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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คู่มือการนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
 
ความเป็นมา  

 
การนิเทศการสอนเป็นกระบวนการที่ช่วยกระตุ้น เร่งเร้า ให้ครูมีความตื่นตัวที่จะปรับปรุง การเรียน

การสอนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการนิเทศจากภายนอกหรือการนิเทศภายใน ก็ตาม 
เพราะการนิเทศการสอนมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือช่วยเหลือครูพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน การนิเทศการสอนช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน สถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนจะ
ถูกพัฒนาให้ก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอการนิเทศ การศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่ง ที่มีระบบการชี้แนะ 
แนะน า และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมของครู ในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่
วางไว้โดยแบ่ง“กระบวนการ” ใน การท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
โดยผ่านตัวกลาง คือ ครู และบุคลากรทางการศึกษา (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 85)  

การนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) เป็นการนิเทศอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความ น่าสนใจ
เนื่องจาก เป็นการนิเทศโดยตรงที่เปิดโอกาสให้ครู 2 คน ได้ดึงเอาศักยภาพทางการสอนที่มี อยู่ในตัวของแต่ละ
คนออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยเริ่มจากการจับคู่สัญญาเพ่ือสร้างมิตรสัมพันธ์ อันดีต่อกัน และใช้
สัมพันธภาพอันดีนี้เป็นตัวน าไปสู่กิจสัมพันธ์หรือความส าเร็จในการท างานอันได้แก่ การนิเทศการสอน โดยทั้ง 2 
ฝ่ายต่างสัญญาต่อกันว่า จะท าหน้าที่เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนภาพให้อีกฝ่ายหนึ่ง ได้เห็นจุดเด่นและจุด
ด้อยในการสอนของแต่ละคน รวมทั้งเปิดใจพร้อมที่จะน า จุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละฝ่ายมาวิเคราะห์วิจารณ์ 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาการปรับปรุง หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้บรรลุจุดประสงค์ตามหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ (บูรชัย ศิริมหา สาคร. 2545: 125) ดังนั้น การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญาจึงเป็นการ
นิเทศท่ีเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ  

จากผลการส ารวจและการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (SAR) ของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
เอง พบว่า โรงเรียนมีปัญหาด้านคุณภาพของการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน
ตกต่ า และผู้เรียนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่จ าเป็นต่อการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากนั้น ผลของการประเมินการประกัน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 3 ปี 2556 โดยส านักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) (สมศ.) สรุปว่า โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ไม่รับรอง” 
โดยสาเหตุส าคัญท าให้ไม่ผ่าน การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 3 เนื่องมาจากมีจ านวนนักเรียนที่มีผล
การเรียนติด 0 จ านวนมาก และผลการเรียนเฉลี่ยยังอยู่ในระดับปรับปรุง  

จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จึงสนใจที่จะพัฒนาบุคลากรโดยใช้ กระบวนการนิเทศ 
แบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) ในเรื่องของการออกแบบการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา ซึ่งจะท าให้ครูมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีความจริงใจต่อกันใน การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ
และน าความรู้ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีขึ้น ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้  

 



1. วัตถุประสงค์ของการนิเทศ  
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ

จัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อันจ าเป็นที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน  

การจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 
2. เนื้อหาการนิเทศ  

1. การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบที่น ามาใช้ในการศึกษาความ ต้องการของ
ผู้เรียนและปัญหาการเรียน การสอนเพ่ือแสวงหาแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาการเรียน การสอน การเสริมสร้าง
ให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายการจัดการศึกษา และหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถสร้าง 
พัฒนาและประเมินหลักสูตร มีความรอบรู้ในเนื้อหาสาระ เป้าหมายของการออกแบบการเรียนการสอน คือ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมให้ครูน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ มาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การรู้จักผู้เรียนให้ครอบคลุมอย่างรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน ได้แก่ การจัดการ
บรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อและเทคโนโลยี จัดสถานการณ์ฯลฯ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ สภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและน าผลมาประเมิน 
ปรับเปลี่ยนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  

3. การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน การส่งเสริมให้ครูสร้าง พัฒนา วิจัยสื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ใหม่ๆ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วท าให้การศึกษาหรือการจัด กิจกรรมการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็ว มีแรงจูงใจในการเรียน ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุดกับผู้เรียน 

 4. การวัดและประเมินผล การส่งเสริมให้ครู มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถน าแนวทางไป
ปฏิบัติและพัฒนาการวัดผลและประเมินผลในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องทีเ่กี่ยวกับ ระเบียบว่าด้วย
การวัดผลและประเมินผลการเรียน การวัดผลและประเมินผลอิงมาตรฐาน การเรียนรู้ แนวทางการประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน การประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การตัดสินผลการเรียน  

5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจการ และความสามารถน า
แนวทางไปปฏิบัติ การส่งเสริม การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา โดยวิธีการและเครื่องมือส าหรับครูที่
ปรึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนานักเรียน โดยเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียน และเน้น ในด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. กระบวนการนิเทศ 
 1. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการนิเทศภายใน การส ารวจความต้องการของครูด้าน การนิเทศแล้ว

พบว่า ครูมีความต้องการให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน จึงได้สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมแก่ครูให้มีความตระหนักในการพัฒนากรเรียนการสอนโดยกระบวนการ
นิเทศ และสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

2. กระบวนการมีส่วนร่วมในการนิเทศ เป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศ และผู้รับการ
นิเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการนิเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศแบบมีส่วนร่วม
เป็นการท างานอยู่บนพ้ืนฐานแนวคิดเกี่ยวกับหลักการนิเทศ หลักการเรียนรู้ร่วมกัน หลักการท างานเป็นทีม 
หลักการท างานอย่างเป็นระบบ และหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน  

3. กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA กับการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการพัฒนาคนในองค์กร พัฒนา
ครูให้มีความรู้ความสามารถในงานพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ช่วยประสานงานและความร่วมมือ
ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างงานทุกงานที่เกี่ยวข้อง มีข้ันตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 (Plan) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการและวางแผน  
ขั้นที่ 2 (Do) ปฏิบัติการนิเทศ  
ขั้นที่ 3 (Check) การประเมินผลการนิเทศ  
ขั้นที่ 4 (Act) การทบทวนปรับปรุงการนิเทศ 

  
4. รูปแบบการนิเทศ  

การนิเทศแบบคู่สัญญา การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) คือ การนิเทศโดย
ตรงที่เปิดโอกาสให้ครู 2 คน ได้ดึงเอาศักยภาพทางการสอนที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน ออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กัน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมด้วยได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นต้น โดยเริ่มจากการ
จับคู่สัญญา เพ่ือสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีต่อกัน และใช้สัมพันธภาพอันดีนี้ เป็นตัวน าไปสู่กิจสัมพันธ์หรือ
ความส าเร็จในการท างาน มรีูปแบบ 4 ขั้นตอน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 รูปภาพที่ ๑ แผนภูมิแสดงรูปแบบการนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy) 
 
 

 
 
     รูปภาพที่ ๒ แผนภูมิแสดงรูปแบบรายละเอียดวงจรการนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy) 
 
 
 
 



วิธีการด าเนินการนิเทศ 
ขั้นที่ 1 (Plan) ในกิจกรรม Work Shop เป็นการเสนอแนวคิดและการสร้างศรัทธา การน ารูปแบบ

การนิเทศแบบคู่สัญญามาใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบ
คู่สัญญาให้ครูได้เข้าใจ มีข้ันตอนดังนี้  

1. ผู้บริหารโรงเรียนประชุมคณะครูเพ่ือเตรียมบุคลากรในการน ารูปแบบการนิเทศ  
แบบสัญญามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบ คู่สัญญาให้ครูได้
เข้าใจสร้างทัศนคติที่ดีต่อกัน ให้ความจริงใจซึ่งกันและกัน มีการพบปะพูดคุยเพ่ือพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จะน าไป
ประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูร่วมกันคิดและวางแผน วิเคราะห์สภาพปัญหา ข้อดีข้อด้อยในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือก าหนดเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน  

2. เมื่อครูยอมรับหลักการแล้ว ให้ครูที่จัดกิจกรรมเรียนรู้วิชาเดียวกันเดียวกัน/ต่างกลุ่มสาระ 
จับคู่สัญญา (Buddy) 

๓. ครูคู่สัญญาสนทนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สนใจ หรือประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อ 
ก าหนดข้อตกลง นัดหมายการสังเกตในห้องเรียน พร้อมบันทึกการนัดหมายของแต่ละคู่ลงในแบบฟอร์มของงาน
นิเทศ 

๔. ครูคู่สัญญาท าแผนการจัดการเรียนรู้และท าความเข้าใจเครื่องมือในการสังเกต การจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้  

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  
 
ขั้นที่ 2 (Do) ด าเนินกิจกรรม เป็นการนิเทศก่อนสอนจริง ให้ครูที่เป็นคู่สัญญาน าแผนการจัดการ 

เรียนรู้มาเล่ากระบวนการ ขั้นตอน รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของตนเองให้คู่สัญญา (Buddy) ฟัง ในขณะที่อีก
คนหนึ่งเป็นผู้เล่าคู่สัญญาอักคนต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่พูดแทรกหรือพูดขัด ต้องตั้งใจฟังอย่างลึกซึ้ง เมื่อผู้พูดพูดจบ
ก็ให้คู่สัญญาสะท้อนคิด และให้ข้อเสนอแนะที่น าไปสู่ การพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการสอน โดยอาจจะมี
ผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมด้วย  มีข้ันตอนดังนี้  

 ขั้น Plan 
1. ครูที่เป็นคู่สัญญาคนที่ ๑ ท าหน้าที่เล่ารูปแบบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ 

ตนเองให้คู่สัญญาคนที่ ๒ ฟัง ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยที่ครูคู่สัญญาคนที่ ๒ ตั้งใจฟังโดยไม่พูดขัด หรือพูดแทรก 
๒. ครูคู่สัญญาคนท่ี ๒ ท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกตก่อนการสอน/จัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ของครูคู่สัญญา และสะท้อนผล ความคิดเห็นให้คู่สัญญาคนที่ ๑ ฟัง  
๓. ครูคู่สัญญาร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์จุดเด่นจุดด้อยของกันและกัน (ตามนัดหมาย) เพ่ือน า 

จุดเด่นของแต่ละคนมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย  
๔. ครูคู่สัญญาน าจุดเด่น ข้อเสนอแนะของคู่สัญญามาปรับแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 

 บูรณาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือแนวทางแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ในวิชาเดิมหรือในบทเรียนต่อไปและ
น าไปสู่การสอนจริง 

 ขั้น (Do)  
เป็นการท าการเรียนการสอนจริงในชั่วโมงเรียน โดยมีคู่สัญญาเข้าไปร่วมสังเกตการสอน 

ตามที่นัดหมายกันไว้ โดยอาจจะมีผู้บริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มสาระ หรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการเข้าร่วมด้วย          
มีข้ันตอนดังนี้  

1. ครูที่เป็นคู่สัญญา (Buddy) จะน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรม ที่ได้ 
ปรับปรุงแล้วมาสอน  



๒. ครูคู่สัญญา (Buddy) เข้ามาร่วมสังเกตการสอนแล้วบันทึกข้อมูลในแบบสังเกตการสอน 
ของครูคู่สัญญา แล้วสรุปผลการการสอนสังเกต (ด้านครู/ผู้เรียน/บรรยากาศ)  โดยไม่เข้าไปวุ่นวาย หรือแสดง
ความคิดเห็น หรือยุ่งเก่ียวกับการสอนของผู้ที่ท าหน้าที่สอน  

 ขั้น See 
เป็นการนิเทศหลังสอนหรือสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคู่สัญญาที่ท าหน้าที่สอน 

 และท าหน้าที่สังเกตการณ์สอน หรือผู้ร่วมเข้าสังเกตการณ์สอน หลังจากการการสอนเสร็จ (ควรด าเนินการ
ทันทีท่ีสอนเสร็จ) มีข้ันตอนดังนี้  

๑. คู่สัญญา (Buddy) ที่ท าหน้าที่เป็นผู้สอนเล่าถึงความพึงพอใจ ความส าเร็จ ของตนในการ 
สอน ให้คู่สัญญาฟัง 

๒. คูสัญญา (Buddy) ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ฟัง สะท้อนคิดผลการสังเกตการสอนให้คู่สัญญาฟัง 
(ด้านครู/ผู้เรียน/บรรยากาศ)  หากมีผู้บริหาร /หัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้าวิชาการ เข้าด้วยก็ให้สะท้อนคิดไปที
ละคนจนครบ ภายใต้กรอบ ๔ ค าพูด คือ “สิ่งที่ท า ผลที่เกิด บทเรียนที่ได้ สิ่งที่จะท าต่อไป” 

๓. ครูคู่สัญญา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
หากยังไม่ บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ คู่สัญญาต้องกลับไปค้นคว้าหาความรู้หรือแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้นเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้แก้ปัญหาร่วมกันอันจะน าไปสู่วิธีการแก้ปัญหาใหม่ ถ้า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ มาตรฐานและตัวชี้วัด แล้วคู่สัญญาควรแสดงความยินดี
ร่วมกัน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน  

เครื่องมือในการนิเทศ  
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน 
2. แบบวิเคราะห์การสังเกตการสอน  

การประเมินผลการนิเทศแบบคู่สัญญา  
1. การสังเกตการสอนโดยคู่สัญญาผลักกันท าการสอนและการใช้เครื่องมือ  
2. การตรวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 ขั้นที่ ๓ (Check) เป็นการติดตามผลการด าเนินการตามวงจร เดือนละ ๑ ครั้ง ตามปฏิทินกรนิเทศ
ภายใน 

ขั้นที่ ๔ (Act) เป็นการสรุปผลการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา (Buddy)และน าผลไปวางแผนพัฒนา
ต่อไป โดยครูเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม “Sumposium” ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง มีข้ันตอนดังนี้ 

๑. ผู้บริหารชี้แจง ทบทวนรูปแบบวิธีการจัดกิจกรรม 
๒. ครูร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา (Buddy) ยืนพูดแต่ละคน 

ภายใต้ ๔ หัวข้อ คือ 
๑. สิ่งที่ท า 
๒. ผลที่เกิด 
๓. บทเรียนที่ได ้
๔. สิ่งที่จะต้องท าต่อไป 

 
 
 
 
 



5. ผู้นิเทศการเรียนการสอน 
ผู้นิเทศการเรียนการสอน คือ บุคคลที่ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา ท าหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน าปรับปรุง

และพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นเรื่องกระบวนการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้นิเทศการ
สอนของครูสามารถแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ คณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา ผู้มีส่วนร่วมจาก
ภายนอก และฝ่ายบริหาร  

 
บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา  
1. ท าหน้าที่เป็นผู้เสนอแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งจะน ามาใช้ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้และ ท้าทายให้

ครูทดลองน าไปปฏิบัติ  
2. ให้การสนับสนุนครูในด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือหรือเอกสารประกอบการ ค้นคว้า 

รวมทั้งให้ขวัญก าลังใจครูด้วยการเสริมแรงแบบต่าง ๆ  
3. ไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการท างานของครูมากจนเกินความจ าเป็น หรือท าให้ครู เกิด

ความรู้สึกว่า การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นการตรวจจับผิด  
 
 
บทบาทของคู่สัญญาในฐานะผู้นิเทศการสอนและผู้รับการนิเทศ  

1. คู่สัญญาต้องเป็นบุคคลที่มีกัลยามิตรต่อกัน  
2. คู่สัญญาต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
3. คู่สัญญาต้องมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล  
4. คู่สัญญาจะต้องหมั่นแสดงความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ  

 
6. ระยะเวลาการนิเทศ  

1. นิเทศทั้งในเวลาและนอกเวลาที่ท าการสอน  
2. นิเทศในเวลาที่ท าการสอน เดือนละ ๑ ครั้ง  

 
7. ปัจจัยเอื้อส าหรับการนิเทศ  

ด้านปัจจัยเอื้อส าหรับการนิเทศ สู่ความส าเร็จ โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม ได้สรุปปัจจัยเอ้ือส าหรับการ
นิเทศ ที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย  

1. วัฒนธรรมและค่านิยมที่เข้มแข็งในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนโดย ฝ่ายบริหารและ
คณะครู ได้สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ได้ก าหนดมาตรฐาน และตัวชี้วัด เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสีย ถึงคุณภาพของการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

2. การพัฒนาความรู้และเทคนิคการนิเทศภายในแก่ครูและผู้บริหาร โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครูใน
หลายรูปแบบที่สอดคล้องกับเนื้อหาการนิเทศ เพ่ือได้น าองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3. การก าหนดบทบาทการนิเทศที่ชัดเจนของผู้บริหารและครู โรงเรียนก าหนดบทบาท หน้าที่ของ
ผู้บริหารและครูอย่างชัดเจน เป็นค าสั่งการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น รูปธรรม มีการก ากับติดตาม
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  

 



4. การก าหนดขั้นตอนและแบบรายงานการนิเทศท่ี สะดวก ถูกต้อง และเป็นรูปธรรม โรงเรียน 
ก าหนดขั้นตอนการนิเทศแบบคู่สัญญา ที่ครูสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความสะดวกให้กับครูและ
การรายงาน ที่ไม่เป็นภาระยุ่งยาก สามารถน าผลการรายงานไปใช้ประโยชน์ใน การพัฒนาการเรียนการสอนได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เครื่องมือการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
  

ข้อปฏิบัติในการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
1. บันทึกรายละเอียดของผู้ถูกสังเกต  
2. ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย (ครูผู้ที่เป็นคู่สัญญาของผู้รับการนิเทศ) ท าการสังเกตและประเมินในแบบ

สังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  
3. การสังเกตให้ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย (ครูผู้ที่เป็นคู่สัญญาของผู้รับการนิเทศ) ท าการสังเกตพร้อมกัน  
4. การประเมินระดับคุณภาพพฤติกรรม ผู้ประเมินพิจารณาในช่องรายการประเมินแต่ละ ข้อมีระดับ

ผลการประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จาก การใช้รูปแบบการ
นิเทศภายในแบบคู่สัญญา มากน้อยเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด แบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ  

ระดับ 5 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  
ระดับ 3 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อย  
ระดับ 1 หมายถึง พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ตอนที่ ๑ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
  จากการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
  ด้านนิเทศก่อนการสอน 

 
 
 
 
 



 
       คะแนนรวม................................ 
       เฉลี่ยรวม.........................................  
       ระดับคุณภาพ................................... 
 
ข้อเสนอแนะ 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
        (ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ  
         (..................................................)  
 
 
 
 



 
ตอนที่ ๒ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
  จากการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญาของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 
  ด้านนิเทศการปฏิบัติการสอน 

       คะแนนรวม................................ 
       เฉลี่ยรวม.........................................        ระดับคุณภาพ................................... 



 
ตอนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  
            จากการใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา( Buddy) ของโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม  
            ด้านการนิเทศหลังปฏิบัติการสอน (น าผลมาจากการเข้าสังเกตการสอนในขั้นที่๒ มาเขียน
บรรยาย) 

 
 



สรุปผลการนิเทศ 
 

 
ครั้งที่นิเทศ 

ระดับคุณภาพ  
แลกเปลี่ยนหลังการสอน นิเทศก่อนสอน นิเทศขณะสอน 

 
 

นิเทศครั้งที่ ๑ 

  จุดเด่น..................................... 
............................................... 
จุดด้อย...................................... 
............................................... 

 
 

นิเทศครั้งที่ ๒ 

  จุดเด่น..................................... 
............................................... 
จุดด้อย...................................... 
............................................... 

 
 

นิเทศครั้งที่ ๓ 

  จุดเด่น..................................... 
............................................... 
จุดด้อย...................................... 
............................................... 

 
 

นิเทศครั้งที่ ๔ 

  จุดเด่น..................................... 
............................................... 
จุดด้อย...................................... 
............................................... 

 

ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ....................... 
................................................................................................................................................................... ............ 
        (ลงชื่อ)........................................................ผู้นิเทศ  
       (..................................................) 



 
 

แบบฟอร์มสรุปการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา (Buddy) ในกิจกรรมวัน “Symposium” 
วันที่..............................................ณ โรงเรียนหานโพธิ์พทิยาคม อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง 

 สิ่งท่ีท า 
ข้าพเจ้า.........................................................เป็นคู่สัญญา(Buddy)กับ........................................... 

ได้รับการนิเทศการสอนจ านวน..............ครั้ง  ในรายวิชา................................................ชัน้.................. ...... 
พบว่า (อธิบายสิ่งที่ตนเองประทับใจ การเปลี่ยนแปลงของตนเอง การสอน การแก้ปัญหา หรือสิ่งที่ตนเองได้
ด าเนินการหลังจากรับการนิเทศ) 
............................................................................................................................. ..................................................
......................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

 ผลที่เกิด 
(อธิบายผลที่เกิดขึ้นกับตนเอง ด้านพฤติกรรม ด้านการสอน ด้านการวัดประเมินผล ด้านการใช้สื่อ บรรยากาศ
ฯลฯ ผลทีเ่กิดข้ึนกับนักเรียน พฤติกรรมการเรียน ความรับผิดชอบ ผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................  

 บทเรียนที่ได้ 
(เขียนอธิบายสิ่งที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมนิเทศภายในแบบคู่สัญญา (Buddy) ตลอดภาคเรียนที่ผ่านมา) 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ..................................................  

 สิ่งที่จะท าต่อไป 
(เขียนอธิบายว่าจะท าอย่างไรต่อไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้การนิเทศแบบคู่สัญญา(Buddy) 
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ..................................................
........................................................................... ....................................................................................................   
                                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้ถอดประสบการณ์  
           (..................................................) 



     รายช่ือคณะกรรมการผู้จัดท า 
     ที่ปรึกษา 

๑. นายเรืองเดช เรืองพริ้ม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 

 
ผู้จัดท า 

๑. นางสาวเนาวรัตน์ สังข์โพธิ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางระเบียบ  สุขมิ่ง   กรรมการ    
๓. นายโชคชัย  สุดเรือง   กรรมการ    
๔. นางวิธวินท์  บุญรัตน์   กรรมการ    
๕. นางสาวกันทิมา จันทร์แจ่ม  กรรมการ   
๖. นางเพ็ญศร ี  เรืองสุวรรณ  กรรมการ    
๗. นายอภัย  พงศ์ไพบูลย์  กรรมการ    
๘. นางอ าไพ  นาศินทร ์  กรรมการ    
๙. นายพรชัย  คงด านิ   กรรมการ    
๑๐. นางสาวมณฑิตา แสงเดช   กรรมการ    
๑๑. นางมยุร ี  ฤทธิ์มาก   กรรมการ    
๑๒. นายนิคม  แสงเพิง   กรรมการ     
๑๓. นางสุจิตรา  หนูสิงห์   กรรมการ 
๑๔. นายณัฐพงษ ์ สังทอง   เลขานุการ    

 

ผู้ตรวจทาน 
๑. นางฟาริดา  ด้วงดล       
๒. นางนาฏยา  ด่อนแผ้ว 


