การนิเทศในสถานศึกษา
อาจารย์ ดร.เก็จกนก เอือ้ วงศ์
เค้ าโครงเนือ้ หา
ตอนที่ 8.1 แนวคิด หลักการเกีย่ วกับการนิเทศการศึกษา
8.1.1 ความหมาย และความสาคัญของการนิเทศการศึกษา
8.1.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
8.1.3 หลักการของการนิเทศการศึกษา
8.1.4 ภารกิจของการนิเทศการศึกษา
8.1.5 ความสัมพันธ์ของการนิเทศกับการบริ หารการศึกษา
ตอนที่ 8.2 รู ปแบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา
8.2.1 รู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษา
8.2.2 กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา
ตอนที่ 8.3 ระบบการนิเทศในสถานศึกษา
8.3.1 ความหมายของระบบการนิเทศ
8.3.2 องค์ประกอบของระบบการนิเทศ
8.3.3 การจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา
ตอนที่ 8.4 ปัญหาและแนวโน้ มของการนิเทศในสถานศึกษา
8.4.1 สภาพปั ญหาของการนิเทศในสถานศึกษาในปั จจุบนั
8.4.2 แนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษา
8.4.3 บทบาทของผูบ้ ริ หารต่อการนิเทศในสถานศึกษา
แนวคิด
1. การนิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศเพื่อช่วยเหลือ แนะนาครู ให้มีภาวะผูน้ า
ทางวิชาการ เสริ มสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบตั ิงาน ส่งเสริ มประสานความร่ วมมือในการแก้ปัญหาการเรี ยนการ
สอน และเสริ มสร้างขวัญกาลังใจ โดยยึดถือหลักการดาเนินการคือ หลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครู หลักแห่งความ
ร่ วมมือ หลักการสร้างสัมพันธภาพบนความเท่าเทียม หลักความเป็ นระบบและความต่อเนื่อง และหลักความยืดหยุน่ ให้อิสระ
การนิเทศและการบริ หารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด เป็ นกระบวนการทางานที่ตอ้ งการประสานกัน เป็ น
องค์ประกอบของกันและกัน และการดาเนินงานจะส่งผลกระทบต่อกัน
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2. รู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษาที่ใช้ทวั่ ไป คือการนิเทศเป็ นรายบุคคลและการนิเทศเป็ นกลุ่มรู ปแบบการนิเทศลักษณะเฉพาะ
ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่มีแนวคิดหลักการในการดาเนินการที่ชดั เจน เฉพาะเจาะจง ได้แก่ การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบร่ วม
พัฒนา กระบวนการนิเทศมีข้ นั ตอน คือ การเตรี ยมการ การวางแผนการ การปฏิบตั ิตามแผน การประเมิน และการปรับปรุ ง
แก้ไข สาหรับกระบวนการนิเทศการเรี ยนการสอน ใช้วงจรการนิเทศแบบคลินิก
3. ระบบการนิเทศ เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึงกลไกหรื อกระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการ
นิเทศ องค์ประกอบของระบบการนิเทศได้แก่ 1) ปั จจัยนาเข้า ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการนิเทศ บุคลากรการนิเทศ และปัจจัย
สนับสนุน 2) กระบวนการนิเทศ 3) ผลผลิต คือเจคติ ความรู ้ความเข้าใจและทักษะของครู 4) ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อการปรับปรุ ง
การนิเทศ และ5) สภาพแวดล้อมภายนอกของระบบ ผูบ้ ริ หารมีบทบาทการจัดการระบบการนิเทศโดยกาหนดนโยบาย และ
แผนการนิเทศ จัดเตรี ยมปัจจัยที่เกี่ยวข้องและให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามระบบ
4. สภาพปั ญหาของการนิเทศ ได้แก่ บุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจและทักษะการนิเทศ ผูบ้ ริ หารไม่ตระหนักถึงความสาคัญ
ของการนิเทศ ครู มีทศั นคติทางลบต่อการนิเทศ ขาดการเตรี ยมความพร้อม ไม่ได้ศึกษาความต้องการจาเป็ น ไม่ดาเนินการตาม
แผน และขาดการประเมินผลและนาผลการนิเทศไปใช้ประโยชน์ แนวโน้มของการนิเทศในอนาคตเป็ นการนิเทศที่ใช้รูปแบบ
ไม่ช้ ีนาและนิเทศแบบร่ วมมือ การนิเทศทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์การจัดการความรู ้ และการพัฒนา
เครื อข่ายการนิเทศ โดยผูบ้ ริ หารต้องมีบทบาทในการเป็ นผูน้ า ผูเ้ อื้ออานวย ผูป้ ระเมิน ผูเ้ สริ มกาลังใจ และผูส้ อนแนะหรื อเป็ นพี่
เลี้ยงให้กบั ครู
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาได้
2. เสนอแนะแนวทางการนารู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษามาประยุกต์ใช้ได้
3. อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาได้
4. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษาได้
5. วิเคราะห์สภาพปั ญหาและแนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษาได้
6. ระบุบทบาทของผูบ้ ริ หารต่อการนิเทศการศึกษาได้
ตอนที่ 8.1
แนวคิด หลักการเกีย่ วกับการนิเทศการศึกษา
หัวเรื่อง
เรื่ องที่ 8.1.1 ความหมาย และความสาคัญของการนิเทศการศึกษา
เรื่ องที่ 8.1.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
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เรื่ องที่ 8.1.3 หลักการของการนิเทศการศึกษา
เรื่ องที่ 8.1.4 ภารกิจของการนิเทศการศึกษา
เรื่ องที่ 8.1.5 ความสัมพันธ์ของการนิเทศกับการบริ หารการศึกษา
แนวคิด
1. การนิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศที่จะช่วยเหลือ ให้
คาปรึ กษา แนะนาครู ผรู ้ ับการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาให้พฒั นาการเรี ยนการสอนและการปฏิ บตั ิงานเพื่อให้เกิดความ
งอกงามทางวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของการศึกษา
2. การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยผ่านกระบวนการนิเทศ เพื่อพัฒนาครู ให้มีภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการในการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนการสอน เสริ มสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการ
ปฏิบตั ิงานของครู ส่งเสริ มการประสานความร่ วมมือในการแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอน และเสริ มสร้างขวัญกาลังใจให้ครู มี
ความไว้วางใจและความมัน่ คงในความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. หลักการในการนิเทศการศึกษา ประกอบด้วย หลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครู เป็ นสาคัญ หลักแห่งความ
ร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ผูน้ ิเทศและครู หลักการสร้าง สัมพันธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซึ่งกันและกัน หลักความเป็ น
ระบบและมี ความต่อเนื่อง และหลักความยืดหยุน่ ให้อิสระในการพัฒนา
4. ผูน้ ิเทศต้องมีความรู ้ มีทกั ษะระหว่างบุคคลและทักษะเชิงเทคนิค เพื่อปฏิบตั ิภารกิจการนิเทศต่างๆ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือการพัฒนาโดยกลุ่ม การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตร และการวิจยั ปฏิบตั ิการ
5. ความสัมพันธ์ของการนิเทศและการบริ หารการศึกษาเป็ นความสัมพันธ์ที่เป็ นการประสานการทางานร่ วมกัน และ
เป็ นองค์ประกอบของกันและกัน การนิเทศจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ตอ้ งอาศัยพึ่งพาการบริ หารจัดการของ
สถานศึกษาที่ดี ขณะเดียวกันการนิเทศซึ่งช่วยให้ครู ได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพสูงขึ้นในการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ปฏิบตั ิงานก็ส่งผลต่อประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเช่นกัน
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและความสาคัญของการนิเทศการศึกษาได้
2. ระบุจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาได้
3. อธิบายหลักการในการนิเทศการศึกษาได้
4. วิเคราะห์ภารกิจของการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาได้
5. วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการศึกษาและการบริ หารการศึกษาได้
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เรื่องที่ 8.1.1 ความหมาย และความสาคัญของการนิเทศการศึกษา
ความนา
จุดมุ่งหมายสาคัญของการจัดการศึกษาคือ คุณภาพการศึกษาหรื อคุณภาพของผูเ้ รี ยน ผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก็คือ ผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพใน
การบริ หารจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพ โดยใช้แนวทางหรื อวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย การ
นิเทศเป็ นวิธีการหนึ่งของการพัฒนาซึ่งถือว่าเป็ นหัวใจของการพัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา เพราะ
ภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษาจะสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ความรู ้ความสามารถและความร่ วมมือ
ของบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น สถานศึกษาใดที่มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางานและ
สามารถนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ก็จะมีโอกาสประสบความสาเร็ จ มีความก้าวหน้า
สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของสังคมได้ การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา โดยผ่าน
การนิเทศการศึกษาอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง จึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้การบริ หารจัดการศึกษาและการจัดการเรี ยนการ
สอนของสถานศึกษามีประสิ ทธิภาพและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ การนิเทศการศึกษาเป็ น
ศาสตร์ที่มีพฒั นาการในการดาเนินการมาในหลายยุคหลายสมัย ในแต่ละยุคก็จะมีแนวคิด ความเชื่อและจุดเน้นในการ
ดาเนินการที่แตกต่างกัน การกาหนดยุคตามคาบเวลาตายตัวเป็ นสิ่ งที่ทาได้ยาก เพราะพัฒนาการของการศึกษาในบริ บทต่างๆ มี
ความแตกต่างกันอย่างมาก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงพัฒนาการที่เห็นเด่นชัด อาจแบ่งระยะการพัฒนาการของการนิเทศ
ออกเป็ น 3 ระยะ โดยในยุคเริ่ มแรกของการนิเทศ เป็ นยุคของการตรวจตราทางการบริ หาร เป็ นลักษณะของการนิเทศการศึกษา
ทัว่ ไป ผูน้ ิเทศจะได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบโรงเรี ยนเพื่อให้โรงเรี ยนดาเนินการตามเงื่อนไข ข้อกาหนดของหน่วยงานต้น
สังกัดที่ได้กาหนดไว้ หรื อเป็ นการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อบังคับของหลักสูตรมากกว่าการเข้ามาดูแลในเรื่ องการเรี ยนการสอน
ในยุคต่อมาการนิเทศการศึกษาให้ความสาคัญกับประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนมากขึ้น ผูน้ ิเทศอยูใ่ นฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญที่จะให้
ความรู ้ คาแนะนาและชี้แนะแก่ครู ผูน้ ิเทศจึงเป็ นเหมือนครู ของครู ที่มีความรู ้ดี มีเทคนิควิธีการสอนที่จะให้คาชี้แนะเพื่อ
ช่วยเหลือครู ในสถานศึกษา การพัฒนาการของนิเทศการศึกษามีการพัฒนาเรื่ อยมาจนมากระทัง่ ในยุคปัจจุบนั เป็ นการนิเทศใน
ยุคประชาธิปไตย มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย จุดมุ่งหมายและกระบวนการนิเทศมีการเปลี่ยนแปลง
การนิเทศจึงเป็ นการทางานร่ วมกันระหว่างครู กบั ผูน้ ิเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรี ยน
การสอน โดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู และผูน้ ิเทศ การนิเทศการศึกษาช่วงนี้จึงเป็ นการนิเทศที่เน้นการนิเทศการ
เรี ยนการสอน ซึ่งกล่าวได้วา่ เป็ นส่วนหนึ่งของการนิเทศการศึกษานัน่ เอง
การนิเทศการศึกษาที่จดั อยูใ่ นปัจจุบนั อาจเป็ นการนิเทศโดยผูน้ ิเทศภายนอกสถานศึกษา บุคคลที่
รับผิดชอบในการนิเทศได้แก่ ศึกษานิเทศก์ หรื อบุคคลอื่นภายนอกสถานศึกษาซึ่งอาจจะเป็ นผูบ้ ริ หารในระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อเขตพื้นที่การศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ าย ตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร
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สถานศึกษาจนถึงครู ผนู ้ ิเทศหรื อครู ที่ได้รับมอบหมาย ในหน่วยที่ 8 นี้ได้นาเสนอสาระที่เกี่ยวกับการนิเทศในสถานศึกษา ซึ่ง
เป็ นกระบวนการที่ผนู ้ ิเทศภายในสถานศึกษาดาเนินการโดยใช้ภาวะผูน้ า เพื่อทาให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจ การประสานงาน
และการใช้ศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่อนั จะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ เป็ นแนวคิด
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ทั้งนี้เพราะ “การพัฒนาที่มีผลถาวร คือ การพัฒนาตนเอง”
ความหมายของการนิเทศการศึกษา
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า การนิเทศการศึกษามีพฒั นาการมาในหลายช่วง ซึ่งทาให้มุมมองที่นกั วิชาการนาเสนอ
ความหมายของการนิเทศการศึกษามีความแตกต่างกัน ความหมายของการนิเทศการศึกษาซึ่งนักวิชาการการศึกษาได้ให้ไว้
จานวนมาก ดังเช่น อายและเน็ทเซอร์ (Eye and Netzer, 1965: 12) ให้ความหมายการนิเทศการศึกษาอย่างกว้างๆ ว่า เป็ น
รู ปแบบหนึ่งของการบริ หารซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์จากการบริ หารการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับที่แฮริ ส (Harris
1985: 10) ให้ความหมายว่า เป็ นสิ่ งที่บุคลากรของโรงเรี ยนกระทาต่อบุคลากรหรื อสิ่ งต่างๆ เพื่อรักษาไว้หรื อเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยน โดยมุ่งให้เกิดผลโดยตรงต่อกระบวนการสอนอันจะนาไปสู่การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
รวมทั้งที่ อาคม จันทสุนทร (2525: 1) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็ นบริ การอย่างหนึ่งที่จดั ให้แก่ระบบการศึกษา มีเทคนิค
และเป็ นไปทางวิชาการ การนิเทศการศึกษาจะกระทาต่อบุคลากรทางการศึกษา ทั้งครู ผูบ้ ริ หาร และฝ่ ายบริ การอื่นๆ ในวงการ
ศึกษา โดยมีจุดหมายปลายทางที่ผลการศึกษาหรื อเด็กที่ได้รับการศึกษา สอดคล้องกับสงัด อุทรานันท์ (2530: 7) ที่ให้
ความหมายไว้วา่ การนิเทศการศึกษาคือกระบวนการทางานร่ วมกับครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งสัมฤทธิ ผล
สูงสุดในการเรี ยนของนักเรี ยน และปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536: 3) กล่าวว่า การนิเทศเป็ นกระบวนการจัดบริ การการศึกษา
เพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่ วมมือกับครู และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
ของครู และเพิม่ คุณภาพของนักเรี ยนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของการศึกษา นิยามดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
ที่ตอ้ งการพัฒนาการเรี ยนการสอนอันจะส่งผลต่อผลสาเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่งในความหมายนี้ กู๊ด (Good 1973: 374) ได้
ขยายความไว้ในพจนานุกรมไว้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้นว่า การนิเทศการศึกษา เป็ นความพยายามทุกอย่างของผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่
ทางการศึกษาในการให้ความช่วยเหลือ แนะนาครู หรื อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้ปรับปรุ งวิธีสอน ช่วยพัฒนาครู ให้
เกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษาให้รู้จกั เลือกและใช้วสั ดุอุปกรณ์การสอน ปรับปรุ งหลักสูตรและเลือกเนื้อหาสาระที่
จะนามาสอน พัฒนาและปรับปรุ งวิธีสอนและการประเมินผลการสอน จากความหมายที่ก๊ดู กล่าวไว้เป็ นความหมายที่แสดงให้
เห็นว่า ทิศทางของการนิเทศการศึกษาเริ่ มมีจุดเน้นในการนิเทศการเรี ยนการสอนมากขึ้น ฮอย และ ฟอร์สิธ (Hoy and Forsyth,
1986: 3) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาโดยเน้นเกี่ยวกับกระบวนการทางานร่ วมกันระหว่างผูบ้ ริ หาร ผูน้ ิเทศ
และครู โดยกล่าวการนิเทศ เป็ นชุดกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน จุดมุ่งหมายของการนิเทศ
ไม่ได้เป็ นเรื่ องของการตัดสิ นเกี่ยวกับความสามารถของครู หรื อการควบคุมครู แต่เป็ นการทางานอย่างร่ วมมือกันของครู ซึ่ง
เป็ นแนวทางเดียวกับที่ บีชและ ไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhart 2000: 8) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการที่
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ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการทางานร่ วมกันระหว่างครู และนักการศึกษาอย่างเป็ นหมู่คณะโดยความร่ วมมือร่ วมใจเพื่อจะเสริ มสร้าง
คุณภาพการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพของครู
นอกจากนั้นยังมีนกั วิชาการที่ให้ความหมายโดยระบุสาระเกี่ยวกับการดาเนินการในการนิเทศการศึกษา
เช่น กลิกแมน (Glickman, 1990: 5) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็ นงานและหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดครู เข้าสอน การจัดเตรี ยมสื่ อ การอานวยความสะดวก การพัฒนาครู และการประเมินผลการเรี ยน
การสอน และโอลิวา และ พอลาส (Oliva and Pawlas, 2001: 11-12) สรุ ปว่า การนิเทศการศึกษา คือ การให้บริ การแก่ครู ท้ งั ที่
เป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม โดยการให้บริ การนี้เป็ นการช่วยเหลือที่มีความชานาญเฉพาะเพื่อที่จะปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้
มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น การนิเทศจึงเน้นคาว่า บริ การและช่วยเหลือเป็ นสาคัญ
จากความหมายของการนิเทศการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า มีความแตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั วิวฒั นาการ
ของการศึกษา จุดมุ่งหมายและแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละยุคแต่ละสมัย รวมทั้งพื้นฐานความคิดความเชื่อของแต่ละคน
แต่กส็ รุ ปได้วา่ การนิเทศการศึกษาคือกระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศที่จะช่วยเหลือ ให้
คาปรึ กษาแนะนากับครู ผรู ้ ับการนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาให้พฒั นาการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดความ
งอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพของนักเรี ยนให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของการศึกษา
ความสาคัญของการนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษาเป็ นศาสตร์ทางการบริ หารที่มีความสาคัญในการพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถ
และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด มีนกั วิชาการที่กล่าวถึงความสาคัญของการนิเทศ
การศึกษาไว้ ดังนี้
ชาญชัย อาจิณสมาจาร (ม.ป.ป.: 5-6) กล่าวถึงความสาคัญของการนิเทศการศึกษา ดังนี้
1. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็ นในการให้บริ การทางวิชาการ การศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ซบั ซ้อนและยุง่ ยาก เพราะ
เกี่ยวข้องกับบุคคล การนิเทศการศึกษาเป็ นการให้บริ การแก่ครู จานวนมากที่มีความสามารถต่างๆ กัน อีกประการหนึ่ง
การศึกษาได้ขยายตัวไปอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้ สิ่ งเหล่านี้ก็ตอ้ งอาศัยความช่วยเหลือทั้งนั้น
2. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็ นต่อความเจริ ญงอกงามของครู แม้วา่ ครู จะได้รับการฝึ กฝนมาแล้วเป็ น
อย่างดีก็ตาม แต่ครู จะต้องปรับปรุ งการฝึ กฝนอยูเ่ สมอในขณะทางานในสถานการณ์จริ ง
3. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็ นต่อการช่วยเหลือครู ในการตระเตรี ยมการสอน เนื่องจากครู ตอ้ ง
ปฏิบตั ิงานในกิจกรรมต่างๆ กัน และจะต้องเผชิญกับภาวะที่ค่อนข้างหนัก ครู จึงไม่อาจสละเวลาได้มากเพียงพอต่อการ
ตระเตรี ยมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครู ได้ในกรณี ดงั กล่าว
4. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็ นต่อการทาให้ครู เป็ นบุคคลที่ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จากการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่มีอยูเ่ สมอ ทาให้เกิดพัฒนาการทางการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบตั ิ ข้อแนะนาที่ได้จากการวิเคราะห์จากการ
อภิปราย และจากข้อค้นพบของการวิจยั มีความจาเป็ นต่อความเจริ ญเติบโตดังกล่าว การนิเทศการศึกษาสามารถให้บริ การได้
5. การนิเทศการศึกษามีความจาเป็ นต่อภาวะผูน้ าทางวิชาชีพแบบประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาสามารถ
ใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยงั สามารถรวมพลังของทุกคนที่ร่วมอยูใ่ นกระบวนการทางการศึกษาด้วย
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วิจิตร วรุ ตบางกูรและคณะ (อ้างถึงใน กิติมา ปรี ดีดิลก 2532: 263) กล่าวถึงความสาคัญของการนิเทศ
การศึกษา ดังนี้
1. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ การศึกษาจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้วย การนิเทศการศึกษาจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. ความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆเพิม่ ขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่ องการเรี ยนการสอนก็เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การ
นิเทศการศึกษาจะช่วยทาให้ครู มีความรู ้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
3. การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การเรี ยนการสอนพัฒนาขึ้นจาเป็ นต้องได้รับการชี้แนะหรื อการนิเทศ
การศึกษาจากผูช้ านาญการโดยเฉพาะ จึงจะทาให้แก้ปัญหาได้สาเร็จลุล่วง
สุทธนู ศรี ไสย์ (2545: 7-8) กล่าวถึงความสาคัญของการนิเทศการศึกษา ว่าการนิเทศการศึกษาสามารถเป็ น
ประโยชน์ต่อครู ได้ ดังนี้
1. การนิเทศช่วยให้ครู มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ถ้าครู ยงั มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ในห้องเรี ยน ครู ก็จะ
เป็ นบุคคลที่ทาหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบและจะมีความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิงานทุดา้ น
2. การนิเทศสนับสนุนให้ครู สามารถประเมินผลการทางานได้ดว้ ยตนเอง ครู สามารถมองเห็นด้วยตนเองว่า
ตนเองประสบผลสาเร็ จในการสอนได้มากน้อยเพียงใด
3. การนิเทศช่วยครู ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน ครู ผสู ้ อนแต่ละคนสามารถสังเกตการทางาน
หรื อการสอนของครู คนอื่นๆ เพื่อปรับปรุ งการสอนของตน นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยนวัสดุอปุ กรณ์การสอนและรับเอา
วิธีการใหม่ๆ จากครู คนอื่นไปทดลองใช้ รวมทั้งเรี ยนรู ้วธิ ีการช่วยเหลือให้การสนับสนุนแก่ครู คนอื่นๆ ด้วย
4. การนิเทศช่วยกระตุน้ ครู ให้มีการวางแผนจัดทาจุดมุง่ หมายและแนวปฏิบตั ิไปพร้อมๆ กัน ครู แต่ละคน
สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อนครู ดว้ ยกันเพื่อตัดสิ นใจเกี่ยวกับปัญหาการสอนอย่างกว้างๆ ภายในโรงเรี ยน การวางแผนฝึ ก
หรื อให้บริ การเสริ มวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการกระตุน้ ให้ครู ผสู ้ อนทางานวิจยั เกี่ยวกับชั้นเรี ยน รวมทั้งการมีส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิงานของครู กบั กลุ่ม และชี้ให้เห็นความสามารถในการควบคุมและจัดการ ความน่าเชื่อถือ และความเป็ นวิชาการ
ของครู คนนั้นได้เป็ นอย่างดี
5. การนิเทศจะเป็ นกระบวนการที่ทา้ ทายความสามารถของครู ให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงขึ้นในขณะ
ปฏิบตั ิงาน ครู ผสู ้ อนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับซึ่งเป็ นผลมาจากผลการประเมิน ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นข้อดีและข้อเสี ย
ของการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางที่จะใช้เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งวิธีการดังกล่าว
จะเป็ นวิธีการหนึ่งที่ทา้ ทาย และช่วยพัฒนาแนวคิดเชิงนามธรรมของครู ให้สูงขึ้นด้วย
กล่าวโดยสรุ ป การนิเทศมีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจากกระบวนการนิเทศเป็ น
กระบวนการที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ ความชานาญ เพิ่มพูนศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงานในด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องบริ บททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง การ
ดาเนินการดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
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เรื่องที่ 8.1.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
นักวิชาการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
เซอร์จีโอแวนนี และสตาร์แรทท์ ( Sergiovanni and Starratt, 2007: 3) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
การศึกษาว่า เป็ นการช่วยเหลือสถานศึกษา โดยเพิ่มโอกาสและความสามารถของสถานศึกษาเพื่อให้มีการดาเนินการที่มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้นในการส่งเสริ มความสาเร็ จทางวิชาการของนักเรี ยน
บีช และ ไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz, 2000: 4-5) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา ว่าเป็ น
การดาเนินการเพื่อสนับสนุนส่งเสริ มครู ให้มีเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาและความงอกงามในวิชาชีพในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลสูงสุด
ต่อคุณภาพการเรี ยนการสอน ความงอกงามและการพัฒนาดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ระบบที่มีพ้นื ฐานจากความไว้วางใจและการให้การ
สนับสนุนความพยายามของครู ในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการสอนในชั้นเรี ยน
สาหรับ เบอร์ตนั และบรู คเนอร์ (Burton and Brueckner, 1955 อ้างถึงใน ปรี ชา คัมภีรปกรณ์ 2549: 96-97)
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาโดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. เป้ าหมายสูงสดของการนิเทศ คือ การส่งเสริ มความเจริ ญเติบโตของผูเ้ รี ยนเพื่อการนาไปสู่การพัฒนา
สังคมให้ดีข้ นึ
2. เป้ าหมายรองของการนิเทศ คือ การส่งเสริ มการใช้ภาวะผูน้ าในการพยายามปรับปรุ งโปรแกรมการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอตลอดปี ทุกระดับการศึกษาภายในระบบการพัฒนา และจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้หรื อเนื้อหา
หนึ่งไปยังอีกเนื้อหาหนึ่ง
3. เป้ าหมายในระดับต้น คือ การร่ วมมือกันพัฒนาองค์ประกอบที่พึงประสงค์ในการเรี ยนการสอน ได้แก่
3.1 กระบวนการนิเทศทุกวิธีจะช่วยในการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการสอน
3.2 การนิเทศจะช่วยสร้างสิ่ งแวดล้อมหรื อบรรยากาศทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยาที่เอื้อต่อการ
เรี ยน
3.3 การนิเทศจะช่วยในการประสานและบูรณาการความพยายามและวัสดุทางการศึกษาทั้งหมด
เพื่อให้การศึกษาดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3.4 การนิเทศจะช่วยในการประสานความร่ วมมือของทุกคนเพื่อแก้ปัญหาของตนเองและคนอื่น
อันจะเป็ นการส่งเสริ มวิธีการสอนที่ถูกต้องและป้ องกันปั ญหาในการสอน
3.5 การนิเทศจะช่วยกระตุน้ และพัฒนาผูส้ อนให้มีความคิดในทางสร้างสรรค์
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หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546: 24-25) ได้ระบุ
ถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่กระบวนการพัฒนาครู ในด้านต่างๆ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ครู ในด้านความเป็ นผูน้ าทางวิชาการและทางความคิด ความมีมนุษย
สัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมัน่ มีอุดมการณ์ในอันที่จะอบรมนักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณภาพชีวติ ที่ดี ตามความ
ต้องการของสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู และเสริ มสร้างสมรรถภาพด้านการสอนให้แก่ ครู ในด้านการวิเคราะห์และปรับปรุ ง
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ วิธีการศึกษาพื้นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน การเลือกและปรับปรุ งเนื้อหาการสอน การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนการสอน การพัฒนาการใช้ประกอบการเรี ยนการสอน การดาเนินการกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เหมาะสม และการ
ประเมินผลการเรี ยนการสอน
3. เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของครู โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้แก่ การร่ วมมือกันจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนและการแก้ปัญหาการสอน การร่ วมมือกันทางานอย่างเป็ นขั้นตอน มีระบบ ระเบียบ การร่ วมมือกันทางานด้วยความ
เข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับซึ่งกันและกัน การร่ วมมือกันทางานอย่างมีเหตุมีผลในการพัฒนาหลักสูตร สามารถปฏิบตั ิได้
ถูกต้อง และก้าวหน้าเกิดประโยชน์สูงสุด การประสานความร่ วมมือระหว่างเครื อข่ายการนิเทศ และแหล่งวิทยาการในการ
บริ การช่วยเหลืองานวิชาการของโรงเรี ยน
4. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในตาแหน่งวิชาชีพ โดยสร้างความมัน่ ใจในความถูกต้องเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรและการสอน สร้างความสบายใจในการทางานร่ วมกัน และสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
นอกจากนี้ บันลือ พฤกษะวัน (2537: 80 – 81) ได้กล่าวไว้วา่ จุดมุง่ หมายของการนิเทศภายในโรงเรี ยนที่
สาคัญ 5 ประการ
1. มุ่งพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้ได้รับความรู ้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้ดีข้ ึน
2. มุ่งพัฒนางานการเรี ยนการสอนและสร้างสรรค์งานให้มีประสิ ทธิภาพ
3. มุ่งพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษา และการนิเทศ ตลอดจนการดาเนิน
กิจกรรมของโรงเรี ยน ในอันที่จะได้รับความร่ วมมือจากบุคคล หลายฝ่ ายทั้งในและนอกชุมชน
4. ส่งเสริ มการสร้างขวัญและกาลังใจของบุคลากรให้ทางานด้วยความมัน่ ใจมีกาลังใจในการทางาน
5. ประสานงานและอานวยความสะดวก ส่งเสริ มการนิเทศจากภายนอกอย่างสม่าเสมอ
จากแนวคิดข้างต้นจะพบว่า จุดมุง่ หมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน โดยผ่านกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครู ให้มีภาวะผูน้ าทางวิชาการในการพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตรและกระบวนการ
เรี ยนการสอน เสริ มสร้างสมรรถนะด้านการสอนและการปฏิบตั ิงานของครู ส่งเสริ มการประสานความร่ วมมือในการแก้ปัญหา
การจัดการเรี ยนการสอน และเสริ มสร้างขวัญกาลังใจให้ครู มีความไว้วางใจและความมัน่ คงในความก้าวหน้าในวิชาชีพ
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เรื่องที่ 8.1.3 หลักการของการนิเทศการศึกษา
หลักการของการนิเทศการศึกษานั้นมาจากความคิด ความเชื่อของนักการศึกษาที่มีต่อการนิเทศการศึกษา
ฮอยและฟอร์สิธ และบีช และไรน์ฮาร์ทซ ได้กล่าวถึงสมมติฐานต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนซึ่งกล่าวได้วา่ เป็ นฐานคิดสาคัญ
ต่อการพัฒนาเป็ นหลักการของการนิเทศการศึกษา ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
ฮอยและฟอร์สิธ (Hoy and Forsyth, 1986: 3) กล่าวว่า การที่ผนู ้ ิเทศจะดาเนินการนิเทศการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพได้น้ นั ผูน้ ิเทศต้องมีสมมติฐานต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. บุคคลที่เป็ นหัวใจของพัฒนาการเรี ยนการสอนได้คือครู
2. ครู ตอ้ งการอิสรภาพที่จะพัฒนาการเรี ยนการสอนตามแบบฉบับของตนเอง
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู จาเป็ นต้องได้รับการสนับสนุนทางสังคม รวมทั้งการจัดให้มี
การกระตุน้ ทางปั ญญาและทางวิชาชีพ
4. แบบแผนการนิเทศที่ยดึ ติดตายตัว และการใช้การบีบบังคับจะไม่ทาให้เกิดความสาเร็ จในการพัฒนาการ
สอน และ
5. การพัฒนาการสอนมักจะประสบความสาเร็ จในสถานการณ์การทางานแบบเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ไม่ใช่การ
แสดงออกว่าเหนือกว่า และเป็ นการสนับสนุนให้ครู มีการแสวงหาความรู ้และมีการทดลอง
บีช และไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz, 2000: 9) ได้กล่าวถึงสมมติฐานสาคัญที่ใช้เป็ นหลักการในการ
ดาเนินการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ซึ่งสมมติฐานเหล่านี้ตอ้ งมาจากพื้นฐานที่ที่กาหนดคุณลักษณะของผูน้ ิเทศว่าต้อง
เป็ นบุคคลที่มีความใจกว้าง ไม่มีท่าทีคุกคามผูอ้ ื่น มีความน่าไว้วางใจ และสามารถมีสมั พันธภาพแบบเสริ มพลังจูงใจซึ่งกันและ
กันระหว่างครู และผูน้ ิเทศซึ่งทาให้เกิดความงอกงามด้วยกันทั้ง 2 ฝ่ าย การนิเทศจึงเป็ นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สมมติฐานที่บีช
และไรน์ฮาร์ทซนาเสนอไว้ ประกอบด้วย
1. ครู สามารถแก้ไขปั ญหาการเรี ยนการสอนโดยการปรับพฤติกรรมของตนเอง
2. การตระหนักถึงความจาเป็ นในการปรับพฤติกรรมของตนเองต้องมาจากภายในตัวครู เองมากกว่าการถูกบังคับ
จากผูอ้ ื่น
3. พฤติกรรมการสอนของครู จะได้รับการศึกษาวิเคราะห์และระบุได้อย่างชัดเจนโดยผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยน
การเรี ยนรู ้กนั อย่างไม่เป็ นทางการ การเยีย่ มชั้นเรี ยน และการสังเกตอย่างเป็ นระบบ
4. ผูน้ ิเทศสามารถให้มุมมองที่เป็ นประโยชน์แก่ครู ได้โดยใช้การสอนแนะ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
อย่างเอื้ออานวย และการสังเกตห้องเรี ยน
5. เมื่อได้สารสนเทศที่ชดั เจนเป็ นที่ยอมรับ ครู จะเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนดสิ่ งที่ตอ้ งการการ
เปลี่ยนแปลง
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6. คุณภาพการปฏิบตั ิงานของครู และผูน้ ิเทศจะสูงขึ้น เมื่อสัมพันธภาพของครู และผูน้ ิเทศมีลกั ษณะของความเป็ น
เพื่อนและอยูบ่ นพื้นฐานของความไว้วางใจ ความร่ วมมือ การเคารพและความมัน่ ใจซึ่งกันและกัน
ในส่วนของหลักการการนิเทศ เซอร์จิโอแวนนี และสตาร์แรทท์ (Sergiovanni and Starratt 1983: 29-30)
กล่าวถึงหลักการนิเทศการศึกษา ดังนี้
1. การนิเทศการศึกษาต้องคานึงถึงการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและการดาเนินการโดยทัว่ ไป รวมทั้งจัด
ให้มีความพร้อมทางวัตถุต่างๆ
2. การนิเทศการศึกษาและการบริ หารการศึกษามีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
3. การนิเทศการศึกษาที่ดีตอ้ งอยูบ่ นพื้นฐานของปรัชญา วิทยาศาสตร์ และความเป็ นประชาธิปไตย
4. การนิเทศการศึกษาที่ดีเมื่ออยูใ่ นสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้อาจใช้วธิ ีการศึกษา
ปรับปรุ งและประเมินผลการผลิต
5. การนิเทศการศึกษาที่ดีควรเป็ นความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
6. การนิเทศการศึกษาที่ดีตอ้ งมีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีการประสานความร่ วมมือ และจัดให้มีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง
7. การนิเทศการศึกษาที่ดีตอ้ งเป็ นวิชาชีพ
สงัด อุทรานันท์ ( 2530: 15-18) ได้กล่าวถึง หลักการสาคัญของการนิเทศการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3
หลักการใหญ่ ดังนี้
หลักการที่ 1 การนิเทศการศึกษาเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันของผูบ้ ริ หาร ผูน้ ิเทศ และผูร้ ับการนิเทศ
โดยการดาเนินการนิเทศ ต้องมีการทางานเป็ นขั้นตอน (steps) มีความต่อเนื่อง (continuity) ไม่หยุดนิ่ง (dynamic) และมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (interaction) ในหมู่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
หลักการที่ 2 การนิเทศการศึกษามีเป้ าหมายอยูท่ ี่คุณภาพของผูเ้ รี ยน แต่การดาเนินงานนั้นต้องผ่านตัวกลาง
คือครู และบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่การดาเนินการกับนักเรี ยนโดยตรง แต่การนิเทศการศึกษาเป็ นการทางานโดยผ่านตัวครู
และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นการทางานร่ วมกันกับครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาให้บุคคลเหล่านี้มีความรู ้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
หลักการที่ 3 การนิเทศการศึกษาเน้นบรรยากาศแห่งความเป็ นประชาธิปไตย ซึ่งไม่ได้หมายถึงเฉพาะ
บรรยากาศแห่งการทางานร่ วมกันเท่านั้น และจะหมายรวมถึง การยอมรับซึ่งกันและกัน การเปลี่ยนปลงบทบาทในฐานะผูน้ า
และผูต้ าม ตลอดจนการยอมรับผิดชอบต่อผลงานร่ วมกันด้วย
ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2536: 26-27) กล่าวถึง หลักการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
1. การนิเทศการศึกษาควรมีการบริ หารอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผนเป็ นการดาเนินงานเป็ นโครงการ

12

2. การนิเทศการศึกษาถือหลักการมีส่วนร่ วมในการทางาน คือความเป็ นประชาธิปไตย เคารพในความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น เห็นความแตกต่างระหว่างของบุคคล เป็ นความร่ วมมือร่ วมใจกัน
3. การดาเนินงานและใช้ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน เพือ่ ให้งานนั้นไปสู่เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
4. การนิเทศการศึกษาจะให้ได้ผลดีควรใช้วธิ ีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ไขปั ญหา และช่วยให้ผรู ้ ่ วมงาน
ได้ศึกษาปั ญหาตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเสี ยก่อน
หลักการของการนิเทศการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เป็ นหลักการที่สามารถจะนาไปใช้ในการดาเนินการนิเทศ
ของผูน้ ิเทศ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิการนิเทศการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สาคัญคือ
หลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครู เป็ นสาคัญ หลักแห่งความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ผูน้ ิเทศและครู หลักของการสร้าง
สัมพันธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซึ่งกันและกัน หลักของความเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง และหลักของความ
ยืดหยุน่ ให้อิสระในการพัฒนาตนเอง

เรื่องที่ 8.1.4 ภารกิจของการนิเทศการศึกษา
การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาครู และพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู เพื่อให้ครู ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่รับผิดชอบให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของสถานศึกษาและจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน และการ
ดาเนินการนิเทศการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็ จดังกล่าว จาเป็ นต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ นักวิชาการได้กล่าวถึง
ภารกิจของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
กลิกแมน กอร์คอบและโรส กอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross Gardon 2009) ได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาเพื่อความสาเร็ จของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยกล่าวถึงภารกิจของการนิเทศ 5
ประการ ได้แก่ การให้การช่วยเหลือโดยตรง (direct assistance) การพัฒนาโดยกลุ่ม (group development) การพัฒนาทาง
วิชาชีพ (professional development) การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) และการวิจยั ปฏิบตั ิการ (action research)
อย่างไรก็ตาม การที่ผนู ้ ิเทศจะปฏิบตั ิตามภารกิจ 5 ประการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพนั้น ผูน้ ิเทศจะต้องมีสิ่งจาเป็ นเบื้องต้น
(prerequisites) ได้แก่ ความรู ้ ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะเชิงเทคนิค เพื่อการปฏิบตั ิภารกิจของการนิเทศการศึกษา ซึ่งโดย
การดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวจะช่วยให้ครู ได้ร่วมกันดาเนินการเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาและความต้องการ
ของครู
การที่จะทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนได้น้ นั ผูน้ ิเทศต้องมี สิ่ งจาเป็ นเบื้องต้นคือ ความรู ้และ
ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ 1) ความรู ้ ผูน้ ิเทศจาเป็ นต้องมีความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติของครู และสถานศึกษา ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาครู และหลักการในการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ รวมทั้งแนวปฏิบตั ิในการนิเทศซึ่งเป็ นทางเลือกใหม่ๆ ที่ไม่เคยปฏิบตั ิมา
ก่อน 2) ทักษะระหว่างบุคคล ผูน้ ิเทศต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของตนจะส่งผลกระทบต่อครู ผรู ้ ับการนิเทศ ทักษะ
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นี้จะสามารถนามาใช้เพื่อการสนับสนุนให้เกิดสัมพันธภาพเชิงบวกระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ 3) ทักษะเชิงเทคนิค
ได้แก่ ทักษะในการสังเกต การวางแผน การวัดและประเมินผล และการพัฒนาการเรี ยนการสอน ความรู ้และทักษะพื้นฐาน
ดังกล่าวเป็ นองค์ประกอบของการนิเทศ ซึ่งจะเป็ นกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในส่วนของภารกิจการนิเทศ กลิกแมน
ได้กล่าวไว้ ว่า ภารกิจของการนิเทศการศึกษา มี 5 ประการ คือ
1) การให้ การช่ วยเหลือโดยตรง (direct assistance) ผูน้ ิเทศจะติดต่อสัมพันธ์กบั ผูร้ ับการนิเทศอย่างต่อเนื่อง
เป็ นการส่วนตัว โดยอาจเข้าไปสังเกตการสอนและให้การช่วยเหลือแนะนาครู เป็ นรายบุคคลเพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยอาศัยการนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อนสอนเพื่อน การสาธิตการสอน และการให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้
คาแนะนาเกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนการสอนและทรัพยากรในการนิเทศอื่นๆ
2) การพัฒนาโดยกลุ่ม (group development) ผูน้ ิเทศจัดประชุมครู เพื่อการแก้ปัญหา การดาเนินการกลุ่มที่
มีประสิ ทธิภาพต้องมีผนู ้ ากลุ่มที่มีทกั ษะระหว่างบุคคลที่ดี กลุ่มที่มีประสิ ทธิภาพจะมี 2 มิติ มิติแรกคือมิติดา้ นภาระงาน (task
dimension) โดยกลุ่มจะต้องมีแนวทางและเป้ าประสงค์ของกลุ่ม เช่นกลุ่มเพื่อพัฒนาตารา แผนการสอนใหม่ หลักสูตรใหม่
หรื อแผนพัฒนาวิชาชีพ มิติที่สอง คือมิติดา้ นบุคคล (person dimension) กลุ่มที่มีประสิ ทธิภาพและมีการใช้ทกั ษะระหว่าง
บุคคลอย่างดี สมาชิกกลุ่มจะมีความพึงพอใจซึ่งจะเป็ นพลังขับเคลื่อนการทางานร่ วมกัน การที่กลุ่มมีลกั ษณะละเอียดอ่อนและ
ให้ความสาคัญกับความรู ้สึกของสมาชิกจะช่วยสร้างบรรยากาศในการพบปะกันและช่วยให้กลุ่มบรรลุภารกิจที่ต้ งั ไว้
3) การพัฒนาทางวิชาชีพ (professional development) มีการดาเนินการใน 2 ระดับ ระดับแรก คือครู แต่ละ
คนต้องมีโอกาสในการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายเพื่อการสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของตนและการทาให้บรรลุเป้ าหมายของ
วิชาชีพ ระดับที่สอง คือครู ในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานต้องทาความเข้าใจ เรี ยนรู ้ ใช้ทกั ษะ ความรู ้
และโปรแกรมการพัฒนาร่ วมกันที่จะให้บรรลุเป้ าหมายของหน่วยงาน การพัฒนาทางวิชาชีพอาจมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
วางแผนระยะยาว การประชุมเพื่อการแก้ปัญหา การทดลอง การสนับสนุนทางการบริ หาร กิจกรรมกลุ่มย่อย การให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับ การสาธิตการสอน และการสอนแนะ
4) การพัฒนาหลักสู ตร ( curriculum development) สถานศึกษาที่ประสบความสาเร็ จ ครู ตอ้ งเข้าไป
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ตั้งแต่จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาของ
หลักสูตร การจัดการหลักสูตร และสามารถนาหลักสูตรไปสู่กระบวนการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ต่างๆ ของสถานศึกษา ผูน้ ิเทศและครู ตอ้ งทางานร่ วมกันในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ศึกษาและทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรและรู ปแบบของหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน เพิ่มทางเลือกและข้อตกลงของครู
ในการนาหลักสูตรไปปฏิบตั ิ
5) การวิจยั ปฏิบัตกิ าร (action research) เป็ นการศึกษาอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน
และสถานศึกษา และแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน การนิเทศจะมีบทบาทสาคัญในการช่วยเหลือให้ครู มี
ความสามารถในการทาวิจยั ปฏิบตั ิการ เมื่อครู ขาดความพร้อมในการวิจยั ปฏิบตั ิการ มีความรู ้ความสามารถและการตระหนักถึง
ความสาคัญในระดับต่า ผูน้ ิเทศอาจเลือกวิธีการนิเทศแบบสัง่ การเพื่อให้ครู ได้ศึกษา อ่านบทความเกี่ยวกับการวิจยั เพื่อให้เกิด
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การพัฒนา และเมื่อครู มีความพร้อมในระดับหนึ่งผูน้ ิเทศอาจเลือกใช้วธิ ีการนิเทศแบบสัง่ การและให้ขอ้ มูล โดยให้คาแนะนา
เกี่ยวกับเป้ าหมายของการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมทั้งการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ แล้วจึงใช้การนิเทศ
แบบร่ วมมือ และหากครู สามารถพัฒนาเองจนสามารถยกระดับความรู ้ความสามารถได้แล้ว จึงสามารถใช้การนิเทศแบบไม่
ชี้นา กลิกแมนกล่าวว่า การวิจยั ปฏิบตั ิการเป็ นแกนหลักของภารกิจการนิเทศ โดยส่วนใหญ่เมื่อกล่าวถึงภารกิจการนิเทศจะเป็ น
การกล่าวถึงโดยแยกออกจากกัน ซึ่งความเป็ นจริ งแล้วในการพัฒนาการเรี ยนการสอนตามภาระงานที่กล่าวถึงมีความสัมพันธ์
กัน การวิจยั ปฏิบตั ิการจึงสามารถเป็ นแกนหลักและเป็ นกลไกที่จะช่วยผสมผสานงานต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กนั
ภารกิจการนิเทศทั้ง 5 ลักษณะข้างต้น เป็ นสิ่ งสาคัญในการสนับสนุนและจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาครู ผู ้
นิเทศต้องวางแผนในการดาเนินการตามภารกิจทั้งหมดโดยการรวมเป้ าหมายของสถานศึกษาและความต้องการของครู ให้เป็ น
หนึ่งเดียว เพื่อจะนาไปสู่พลังในการพัฒนาและปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
แฮริ ส (Harris, 1985: 10-13) เป็ นนักวิชาการที่นาเสนอแนวคิดสาคัญในการนิเทศการเรี ยนการสอน โดยได้
แบ่งภาระงานนิเทศออกเป็ น 10 ประการ ดังนี้
1.งานพัฒนาหลักสูตร (developing curriculum) เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาหลักสูตร จัดทา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร กาหนดมาตรฐานหลักสูตร จัดทาหน่วยการเรี ยนการสอน และสร้างรายวิชาใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของสถานศึกษา
2.งานจัดการเรี ยนการสอน (organizing for instruction) เป็ นงานที่จดั เตรี ยมทั้งผูเ้ รี ยน ครู และบุคลากร พื้นที่
และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวลาและวัตถุประสงค์การสอน
3. การจัดเตรี ยมบุคลากร (providing staff) เป็ นการจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความสามารถเหมาะสม
กับในการเรี ยนการเรี ยนการสอน โดยดาเนินการคัดเลือก บรรจุ ทดสอบและการพัฒนาบุคลากร
4. การจัดเตรี ยมสิ่ งอานวยความสะดวก (providing facilities) เป็ นการออกแบบและจัดเตรี ยมเครื่ องมือ สื่ อ
อุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอน และมีการพัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยน และเครื่ องมือ อุปกรณ์การสอน
5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (providing materials) เป็ นการคัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรและการเรี ยนการสอน
6. การจัดอบรมบุคลากรประจาการ (arranging for in-service education) เป็ นการวางแผน และจัด
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่จะพัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู ในสถานศึกษา อาจจัดเป็ นการประชุมปฏิบตั ิการ การประชุมหารื อ
การศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม รวมทั้งการจัดการศึกษาที่เป็ นทางการอื่นๆ
7. การปฐมนิเทศ (orientation staff members) เป็ นการให้ขอ้ มูลที่มีความจาเป็ นที่จะให้บุคลากรปฏิบตั ิตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็ นการช่วยเหลือบุคลากรบรรจุใหม่ให้สามารถปรับตัวและมีความคุน้ เคยกับสิ่ งอานวยความสะดวก
บุคลากรอื่นๆ และชุมชน
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8. งานประสานบริ การพิเศษสาหรับนักเรี ยน (relating special pupil services) เป็ นการจัดบริ การอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนกระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบาย การจัดลาดับความสาคัญของงาน และการ
กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริ การบุคคลและการบริ การที่จดั ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการสอนของสถานศึกษา
9. การพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (developing public relation) เป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนให้มีความเข้าใจอันดีต่อกัน เป็ นงานที่จดั ขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศแก่ชุมชน และรับข้อมูลจากชุมชน
เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเรี ยนการสอน
10. การประเมินการเรี ยนการสอน (evaluating instruction) เป็ นการวางแผน การจัดองค์การ และการปฏิบตั ิ
ตามกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการตีความข้อมูลเพื่อนาผลการประเมินมาใช้ตดั สิ นใจในการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
อย่างไรก็ตามภารกิจตามที่กล่าวทั้งหมดนี้ แฮริ สเสนอว่า มีภารกิจเพียง 5 ประการที่ถือว่าเป็ นภารกิจหลัก
คือ การประเมินการเรี ยนการสอน งานพัฒนาหลักสูตร การจัดอบรมบุคลากรประจาการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดเตรี ยมบุคลากร
เรื่องที่ 8.1.5 ความสัมพันธ์ ของการนิเทศกับการบริหารการศึกษา
หากกล่าวในเชิงทฤษฎีแล้วก็เป็ นที่เข้าใจกันดีวา่ การนิเทศการศึกษาเป็ นพันธกิจหนึ่งของสถานศึกษาและ
เป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษา ซึ่งผูบ้ ริ หารต้องแสดงบทบาทและปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่นิเทศการศึกษา โดยมี
เป้ าหมายสาคัญอยูท่ ี่การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โอลิวาและพอว์ลสั (Oliva and Pawlas, 2001: 49) กล่าวว่า ผูบ้ ริ หารโดยตาแหน่ง
แล้วต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะเมื่อสถานศึกษามีบุคลากรที่เข้ามาร่ วมดาเนินการนิเทศหรื อ
รับผิดชอบต่องานนิเทศโดยตรงน้อย บทบาทในการนิเทศการศึกษาของผูบ้ ริ หารก็จะต้องเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริ หาร
บางส่วนก็ยงั ไม่ได้ตระหนักถึงความสาคัญของภาระหน้าที่น้ ี โดยทุ่มเทพลังกับงานบริ หารทั้งในเรื่ องการเก็บบันทึกข้อมูล การ
ดูแลรักษาสถานที่ การบริ หารงานบุคคล การบริ การช่วยเหลือ งานสัมพันธ์ชุมชน และงานมอบหมายอื่นๆ การนิเทศ
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั การบริ หารการศึกษาอย่างใกล้ชิดและทั้ง 2 ส่วนต่างมีความเกื้อหนุนและส่งเสริ มซึ่งกันและกัน
การจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการนิเทศกับการบริ หารการศึกษานั้น ในเบื้องต้นควรทาความเข้าใจถึงลักษณะงานบริ หาร
และงานนิเทศการศึกษา นักวิชาการบางคนกล่าวว่า การนิเทศการศึกษาและการบริ หารการศึกษานั้นมีความใกล้ชิดและเป็ น
งานที่มีความคาบเกี่ยวกันอยูใ่ นหลายมิติ การพยายามจาแนกแยกแยะว่างานใดเป็ นงานนิเทศและงานใดเป็ นงานบริ หาร อาจทา
ได้แต่ไม่ชดั เจน ดังนั้น จึงจะเป็ นประโยชน์มากกว่าหากจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของการนิเทศกับการบริ หารการศึกษา
(Burton and Brueckner อ้างถึงใน Tanner and Tanner, 1987: 61) อย่างไรก็ตาม เบอร์ตนั และบรู คเนอร์ (Burton and Brueckner
อ้างถึงใน Oliva and Pawlas, 2001: 49) พยายามอธิบายถึงความแตกต่างของการบริ หารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา โดย
กล่าวว่า การบริ หารการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ และการดาเนินการโดยทัว่ ๆ ไปของ
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สถานศึกษา ส่วนการนิเทศการศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในเรื่ องการเรี ยนการสอน การพัฒนาผูเ้ รี ยน เบอร์ตนั และบรู ค
เนอร์ให้ขอ้ สรุ ปว่า การบริ หารและการนิเทศการศึกษาหากพิจารณาตามภาระหน้าที่แล้วไม่สามารถแยกจากกันได้ ทั้งนี้เพราะ
การดาเนินการทั้ง 2 ส่วนจะต้องมีการประสานงาน มีความสัมพันธ์กนั เป็ นส่วนประกอบของกันและกัน และมีหน้าที่ร่วมกัน
ในการทางานของระบบการศึกษาของสถานศึกษา เช่นเดียวกับที่ เซอร์จิโอแวนนีและสตาร์แรทท์ (Sergiovanni and Starratt,
1983: 4-5 ) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการบริ หาร การนิเทศมุง่ การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของการ
เรี ยนรู ้โดยเฉพาะ ทั้งการบริ หารและการนิเทศจะต้องทาหน้าที่ประสาน สนับสนุน ร่ วมมือร่ วมใจ ส่งเสริ มการหาแนวทาง
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยมุง่ ผลไปสู่เป้ าหมาย มาตรฐานที่กาหนด สงัด อุทรานันท์ (2530: 35) อธิบายถึงความแตกต่างของ
การนิเทศกับการบริ หารการศึกษาว่า การบริ หารการศึกษามุ่งเน้นผลผลิต โดยไม่คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน แต่การนิเทศการศึกษานั้นถือว่าการได้มาซึ่งคุณภาพของผลผลิตนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิงานโดยตรง การนิเทศจึงเป็ นการทางานผ่านตัวกลางซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตผลงานโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการ
ปฏิบตั ิงาน
จากแนวคิดที่นาเสนอจะเห็นได้วา่ นักวิชาการเองก็พยายามจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะหรื อจุดเน้น
ของการดาเนินการทั้ง 2 ส่วนว่ามีความแตกต่างกัน แต่ก็จะเห็นถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด และในบางส่วนก็มี
ความทับซ้อนกันอยู่ ในที่น้ ีจึงขอนาเสนอความสัมพันธ์ของการนิเทศการศึกษากับการบริ หารการศึกษา ดังนี้
1. เป้ าหมายสู งสุ ดของการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
แม้วา่ การนิเทศการศึกษาและการบริ หารการศึกษาจะมีลกั ษณะหรื อธรรมชาติการดาเนินการที่แตกต่างกันก็
ตาม แต่งานทั้ง 2 ต่างก็มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในเชิงของการมีเป้ าหมายสูงสุดร่ วมกัน คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา เป็ นความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิด ไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ หรื ออาจกล่าวได้วา่ ต่างเป็ นองค์ประกอบ
ของกันและกันและพึ่งพากัน เป็ นเหมือนเกลียวเชือกที่มว้ นเกลียวกันเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงและเหนียวแน่นมากขึ้นเพื่อ
สามารถจะนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า ในลักษณะเช่นนี้ การนิเทศและการบริ หารการศึกษาจึงมีความเกี่ยวพันกันในเชิง
จุดมุ่งหมายของการดาเนินการ
2. การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาต่ างเป็ นภาระหน้ าทีส่ าคัญของผู้บริหาร
หากมองภารกิจของสถานศึกษาจะพบว่า สถานศึกษาต้องรับผิดชอบงานหลัก คือ งานการเรี ยนการสอน
หรื องานวิชาการ และมีงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น งานบริ หารทัว่ ไป งานงบประมาณ งานบริ หารงานบุคคล เป็ นต้น ซึ่งงาน
ตามที่ได้กล่าวมานี้ต่างเป็ นงานที่ตอ้ งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนช่วยเหลืองานหลักคืองานวิชาการให้ประสบผลสาเร็ จ และในงาน
วิชาการตามกรอบโครงสร้างของงานจะประกอบไปด้วย งานการบริ หารหลักสูตร งานการเรี ยนการสอน การจัดหาและพัฒนา
สื่ อการเรี ยนการสอน งานนิเทศ และงานวัดประเมินผล งานนิเทศการศึกษาในมิติน้ ีจึงมีความสัมพันธ์เป็ นส่วนหนึ่งของงาน
วิชาการ ดังนั้น หากผูบ้ ริ หารจะทางานวิชาการให้ประสบความสาเร็ จก็จะต้องจัดหรื อดาเนินการให้มีการนิเทศการศึกษา
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รวมทั้งนิเทศการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนอย่างจริ งจัง แม้วา่ งานนิเทศจะมีลกั ษณะการดาเนินการที่เฉพาะเจาะจง และต้องใช้
ทักษะสาหรับการนิเทศโดยตรงที่มีเพิ่มเติมจากทักษะการบริ หารทัว่ ไป ในประเด็นนี้จึงพบว่า การนิเทศมีความสัมพันธ์กบั การ
บริ หารจนถือได้วา่ เป็ นส่วนหนึ่งหรื อเป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการบริ หารวิชาการ
3. การนิเทศสนับสนุนให้ การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพ
หากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใช้กระบวนการนิเทศเพื่อการพัฒนาครู และผูป้ ฏิบตั ิงาน มากกว่าการบริ หาร
ระเบียบ การบริ หารเวลาเพื่อให้ได้ผลสาเร็ จของงานตามที่ตนตั้งเป้ าหมายไว้เพียงอย่างเดียว โดยผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ิเทศเข้าคลุก
คลีใกล้ชิด ให้ความช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษา แนะนา เสริ มสร้างขวัญกาลังใจให้ครู และผูป้ ฏิบตั ิงานได้พฒั นาตนเอง ปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอน ปรับพฤติกรรมในการทางานให้ดีข้ ึน และสร้างให้เกิดบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา สิ่ งที่เป็ นผลสาเร็จของ
การนิเทศการศึกษาคือครู ได้พฒั นาตนเองให้เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงาน มี
ขวัญกาลังใจในการที่ขบั เคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งคุณภาพของครู ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นนี้เองย่อมมีส่วนในการสนับสนุน
ส่งเสริ มให้เกิดประสิ ทธิภาพในการบริ หารการศึกษา ทั้งนี้เพราะครู และบุคลากรที่มีคุณภาพ มีขวัญกาลังใจย่อมเป็ นกาลังสาคัญ
ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ในสถานศึกษาได้เป็ นอย่างดี
4. การบริหารการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะช่ วยให้ การนิเทศสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การนิเทศการศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารงานวิชาการ การนิเทศจะเป็ นกระบวนการที่ดาเนินการเพื่อ
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรี ยนการสอนของครู และพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานของผูป้ ฏิบตั ิงานโดยการให้
ความช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษาแนะนา แก่ครู หรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน ส่วนการบริ หารศึกษาจะเกี่ยวข้องกับการประสานงาน การ
ให้บริ การในด้านต่างๆ การดาเนินการโดยทัว่ ๆ ไปของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งหากการ
บริ หารจัดการในสถานศึกษาเป็ นการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการวางแผนงานวิชาการและแผนการดาเนินการนิเทศที่
ดี จัดวางตัวบุคคลในการนิเทศอย่างเหมาะสม มีการจัดหาทรัพยากร งบประมาณ สื่ อและอุปกรณ์ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่จะ
สนับสนุนการนิเทศในสถานศึกษา มีการประสานเครื อข่ายการนิเทศทั้งจากภายในและภายนอกอย่างเหมาะสมแล้ว การ
บริ หารสถานศึกษาลักษณะนี้ก็จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การนิเทศการศึกษาประสบผลสาเร็ จและบรรลุจุดมุง่ หมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้
ความสัมพันธ์ของการนิเทศและการบริ หารการศึกษาตามที่ได้กล่าวแล้ว เป็ นความสัมพันธ์ที่เป็ นการ
ประสานการทางานร่ วมกัน และเป็ นองค์ประกอบของกันและกัน การนิเทศการศึกษาจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้ งั ไว้ก็ตอ้ งอาศัยพึ่งพาการบริ หารจัดการของสถานศึกษาที่ดี ในขณะเดียวกันการนิเทศการศึกษา
ที่ช่วยให้ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศกั ยภาพสูงขึ้นในการจัดการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานก็ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการสถานศึกษาเช่นกัน

18

ตอนที่ 8.2
รู ปแบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา
โปรดอ่านแผนการสอนประจาตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษาเนื้อหาสาระ พร้อมปฏิบตั ิกิจกรรมในแต่ละตอน
หัวเรื่อง
เรื่ องที่ 8.2.1 รู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษา
เรื่ องที่ 8.2.2 กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา
แนวคิด
1. รู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษา จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ คือ รู ปแบบการนิเทศลักษณะทัว่ ไปและรู ปแบบการนิเทศที่
มีลกั ษณะเฉพาะ การนิเทศลักษณะทัว่ ไปเป็ นการนิเทศรายบุคคลและการนิเทศเป็ นกลุ่ม ส่วนการนิเทศลักษณะเฉพาะเป็ น
รู ปแบบที่มีแนวคิด หลักการและรู ปแบบการดาเนินการที่ชดั เจนเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบร่ วม
พัฒนา การเลือกใช้รูปแบบต้องคานึงถึงจุดมุง่ หมาย เวลาที่ใช้ งบประมาณ ความพร้อมของบุคลากรและบรรยากาศของ
สถานศึกษา
2. กระบวนการนิเทศในสถานศึกษาทัว่ ไปมีข้ นั ตอนการนิเทศ คือ การเตรี ยมการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบตั ิ
ตามแผนการนิเทศ การประเมินการนิเทศ และการปรับปรุ ง แก้ไข สาหรับกระบวนการนิเทศการเรี ยนการสอน ใช้วงจรการ
นิเทศแบบคลินิก แบ่งการดาเนินการเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการสังเกต ระยะการสังเกต และระยะหลังการสังเกต
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายลักษณะสาคัญของรู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษาแต่ละรู ปแบบได้
2. วิเคราะห์และเสนอแนวทางในการประยุกต์ใช้รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษาได้
3. อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาได้

เรื่องที่ 8.2.1 รู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษา
รู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษา เป็ นโครงสร้างและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และแนวทางในการ
ดาเนินการที่สถานศึกษานามาใช้ในการปฏิบตั ิการนิเทศอย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรื อสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้
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การนิเทศการศึกษาประสบความสาเร็ จบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ หากพิจารณาจาแนกรู ปแบบการนิเทศในสถานศึกษาที่
นักวิชาการนาเสนอในปั จจุบนั อาจจาแนกได้เป็ น 2 ลักษณะ คือ รู ปแบบการนิเทศลักษณะทัว่ ไป และรู ปแบบการนิเทศ
ลักษณะเฉพาะ
รู ปแบบการนิเทศลักษณะทัว่ ไป
รู ปแบบการนิเทศลักษณะทัว่ ไป หมายถึง วิธีการหรื อปฏิบตั ิการนิเทศ โดยคานึงถึงลักษณะของการสื่ อสาร
หรื อปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศว่าเป็ นไปในลักษณะใด รวมทั้งคานึงถึงจานวนของผูร้ ับการนิเทศด้วย
สาหรับรู ปแบบการนิเทศลักษณะทัว่ ไปที่นกั วิชาการหลายคนมักจะจาแนกไว้ในลักษณะคล้ายกัน โดยจาแนกออกเป็ น 2
ประเภท คือ รู ปแบบการนิเทศแบบกลุ่ม และรู ปแบบการนิเทศรายบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 8-9) จาแนกการนิเทศ
ออกเป็ น 4 ประเภท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ประเภทคือ คือ การนิเทศทางตรง การนิเทศทางอ้อม สาหรับการนิเทศทางตรงนั้นเป็ น
รู ปแบบที่ผนู ้ ิเทศให้ความช่วยเหลือ แนะนา และให้คาปรึ กษาโดยตรงแบบเผชิญหน้ากับครู ผรู ้ ับการนิเทศ ซึ่งเป็ นรู ปแบบ
เดียวกับการนิเทศเป็ นรายบุคคลและการนิเทศเป็ นกลุ่ม สาระสาคัญของรู ปแบบการนิเทศประเภทต่างๆ มีดงั นี้
1. การนิเทศเป็ นรายบุคคล เป็ นรู ปแบบที่ผใู ้ ห้การนิเทศช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึ กษาในเรื่ องต่างๆ เป็ นรายบุคคลแก่
ผูร้ ับการนิเทศ โอลิวา และ พอว์ลสั (Oliva and Pawlas, 2001: 59) กล่าวถึงข้อดีของการนิเทศเป็ นรายบุคคลว่า คือ 1) สามารถ
สนองความต้องการพิเศษของครู เป็ นรายบุคคล 2) เป็ นการแสดงให้เห็นว่าผูน้ ิเทศให้ความสนใจครู แต่ละคน 3) ถ้าสนองความ
ต้องการของครู ได้ ก็จะสามารถลดการต่อต้านของครู เกี่ยวกับการนิเทศแบบกลุ่มที่ไม่ประสบผลสาเร็ จ 4) ถ้าการดาเนินการ
เป็ นไปด้วยความเหมาะสม การนิเทศแบบรายบุคคลช่วยให้ครู กล้าที่จะบอกข้อบกพร่ องของตนเอง และ 5) การนิเทศแบบ
รายบุคคลทาให้เกิดความสัมพันธ์ส่วนบุคคล ความไว้วางใจระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศมากกว่าการนิเทศแบบกลุ่ม
การนิเทศเป็ นรายบุคคลเป็ นวิธีการที่ผนู ้ ิเทศจะทางานร่ วมกับผูร้ ับการนิเทศโดยตรง ดังนั้น ความสาเร็ จ
หรื อความล้มเหลวของการนิเทศจึงขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการทางานร่ วมกันของทั้งสองฝ่ าย การนิเทศเป็ นรายบุคคล
สามารถทาได้หลายวิธี เช่น การสังเกตการสอน การสาธิตการสอน การเยีย่ มชั้นเรี ยน การให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล ในที่น้ ี
ขอเสนอรายละเอียดของเทคนิคของการนิเทศเป็ นรายบุคคลบางเทคนิค ดังนี้
1.1 การสังเกตการสอน เทคนิควิธีน้ ีใช้มาเป็ นเวลานาน และในปัจจุบนั ก็ยงั เป็ นเทคนิคที่ใช้อยู่ โดยสามารถจะ
นาไปใช้ควบคู่กบั เทคนิคการนิเทศอื่นๆ เช่น การให้คาปรึ กษาแนะนา หรื อการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน ผูน้ ิเทศต้องเข้าใจ
ว่าการสังเกตการสอนไม่ใช่การประเมินครู แต่เป็ นการให้ความช่วยเหลือครู ในการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาสารวจความ
ต้องการและปั ญหาของครู ผสู ้ อน ให้คาปรึ กษาแนะนาครู ตามความต้องการและประเมินผลการสอนของครู โดยผูน้ ิเทศควรมี
แนวปฏิบตั ิในการสังเกตการสอน ดังนี้
1) ควรสร้างเจตคติที่ดีต่อการสังเกตการสอน
2) ควรให้ครู เข้าใจจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
3) ควรให้ผสู ้ อนมีส่วนร่ วมวางแผนในการสังเกตการสอน
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4) ควรสังเกตการสอนเฉพาะประเด็นที่กาหนดไว้กบั ครู ผสู ้ อน
5) ควรทาให้บรรยากาศในห้องเรี ยนเป็ นบรรยากาศที่เป็ นมิตร ไม่ตึงเครี ยด และพยายามหาจุดเด่น
ของผูส้ อนให้มาก และ
6) การนิเทศควรจัดทาแผนการเยีย่ มชั้นเรี ยนเพื่อสังเกตการสอนล่วงหน้า
แมคกรี ล ( McGreal, 1983 อ้างถึงใน Beach and Reinhartz, 2000: 243) กล่าวว่า การสังเกตการ
สอนควรยึดหลัก 3 ประการ คือ
1) ผูน้ ิเทศจะต้องมีขอ้ มูลจากครู เกี่ยวกับชั้นเรี ยนและบทเรี ยนก่อนการสังเกต โดยทัว่ ไปจะมีการ
ประชุมก่อนการสังเกต ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ขอ้ มูลการสังเกตมีความเที่ยงตรง และเป็ นประโยชน์ต่อครู มากขึ้น
2) ผูน้ ิเทศควรจากัดขอบเขตการสังเกตให้แคบเพื่อจะให้คาอธิบายเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนได้
ถูกต้องแม่นยา
3) วิธีการที่ผนู ้ ิเทศเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการนาข้อมูลเสนอให้ครู ได้รับรู ้จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อความยอมรับ และความเต็มใจของครู ในการมีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตน
ในการสังเกตการสอน ผูน้ ิเทศจะสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน ได้แก่ กระบวนการเรี ยนการสอน
แบบแผนปฏิบตั ิที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชั้นเรี ยน และพฤติกรรมนักเรี ยน เซอร์จิโอวานนีและสตาร์แรทท์
(Sergiovanni and Starratt, 1993 อ้างถึงใน Beach and Reinhartz, 2000: 242) กล่าวว่า เมื่อทาการสังเกตการสอน ผูน้ ิเทศ
จะต้องตอบคาถามว่า เกิดอะไรขึ้นในชั้นเรี ยน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายได้หรื อไม่ และมีความหมายอย่างไร มี
กฎเกณฑ์อะไรที่ควบคุมพฤติกรรมในบริ บทนี้ และจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนได้อย่างถูกต้องชัดเจนอย่างไร
1.2 การให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล เป็ นรู ปแบบที่ใช้อยูเ่ ป็ นประจา โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อผูน้ ิเทศเยีย่ ม
ชั้นเรี ยน และพบปั ญหาเกี่ยวกับการสอน การตรวจงาน การจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ของครู รวมทั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของครู ผูน้ ิเทศจะให้คาปรึ กษาแก่ครู เป็ นการเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็ นการให้คาปรึ กษาในห้องพักครู ห้องนิเทศ และห้องผูบ้ ริ หาร
หลักการในการให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล คือ
1) ควรเป็ นการให้การปรึ กษาแบบไม่เป็ นทางการ ให้มีบรรยากาศที่เป็ นกันเอง
2) ผูน้ ิเทศต้องเตรี ยมข้อมูลประกอบการนิเทศให้พร้อม ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปั ญหา ผลการ
สังเกตการสอน รวมทั้งเตรี ยมข้อมูลเพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาครู
3) ควรเป็ นการนิเทศบนฐานของความต้องการ ซึ่งจะทาให้ครู ผรู ้ ับการนิเทศเกิดความเต็มใจ
ยอมรับปั ญหาและเกิดความต้องการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งตนเองมากขึ้น
4) การกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาหรื อการพัฒนาตนเองของครู ควรเป็ นสิ่ งที่ครู เป็ นผูก้ าหนด
เอง หรื อผูน้ ิเทศเอื้ออานวยให้ครู ได้แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับตนเอง
5) ผูน้ ิเทศควรติดตามผลการนิเทศ เพื่อสามารถสรุ ปผลการนิเทศได้อย่างชัดเจน เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาต่อไป
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1.3 การสาธิตการสอน เป็ นการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความเข้าใจวิธีการสอนอย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสมกับ
สถานศึกษา ข้อที่ควรคานึงถึง คือ การต้องตระหนักว่าไม่มีวธิ ีการสอนแบบใดที่ดีสมบูรณ์แบบที่สุด และไม่มีวธิ ีการสอนใดที่
ไม่ดีโดยสิ้นเชิง วิธีการสอนหนึ่งอาจเหมาะสมกับบริ บทหรื อสภาพการณ์ของสถานศึกษาหรื อในชั้นเรี ยนหนึ่งๆ การสาธิต
การสอนที่ดีจะต้องมีการเตรี ยมการอย่างรอบคอบ และมีความมุ่งหมายที่แน่นอน โดยให้ครู ได้มีโอกาสเห็นและเรี ยนรู ้วธิ ีการ
สอนใหม่ๆ ครู จะต้องได้รับการฝึ กฝนในเรื่ องการสังเกต และบันทึกสิ่ งที่สงั เกตการสอนอย่างระมัดระวัง และสามารถนาข้อมูล
เหล่านั้นมานาเสนอ อภิปรายข้อค้นพบซึ่งอาจมีท้ งั จุดดีและจุดด้อย ภายหลังการสาธิตการสอน สาหรับการสาธิตการสอนนี้
หากเป็ นการสาธิตให้เฉพาะครู คนใดคนหนึ่งก็ถือว่าเป็ นการนิเทศเป็ นรายบุคคล แต่หากเป็ นการสาธิตให้ครู หลายๆ คนดูก็ถือ
เป็ นการนิเทศแบบกลุ่ม
1.4 การเยีย่ มชั้นเรี ยน (Intervisitation) การเยีย่ มชั้นเรี ยนแตกต่างจากการสาธิตการสอนตรงที่การสาธิตการ
สอนมีการเตรี ยมการสาหรับครู เพียงเล็กน้อย แต่จะเป็ นการเยีย่ มชั้นเรี ยนที่จะทาให้เห็นสภาพที่แท้จริ ง หรื อใกล้เคียงสภาพที่
เป็ นจริ งมากที่สุด ผูเ้ ยีย่ มหรื อผูส้ งั เกตจะต้องบอกจุดมุ่งหมายล่วงหน้าก่อนการสังเกต และเตรี ยมผูส้ อนหรื อผูท้ ี่จะถูกสังเกต
โดยเลือกบุคคลที่มีความชานาญในทักษะการสอนบางอย่างที่ผเู ้ ยีย่ มต้องการสังเกต ผูส้ งั เกตและผูส้ อนจะต้องทาการพบปะเพื่อ
ทาความตกลงกัน มีการแจกรายละเอียดให้กบั ผูส้ งั เกตการณ์ เช่น จุดมุ่งหมายที่จะไปดูการสอน บันทึกการสอน ลักษณะของ
ห้องเรี ยนและรายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ รี ยนบางคนในห้อง และจะต้องมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันและกันภายหลัง
จากที่สงั เกตการสอนแล้วจึงจะทาให้การเยีย่ มชั้นเรี ยนได้ผลดีสมตามจุดมุ่งหมาย การเยีย่ มชั้นเรี ยนเป็ นเทคนิคที่ใช้กนั มากที่ให้
ครู ที่มีจุดอ่อนและต้องการความช่วยเหลือไปดูครู ที่มีลกั ษณะตรงกับที่ตนต้องการสอนทาให้เกิดความร่ วมมือระหว่างครู ดว้ ยกัน
(Harris, 1985: 83)
1.5 การเดินผ่านชั้นเรี ยน (Walkthrough) เป็ นวิธีการในการนิเทศที่ แคโรลิน เจ โดวนีย(์ Carolyn J.Downey)
ได้พฒั นาขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “การนิ เทศแบบเดินผ่านชั้นเรี ยน 3 นาที” (Three-Minute Walkthrough Supervision) ผูน้ ิเทศจะใช้
การเดินผ่านชั้นเรี ยนซึ่งสามารถจะจับภาพที่ชดั เจนได้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชั้นเรี ยน แต่การใช้วธิ ีการนี้อาจต้องเดินผ่านหรื อ
เยีย่ มชั้นเรี ยนบ่อยครั้งจึงจะสามารถระบุได้ชดั เจนว่าการจัดการเรี ยนรู ้ในชั้นเรี ยนเป็ นอย่างไร โดยหลังจากการเดินผ่านชั้นเรี ยน
หลายๆ ครั้งผูน้ ิเทศจะต้องมีการสนทนาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับครู และต้องเป็ นการสนทนาอย่างกัลยาณมิตรเพื่อช่วยในการ
พัฒนาวิชาชีพครู (Gieske, 2011) วิธีการนี้ โคเออร์เพอริ ช (Koerperich, 2008) ได้ทาการศึกษาวิจยั ผลของการสังเกตโดยการเดิน
ผ่านชั้นเรี ยนต่อความงอกงามในวิชาชีพของครู พบว่า การดาเนินการสังเกตโดยใช้การเดินผ่านชั้นเรี ยนอย่างเป็ นระบบจะเพิ่ม
ความเชื่อมัน่ ของครู
2) รู ปแบบการนิเทศเป็ นกลุ่ม เป็ นรู ปแบบที่ผนู ้ ิเทศให้ความช่วยเหลือ แนะนาให้คาปรึ กษาแก่บุคคลตั้งแต่ 2
คนขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงาน โอลิวา และ พอว์ลสั (Oliva and Pawlas, 2001: 59) ได้
กล่าวถึงส่วนดีของการนิเทศแบบกลุ่ม ดังนี้ 1) ช่วยให้ประหยัดเวลา และช่วยลดการเดินทางจากห้องเรี ยนหนึ่งไปยังอีก
ห้องเรี ยนหนึ่ง 2) เป็ นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น 3) ช่วยให้ผนู ้ ิเทศไม่เหนื่อยเกินไป เพราะไม่ตอ้ งนิเทศซ้ าๆ
เกี่ยวกับประสบการณ์เรี ยนรู ้ของครู แต่ละคน 4) กิจกรรมบางลักษณะจาเป็ นต้องใช้กลุ่มในการตัดสิ นใจ เช่นเรื่ องการนาเสนอ
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หลักสูตร 5) กิจกรรมบางอย่างต้องการพลังความสามารถของคนมากกว่า 1 คน เช่นการประเมินความต้องการจาเป็ นของ
หลักสูตรในระบบโรงเรี ยน 6) กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถจะประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้หากเป็ นการทางาน
เพียงคนเดียว เช่น การฝึ กอบรมโดยใช้พลวัตกลุ่ม
กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 9-10) ระบุวา่ การนิเทศกลุ่มเป็ นการนิเทศที่ผนู ้ ิเทศให้ความช่วยเหลือ แนะนา
ให้คาปรึ กษาแก่บุคคลตั้งแต่ 2 ขึ้นไป กิจกรรมที่ใช้บ่อย ได้แก่ การประชุม การอบรม การศึกษานอกสถานที่ ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิใน
การนิเทศ ดังนี้
(1) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการประชุมชัดเจน
(2) มีการวางแผนการประชุมไว้อย่างรัดกุม โดยให้ครู ได้มีส่วนร่ วมในการวางแผน
(3) ดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามกาหนดที่วางไว้
(4) ทาให้คนรู ้สึกเป็ นกันเอง ไม่มีพิธีรีตอง ส่งเสริ มให้มีการแสดงความคิดเห็นเต็มที่
(5) ข้อสรุ ปจากการประชุมจะต้องเป็ นความเห็นร่ วมกันของที่ประชุม
(6) พยายามให้ที่ประชุมได้ลงมือดาเนินการหลังจากที่มีขอ้ ตกลงกันโดยเร็ วที่สุด
(7) ติดตามดูวา่ ครู ได้นาข้อตกลงไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพียงใด
(8) ช่วยให้ครู ได้ศึกษาและปรับปรุ งเทคนิคการทางานร่ วมกัน
การนิเทศอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็ นที่นิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบนั เนื่องจากมีความก้าวหน้าในเรื่ องเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมาก คือการนิเทศทางอ้ อม ซึ่งเป็ นการนิเทศที่ผนู ้ ิเทศใช้วธิ ีการผ่านกระบวนการใช้สื่อทางไกลกับผูร้ ับการ
นิเทศ ซึ่งจะช่วยให้สามารถนิเทศได้อย่างรวดเร็ ว กว้างขวาง หากเป็ นในอดีต ผูน้ ิเทศจะใช้วธิ ีการ เช่น ให้อ่านเอกสาร การ
จัดนิทรรศการ การไปศึกษานอกสถานที่เป็ นหลัก แต่ในโลกยุคข้อมูลสารสนเทศนี้ ผูน้ ิเทศจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
หลัก เช่น การใช้การนิเทศออนไลน์ เพื่อให้ขอ้ ความรู ้ มีการจัดทา weblog และใช้เครื อข่ายออนไลน์ ในการนิเทศและการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ของครู และผูน้ ิเทศ
รู ปแบบการนิเทศลักษณะเฉพาะ
การนิเทศที่มีลกั ษณะเฉพาะเป็ นรู ปแบบที่มีหลักการและทฤษฎีรองรับและมีข้นั ตอนในการดาเนินการที่ชดั เจน และมี
เทคนิควิธีการที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ในปัจจุบนั มีรูปแบบที่นามาใช้หลากหลาย ในที่น้ ีขอเสนอรู ปแบบในบางลักษณะ
ดังนี้
1. รู ปแบบการนิเทศแบบคลินกิ (clinical supervision) เป็ นเทคนิคที่เป็ นที่รู้จกั กันดี และนิยมใช้กนั มาอย่างแพร่ หลาย
มอริ ส แอล โคแกน (Morris L. Cogan) ได้ชื่อว่าเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการนิเทศแบบคลินิก ได้ให้ความหมายของการนิเทศแบบคลินิกว่า
เป็ นการดาเนินการที่ออกแบบไว้สาหรับปรับปรุ งสมรรถนะการสอนของครู โดยเน้นการปรับปรุ งพฤติกรรมการสอนของครู ใน
ชั้นเรี ยน ซึ่งเป็ นกระบวนการสังเกตการสอนภายในห้องเรี ยนที่จะทาให้ได้ขอ้ มูลต่างๆ เช่น บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
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ห้องเรี ยน ตั้งแต่พฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยนในขณะที่ครู สอน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับครู
นักเรี ยนด้านทัศนคติ ความเชื่อ (Cogan, 1973: 9)
ลักษณะสาคัญของการนิเทศแบบคลินิก
โกลด์แฮมเมอร์ แอนเดอร์สนั และกราจิวสกี้ (Goldhammer, Anderson and Krajewski 1993) ได้กล่าวถึง
ลักษณะสาคัญของการนิเทศแบบคลินิกไว้ ดังนี้
1) เป็ นเทคโนโลยีในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
2) เป็ นส่วนสาคัญที่แทรกอยูใ่ นกระบวนการเรี ยนการสอน
3) เป็ นกระบวนการที่มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ชดั เจน โดยสามารถเชื่อมระหว่างความต้องการของ
สถานศึกษา และความต้องการความงอกงามในวิชาชีพครู
4) เป็ นกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างวิชาชีพครู และผูน้ ิเทศ
5) เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน และสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจ การสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน และความผูกพันในการพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้า
6) เป็ นกระบวนการที่เป็ นระบบ แม้วา่ การดาเนินการอาจต้องยืดหยุน่ ปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างต่อเนื่อง
7) เป็ นกระบวนการที่สร้างสรรค์ เชื่อมโยงระหว่างความจริ งกับอุดมการณ์
8) เป็ นกระบวนการที่อยูบ่ นพื้นฐานความเชื่อที่วา่ ผูน้ ิเทศคือผูท้ ี่มีความรู ้อย่างแท้จริ งเกี่ยวกับการวิเคราะห์
การสอนและการเรี ยนรู ้ รวมทั้งมีทกั ษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์
9) เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งมีการให้การฝึ กอบรม สาหรับผูท้ ี่จะทาหน้าที่นิเทศก่อนที่จะนาการนิเทศแบบ
คลินิกไปใช้ โดยเฉพาะเรื่ องการสังเกตการสอน และการดาเนินการนิเทศแบบคลินิกที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
โคแกน (Cogan, 1973: 10-12) ได้นาเสนอวงจรการนิเทศ (the cycle of supervision) โดยแบ่งออกเป็ น 8
ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 1 การสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างครู กับผู้นิเทศ เป็ นการช่วยให้ครู เข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญและลาดับ
ขั้นของการนิเทศ และเป็ นการแนะนาให้ครู เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของผูน้ ิเทศ ขั้นตอนนี้ตอ้ งเกิดขึ้นก่อนที่ผนู ้ ิเทศจะเข้าไป
สังเกตการสอน
ขั้นที่ 2 การวางแผนร่ วมกับครู ครู และผูน้ ิเทศจะร่ วมกันวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แผนโดยทัว่ ไปจะ
ประกอบด้วย ผลลัพธ์ของการสอน การคาดการณ์ปัญหาการสอน วัสดุอุปกรณ์และกลยุทธ์การสอน กระบวนการเรี ยนรู ้ การ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับและการประเมิน
ขั้นที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ในการสังเกต ผูน้ ิเทศจะต้องกาหนดเป้ าหมาย กระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดการ
ด้านกายภาพ และจัดการทางเทคนิคต่างๆ สาหรับการสังเกต และการเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนนี้ควรให้ครู เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการกาหนด ซึ่งจะช่วยให้ครู ได้คนุ ้ เคยกับกระบวนการนิเทศแบบคลินิกมากขึ้น
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ขั้นที่ 4 การสังเกตการสอน ผูน้ ิเทศสังเกตการสอนโดยตนเองหรื อมีผสู ้ งั เกตคนอื่นๆ และอาจใช้เทคนิคอื่น
ในการบันทึกเหตุการณ์ในชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอน หลังจากการสังเกต ครู และผูน้ ิเทศจะวิเคราะห์เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในชั้นเรี ยนร่ วมกัน ในชั้นแรกทั้ง 2 ฝ่ ายอาจแยกกันวิเคราะห์ แล้วจะนาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้ง ขั้นตอนนี้ตอ้ ง
ดาเนินการอย่างระมัดระวังโดยต้องพิจารณาความสามารถในการพัฒนาของครู และความต้องการของครู ในสถานการณ์น้ นั
ขั้นที่ 6 การวางแผนเพื่อกาหนดกลยุทธ์ เป็ นการดาเนินการร่ วมกันของทั้งครู และผูน้ ิเทศ หากสามารถ
วางแผนร่ วมกันได้กจ็ ะทาให้เกิดความร่ วมมือในการดาเนินการประชุมปรึ กษาหารื อ
ขั้นที่ 7 การประชุมปรึ กษาหารื อ โดยทัว่ ไปการประชุมปรึ กษาหารื อจะดาเนินการระหว่างผูน้ ิเทศและครู แต่
ถ้าเป็ นความต้องการของครู และสถานการณ์เหมาะสมอาจเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมอื่นๆ เข้าร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อได้
นอกจากนั้นการประชุมปรึ กษาหารื อในบางครั้งอาจจัดขึ้นเองโดยครู และเพื่อนครู โดยไม่ตอ้ งมีผนู ้ ิเทศก็ได้
ขั้นที่ 8 การปรับปรุ งแผน หากการประชุมปรึ กษาหารื อมีความเหมาะสมและสามารถให้ขอ้ เสนอแนะและทา
ให้ครู เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชั้นเรี ยนได้ ครู และผูน้ ิเทศอาจหยุดกระบวนการวิเคราะห์ และร่ วมกันอภิปรายเกี่ยวกับบทเรี ยน
ที่ผา่ นมาและเริ่ มต้นวางแผนสาหรับบทเรี ยนต่อไป
จะเห็นได้วา่ วัตถุประสงค์หลักของการนิเทศแบบคลินิกเป็ นการพัฒนาครู ให้มีความรับผิดชอบในวิชาชีพที่
จะวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของตน และเปิ ดโอกาสให้มีผนู ้ ิเทศเข้ามาช่วยเหลือและถือเป็ นการกากับตนเอง อย่างไรก็ตาม
โคแกนกล่าวว่าขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอนนั้น อาจจะเปลี่ยนแปลงหรื อตัดลดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งได้ ขึ้นอยูก่ บั การความสัมพันธ์
ระหว่างครู กบั ผูน้ ิเทศ
กลิกแมน กอร์ดอนและโรส กอร์ดอน (Glickman Gordon, and Ross-Gordon 2009: 229-230) ได้สรุ ปและ
ลดขั้นตอนการดาเนินการนิเทศแบบคลินิก โดยแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การพูดคุยกบครู ก่อนสังเกตการสอน (preobservation) ผูน้ ิเทศจะพูดคุยกับครู เพื่อกาหนด 1) เหตุผล
และจุดมุ่งหมายของการสังเกตการสอน 2) จุดเน้นในการสังเกตการสอน 3) วิธีการและแบบสังเกตที่ใช้ 4) ระยะเวลาที่ใช้ใน
การสังเกต 5) ระยะเวลาพูดคุยหลังการสังเกต ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นผูน้ ิเทศจะต้องทาความตกลงกับครู ก่อนเพื่อความเข้าใจ
ที่ตรงกัน
ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน (observation) เป็ นการดาเนินการตามข้อตกลงที่กาหนดไว้ให้สาเร็ จ
โดยผูส้ งั เกตอาจใช้การสังเกตแบบเดียวหรื อหลายแบบผสมผสานกัน อย่างไรก็ตามในการสังเกตการสอน ต้องมีการบันทึกการ
สังเกต ซึ่งควรเป็ นบันทึกแบบบรรยายสภาพหรื อเหตุการณ์ที่สงั เกต (descriptions) ก่อนที่จะสรุ ปตีความเหตุการณ์
(interpretation) ซึ่งเป็ นการตีความหมายที่สรุ ปได้จากเหตุการณ์เหล่านั้น
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์และการตีความการสังเกตและกาหนดวิธีการพูดคุย หลังจากการสังเกตการสอนในชั้น
เรี ยน และมีการบันทึกข้อมูลไว้โดยละเอียดเพื่อการทาความเข้าใจและตีความข้อมูลในการจัดทาข้อสรุ ปเกี่ยวกับสภาพการ
จัดการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน หลังจากนั้นผูน้ ิเทศจะทาการตกลงกับครู วา่ จะกาหนดวิธีการพูดคุยอย่างไร ซึ่งอาจกาหนดเป็ น
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4 แนวทาง คือ 1) แบบสัง่ การและควบคุม ผูน้ ิเทศอาจวิธีการพูดคุยโดยเสนอข้อมูลการสังเกต และข้อค้นพบจากการตีความ
และขอความเห็นจากครู ในการกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนา 2) แบบสัง่ การและให้ขอ้ มูล ผูน้ ิเทศร่ วมมือกับครู โดย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสังเกตการสอน แล้วให้ครู นาเสนอการตีความข้อค้นพบและข้อตกลงเพื่อการพัฒนาการเรี ยน
การสอนร่ วมกัน 3) แบบร่ วมคิดร่ วมทา ผูน้ ิเทศอธิบายผลการสังเกตการสอน และกระตุน้ ให้ครู วเิ คราะห์ตีความ และวางแผน
การพัฒนาด้วยตนเอง และ 4) แบบไม่สงั่ การ ผูน้ ิเทศให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการสังเกตการสอนแก่ครู ก่อนพูดคุยหลังการสังเกต ซึ่ง
ช่วยให้ครู ได้พจิ ารณาทบทวนข้อมูลล่วงหน้า และให้ครู นาเสนอการสรุ ปตีความเองในการพูดคุยหลังการสังเกต
ขั้นที่ 4 การพูดคุยหลังการสังเกต เมื่อกาหนดวิธีการพูดคุยแล้ว จึงกาหนดนัดหมายครู เพื่อให้ครู ได้รับ
ทราบข้อสังเกตและสิ่ งที่ประทับใจจากการสังเกต โดยสะท้อนสิ่ งที่ผนู ้ ิเทศได้สงั เกตอย่างชัดเจน การดาเนินการพูดคุยจะ
ดาเนินไปตามที่ได้กาหนดไว้แล้ว สาหรับการจัดทาแผนพัฒนาในอนาคต อาจขึ้นอยูก่ บั ผูน้ ิเทศ หรื ออาจขึ้นอยูก่ บั ทั้งครู และผู ้
นิเทศ หรื อเป็ นหน้าที่ของครู ก็ข้ นึ อยูก่ บั ข้อตกลงที่กาหนดไว้ในตอนต้น
ขั้นที่ 5 ขั้นการติชม เป็ นขั้นของการทบทวนรู ปแบบและกระบวนการตั้งแต่การพูดคุยกันก่อนการสังเกต
จนถึงการพูดคุยกันหลังการสังเกต ขั้นนี้อาจกาหนดไว้เป็ นช่วงสุดท้ายของการพูดคุยหลังการสังเกต หรื อกาหนดวันขึ้นใหม่
เพื่อการพูดคุย ประเด็นคาถามในการพูดคุย อาจประกอบด้วย อะไรคือจุดเด่น จุดด้อยในการดาเนินการ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ข้อคิดเห็นที่ได้จากครู ช่วยให้ผนู ้ ิเทศได้ทบทวนและปรับปรุ งการปฏิบตั ิการนิเทศให้มีประสิทธิภาพ
ส่งผลดีต่อการทางานร่ วมกันได้
2. รู ปการนิเทศแบบร่ วมพัฒนา (collegial and collaborative supervision) การนิเทศแบบร่ วมพัฒนานี้ มีลกั ษณะต่างๆ กัน เช่น
การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (peer coaching) การนิเทศแบบชี้แนะทางปั ญญา (cognitive coaching) และการนิเทศโดยครู พี่
เลี้ยง (mentoring) ซึ่งรู ปแบบการนิเทศ ดังกล่าวมีแนวคิดหลักคือ การความร่ วมมือกันของครู แต่รูปแบบทั้ง 3 ลักษณะก็มี
จุดเน้นบางส่วนที่แตกต่างกัน สาระสาคัญของรู ปแบบทั้ง 3 มีดงั นี้ (Beach and Reinhartz 2000:141-145)
2.1 รู ปแบบการนิเทศแบบเพือ่ นนิเทศเพือ่ น (peer coaching) เป็ นการนิเทศที่ใช้ทีมครู ขา้ มระดับและข้าม
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ในการความช่วยเหลือสนับสนุนและการให้กาลังใจ ซึ่งกันและกันในการพัฒนาการเรี ยนการสอน โดย
บทบาทของผูน้ ิเทศเป็ นผูเ้ อื้ออานวยในขณะร่ วมงานกับครู ในกลุ่มเพื่อน แนวทางที่ใช้จะดาเนินการเป็ นกลุ่มเล็กในการเรี ยนรู ้
โดยอาจนากระบวนการนิเทศแบบคลินิกมาประยุกต์ใช้ ในระหว่างการเรี ยนรู ้ในกลุ่มมีการตั้งคาถามเพื่อช่วยให้ครู มีความเข้าใจ
ในด้านการเรี ยนการสอนของตนอย่างชัดเจน ทั้งนี้สมาชิกในกลุ่มและผูน้ ิเทศต้องร่ วมกันวิเคราะห์และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ เพื่อ
ช่วยให้ครู ตดั สิ นใจในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตนเอง ทักษะที่สามารถนามาใช้ประกอบด้วย ทักษะการสังเกต การ
สื่ อสาร และทักษะการแก้ปัญหา การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อนนี้ช่วยให้ครู ประยุกต์ใช้ทกั ษะการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานให้มากขึ้น
2.2 การนิเทศแบบชีแ้ นะทางปัญญา (cognitive coaching ) เป็ นกระบวนการที่ไม่เน้นการตัดสิ นความถูกผิด
แต่จะใช้การประชุมวางแผน การสังเกต และการประชุมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมการสอน และยังใช้ในการวางกลยุทธ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เพื่อจะเสริ มสร้างการรับรู ้ การตัดสิ นใจ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนของนักเรี ยน เป็ นการพัฒนาปรับปรุ ง
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กระบวนการคิดของครู จุดมุ่งหมายสาคัญของรู ปแบบการนิเทศนี้คือ 1) การพัฒนาและรักษาความไว้วางใจ 2) การสนับสนุน
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ และ 3) การส่งเสริ มความงอกงามในพฤติกรรมที่เป็ นอิสระและพึ่งพาอาศัยกัน
การนิเทศแบบชี้แนะทางปั ญญามีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
1) การประชุมวางแผนซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มุ่งเน้น
เป้ าหมายเพื่อการเตรี ยมการสอน และสร้างตัวชี้วดั เพื่อสะท้อนพฤติกรรมการสอน
2) การสังเกตการสอน เป็ นการให้บริ บทสาหรับการสอนแนะ เพือ่ นาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์การเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับสิ่ งที่กาหนดไว้ในแผน
3) การประชุมเพื่อสะท้อนพฤติกรรมการสอน เกิดขึ้นภายหลังการสังเกตพฤติกรรมการสอน เพื่อให้ครู
สามารถพิจารณาบทเรี ยนและพฤติกรรมก่อนเข้ามามีส่วนร่ วมในการประชุม การสอนแนะจะช่วยให้ครู ได้บอกถึงความรู ้สึก
ประทับใจในการสอนของตนเอง โดยนาพฤติกรรมการสอนที่กาหนดให้ไปสังเกตในขั้นตอนการวางแผนและการสังเกตการ
สอนให้มาอภิปรายร่ วมกัน
รู ปแบบนี้จะประสบความสาเร็ จก็ต่อเมื่อผูน้ ิเทศมีเวลาเพียงพอให้สมาชิกในกลุ่มได้ทางานร่ วมกัน ด้วย
บรรยากาศที่มีอิสระในการพิจารณาประเด็นที่ไม่คนุ ้ เคยและทาการสังเกตซึ่งกันและกัน จึงเป็ นรู ปแบบที่อยูบ่ นพื้นฐานของ
ความไว้วางใจ ผลของการนิเทศแบบนี้ทาให้ครู มีความเป็ นตัวของตัวเอง มัน่ ใจในตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สอน
2.3 รู ปแบบการนิเทศโดยครู พเี่ ลีย้ ง (mentoring) เป็ นรู ปแบบที่ใช้วธิ ีการร่ วมมือกัน โดยมีการช่วยเหลือเพื่อ
จะถ่ายโอนบทเรี ยนของประสบการณ์วชิ าชีพ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสาคัญว่าจะมีบทบาท 5 บทบาท คือ บทบาท
การสอน การสนับสนุน การให้กาลังใจ การให้คาปรึ กษา และการสร้างสัมพันธภาพ และผูท้ ี่ทาหน้าที่เป็ นครู พี่เลี้ยง ควรมี
บทบาท ดังนี้
1) การให้ขอ้ เสนอแนะโดยช่วยให้ผรู ้ ับการนิเทศได้เข้าใจวัฒนธรรมของสถานศึกษา และเข้าใจนโยบายและ
แนวทางการปฏิบตั ิงานภายในสถานศึกษา
2) การให้การสอนแนะในการฝึ กฝนเพื่อช่วยให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้รูปแบบการช่วยเหลือ
3) ในบทบาทนี้ครู พี่เลี้ยงจะเป็ นเพื่อนหรื อที่ปรึ กษาที่จะให้ความสนใจในการที่จะระบุ วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนให้กบั ผูร้ ับการนิเทศ
4) ครู พเี่ ลี้ยงจะเป็ นผูใ้ ห้กาลังใจและพัฒนา โดยให้การยกย่องและร่ วมฉลองความสาเร็ จ
การนิเทศโดยครู พเี่ ลี้ยงเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมสาหรับการเรี ยนรู ้ของผูใ้ หญ่ เพราะช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้
และปรับปรุ งพฤติกรรมการสอนในระยะเวลาอันสั้น การใช้ครู พี่เลี้ยงช่วยให้เกิดการถ่ายโอนประสบการณ์ระหว่างครู และครู พี่
เลี้ยงซึ่งเป็ นการพัฒนาวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการนิเทศนี้จะประสบความสาเร็ จได้ ครู พี่เลี้ยงซึ่งเป็ นแบบอย่างการ
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ปฏิบตั ิจะต้องได้รับการคัดเลือกและฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดี ในการสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้เกิดการสื่ อสารที่ดีซ่ ึงจะขจัดอคติและ
ทัศคติที่ไม่ดีในการรับการนิเทศ
รู ปแบบการนิเทศแต่ละลักษณะต่างมีลกั ษณะเฉพาะของตน และสามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้ การ
จะเลือกใช้รูปแบบใดจาเป็ นที่จะต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสม ทั้งนี้ในการเลือก ควรคานึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 1) จุดหมาย
ของการนิเทศ โดยพิจารณาว่ามีจุดมุง่ หมายในการนิเทศอย่างไร เพราะแต่ละรู ปแบบจะสนองต่อจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไป เช่น
ต้องการให้ผนู ้ ิเทศมีความรู ้ ก็เลือกเทคนิควิธี ในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้ หรื อจัดแหล่งวิชาการที่ครู ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ได้ 2) เวลาที่ใช้ในการนิเทศ ผูน้ ิเทศควรพิจารณาเวลาในการจัดกิจกรรมว่า ต้องการเวลามากน้อยเพียงใด หากมีเวลาจากัดก็ไม่
สามารถจัดทัศนศึกษาหรื อออกภาคสนามไปนอกเขตสถานศึกษา 3) งบประมาณที่ใช้ในการนิเทศ การนิเทศที่ไปศึกษานอก
สถานที่อาจต้องการงบประมาณค่าใช้จ่ายมากกว่า การเชิญวิทยากรหรื อการประชุมปรึ กษาหารื อ 4) ขนาดของกลุ่มผูร้ ับการ
นิเทศ การนิเทศเป็ นรายบุคคลโดยทัว่ ไป จะใช้การสังเกตการณ์สอนและปรึ กษาหารื อเพื่อแก้ไขปั ญหาการสอน แม้จะเสี ยเวลา
มากแต่ก็ได้ผลค่อนข้างสูง และการนิเทศเป็ นกลุ่ม กลุ่มผูร้ ับการนิเทศขนาดเล็กไม่เกิน 10 คน เช่น กลุ่มครู ที่สอนในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้เดียวกัน และการรับนิเทศในด้านปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการสอน โดยสามารถใช้อภิปราย ระดมสมอง บทบาทสมมุติ
หรื อการปรึ กษาหารื อกันได้ เป็ นกลุ่มที่พอเหมาะในเวลาและค่าใช้จ่าย และ 5) ความพร้อมของบุคลากรและบรรยากาศของ
สถานศึกษา เช่น สถานศึกษาที่มีครู ซ่ ึงมีความรู ้ความสามารถเฉพาะตัวบางอย่าง และมีบรรยากาศที่เป็ นกัลยาณมิตรเป็ นพื้นฐาน
อาจเลือกและพัฒนาให้เกิดการนิเทศแบบร่ วมพัฒนา เป็ นต้น
เรื่องที่ 8.2.2 กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา
กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา คือ ขั้นตอนการดาเนินการนิเทศในสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ เพือ่ ให้
สถานศึกษาประสบผลสาเร็ จในการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายที่ได้กาหนดไว้ หากพิจารณาถึงขอบข่ายของการนิเทศแล้วจะ
พบว่างานนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา มีขอบข่ายของการนิเทศ 2 ลักษณะ คือ 1) งานนิเทศทัว่ ไปซึ่งเป็ นงานพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานสนับสนุนการเรี ยนการสอน และการจัดการเรี ยนการสอน เป็ นการพัฒนาครู และบุคลากร
ให้ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และ 2) งานนิเทศการสอน เป็ นงานพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิการสอน
ซึ่งเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอนโดยตรงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ
2539: 3) ดังนั้น จึงขอนาเสนอกระบวนการนิเทศโดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1) กระบวนการนิเทศทัว่ ไปของสถานศึกษา
ซึ่งเป็ นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิการนิเทศของสถานศึกษาในภาพรวมทุกด้าน และ2)
กระบวนการนิเทศการเรี ยนการสอน ซึ่งเป็ นกระบวนการนิเทศที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในชั้น
เรี ยน รายละเอียดนาเสนอตามประเด็นต่อไปนี้
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กระบวนการนิเทศทัว่ ไปของสถานศึกษา
เป็ นกระบวนการที่สถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิการนิเทศของสถานศึกษาในภาพรวมทุกด้าน
โดยสามารถนากระบวนการนิเทศนี้มาใช้ในการนิเทศทุกลักษณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กระบวนการ
นิเทศโดยส่วนใหญ่มีข้นั ตอนในลักษณะเดียวกับการบริ หาร ขั้นตอนสาคัญๆ คือ การวางแผน การดาเนินการตามแผน และ
การประเมินผลการดาเนินการ แฮริ ส (Harris, 1963: 14-15) ได้กาหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้เรี ยกว่า
“Harris’POLCA” ประกอบด้วยการดาเนินการ 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการวางแผน (planning) เป็ นขั้นตอนที่ผรู ้ ับผิดชอบการนิเทศต้องคิดวิเคราะห์ถึงความต้องการและ
ความจาเป็ นในการนิเทศเพื่อนามากาหนดวัตถุประสงค์ของการนิเทศให้สอดคล้องกัน โดยต้องการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลที่จะ
เกิดขึ้นจากการนิเทศ จัดทาแผนการดาเนินการ โครงการ และกาหนดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
2. ขั้นการจัดองค์ การ (organizing) เป็ นขั้นตอนที่กาหนดโครงการของคณะทางาน ตั้งเกณฑ์มาตรฐานการ
รวบรวมทรัพยากรที่มีท้ งั บุคคลและวัสดุอุปกรณ์ การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอานาจหน้าที่ โครงสร้างของ
องค์การ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ
3. ขั้นการนาสู่ การปฏิบัติ (leading) เป็ นขั้นตัดสิ นใจในการดาเนินการนิเทศ กาหนดวิธีการในการนิเทศ
กระตุน้ จูงใจ เสริ มสร้างกาลังใจ ให้คาแนะนาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการทางาน การแนะนานวัตกรรมใหม่ๆ และอานวย
ความสะดวกในการปฏิบตั ิการนิเทศ
4. ขั้นการควบคุม (controlling) เป็ นขั้นที่ผรู ้ ับผิดชอบต้องควบคุม กากับติดตามดูแลให้กระบวนการนิเทศ
ดาเนินไปตามแผนและขั้นตอนที่กาหนดไว้ ในบางครั้งอาจมีการชี้นา เสริ มความคิด หรื อแทรกแซงเพื่อปรับทิศทางหรื อ
กระบวนการดาเนินงาน
5. ขั้นการประเมินผล (assessing) เป็ นขั้นที่ผนู ้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศต้องร่ วมกันประเมินผลการนิเทศว่า
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อไม่ การประเมินผลต้องจัดทาอย่างมีแบบแผนและมีความเที่ยงตรง และอาจ
จัดทาการวิจยั ประเมินผลร่ วมด้วย
อย่างไรก็ตามในปี 1985 แฮริ ส ได้พฒั นาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เกิดแนว
ทางการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน ลดการควบคุมติดตามการทางานลง แฮริ ส (Harris, 1985) แบ่งขั้นตอนการดาเนินการออกเป็ น 6
ขั้นตอน ดังนี้
1) การประเมินสภาพการทางาน (assessing) เป็ นการศึกษาสภาพการณ์ที่เป็ นอยูเ่ พื่อเป็ นข้อมูลในการ
กาหนดการเปลี่ยนแปลง มีข้ นั ตอนย่อย ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาธรรมชาติและความสัมพันธ์ของสภาพการณ์ต่างๆ
2) การสังเกตปรากฏการณ์รอบตัวโดยละเอียด 3) การทบทวนเพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์รอบตัว และ 4) การเปรี ยบเทียบ
พฤติกรรมการทางาน
2) การจัดลาดับความสาคัญของงาน (prioritizing) เป็ นการกาหนดความสาคัญของงาน โดยดาเนินการ ดังนี้
1) กาหนดเป้ าหมาย 2) กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ 3) กาหนดทางเลือก และ 4) จัดลาดับความสาคัญของงาน
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3) การออกแบบวิธีการทางาน (designing) เป็ นการจัดระบบ วางแผนการทางานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) จัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 2) การนาทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ 3) เตรี ยมการต่างๆ ให้พร้อมใน
การปฏิบตั ิงาน 4) จัดระบบการทางาน และ 5) การกาหนดแผนในการทางาน
4) การจัดสรรทรัพยากร (allocating resources) เป็ นการกาหนดทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสูดใน
การทางาน โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) กาหนดทรัพยากรตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 2) จัดสรรทรัพยากรให้หน่วยงาน
ต่างๆ 3) กาหนดทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับจุดมุง่ หมายเฉพาะ และ 4) มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบตั ิงาน
5) การประสานงาน (coordinating) เป็ นกระบวนการประสานการใช้ทรัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ
วัสดุอุปกรณ์และประสานแผนการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) ประสานการทางานของฝ่ ายต่างๆ 2)
สร้างความสามัคคีพร้อมเพรี ยงในการทางาน 3) ปรับการทางานส่วนต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพ และ 4)ประสานแผนโดย
กาหนดเวลาการทางานแต่ละช่วงให้ชดั เจน
6) การอานวยการ (directing) เป็ นการทาให้เกิดสภาพที่เหมาะสมในการดาเนินการตามแผนงานให้มาก
ที่สุด โดยดาเนินการ ดังนี้ 1) แต่งตั้งบุคลากร 2) กาหนดแนวทางหรื อระเบียบปฏิบตั ิในการทางาน 3) แนะนาการปฏิบตั ิงาน
และ 4) ตัดสิ นใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบตั ิงาน
สงัด อุทรานันท์ (2530: 84-88) ได้นาเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยมีข้นั ตอนทางานพื้นฐานที่
คล้ายคลึงกัน คือ การวางแผน การดาเนินการตามแผน และการประเมินผลการดาเนินการ โดย สงัด อุทรานันท์ เพิม่ ขั้นตอน
ของการให้ความรู ้ก่อนดาเนินการนิเทศ และการสร้างเสริ มกาลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานนิเทศ โดยกาหนดขั้นตอนไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผนการนิเทศ (Planning – P) เป็ นขั้นตอนที่ผบู ้ ริ หาร ผูน้ ิเทศ และ ผูร้ ับการนิเทศ จะทาการ
ประชุมปรึ กษาหารื อ เพื่อให้ได้มาซึ่งปั ญหาและความต้องการจาเป็ นที่จะต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จดั ขึ้น
2) ให้ ความรู้ ก่อนดาเนินการนิเทศ (Informing - I) เป็ นขั้นตอนของการให้ความรู ้ ความเข้าใจถึงสิ่ งที่จะ
ดาเนินการว่า จะต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีข้นั ตอนในการดาเนินการอย่างไร และจะทาอย่างไรให้ผลงาน
ออกมาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็ นขั้นตอนที่สาคัญทุกครั้ง สาหรับการเริ่ มการนิเทศที่จดั ขึ้นใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดก็ตาม ถือ
เป็ นความจาเป็ นสาหรับการนิเทศที่ยงั ไม่เป็ นไปอย่างต้องการ จาเป็ นต้องมีการทบทวนความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
3) การดาเนินการปฏิบัตกิ ารนิเทศ (Doing – D) ประกอบด้วยการปฏิบตั ิงานใน 3 ลักษณะ คือ การ
ปฏิบตั ิงานของผูร้ ับการนิเทศ การปฏิบตั ิงานของผูใ้ ห้การนิเทศ การปฏิบตั ิงานของผูส้ นับสนุนการนิเทศ
4) การสร้ างเสริมกาลังใจแก่ผ้ปู ฏิบัตงิ านนิเทศ (Reinforcing – R) เป็ นขั้นตอนของการเสริ มแรงของ
ผูบ้ ริ หาร เพื่อให้ผรู ้ ับการนิเทศมีความมัน่ ใจ และบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนนี้อาจดาเนินการไปพร้อมๆ กับ
ที่ผรู ้ ับการนิเทศกาลังปฏิบตั ิงานหรื อการปฏิบตั ิงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating – E) เป็ นขั้นที่ผนู ้ ิเทศทาการประเมินผลการดาเนินงานที่ได้
ดาเนินการผ่านไปแล้วว่าเป็ นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่า มีปัญหาหรื ออุปสรรคที่ทาให้การดาเนินงาน
ไม่ได้ผล ก็สมควรจะต้องทาการปรับปรุ งแก้ไขให้ตรงหรื อสอดคล้องกับสภาพปั ญหานั้นๆ
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หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2539: 63) กาหนดขั้นตอนการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา
ซึ่งเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง มี 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรี ยมการนิเทศ 2) ขั้นวางแผนการนิเทศ 3) ขั้นปฏิบตั ิตามแผนการนิเทศ
4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ และ5) ขั้นปรับปรุ งแก้ไขวิธีการนิเทศ รายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการนิเทศ
ผูบ้ ริ หารแจ้งนโยบายด้านการนิเทศแก่คณะครู แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้องการ
จาเป็ นระดับโรงเรี ยน และกาหนดกรอบแผนงาน นโยบายและวัตถุประสงค์
2. ขั้นวางแผนการนิเทศ
วางแผนระดับโรงเรี ยนและระดับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และ จัดทาโครงการและงาน
3. ขั้นปฏิบัตติ ามแผนการนิเทศ
ดาเนินการตามแผนแลโครงการ และพัฒนาสื่ อและวิธีการนิเทศ
4. ขั้นประเมินผลการนิเทศ
การกากับ ติดตามและควบคุมคุณภาพ
5. ขั้นปรับปรุงแก้ ไข
กรณี ตอ้ งปรับปรุ ง ให้กลับไปดาเนินการตั้งแต่ข้ นั ที่ 1 ใหม่ กรณี ได้ผลดี ให้ดาเนินการหมุนวนตั้งแต่ข้นั ที่ 3
กระบวนการนิเทศการเรียนการสอน
การนิเทศเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนที่เป็ นที่รู้จกั และใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือ การนิเทศแบบคลินิก โค
แกน (Cogan, 1973: 10-12) ได้เสนอวงจรการนิเทศ โดยแบ่งการนิเทศเป็ น 8 ขั้นตอน 1) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
ผูน้ ิเทศ 2) การวางแผนร่ วมกับครู 3) การกาหนดกลยุทธ์ในการสังเกต 4) การสังเกตการสอน 5) การวิเคราะห์กระบวนการ
เรี ยนการสอน 6) การวางแผนเพื่อกาหนดกลยุทธ์ 7) การประชุมปรึ กษาหารื อ และ8) การปรับปรุ งแผน (นาเสนอรายละเอียด
ในเรื่ องที่ 8.2.1) อย่างไรก็ตาม ฮอยและฟอร์สิธ (Hoy and Forsyth, 1986: 47-49) ได้นา “วงจรนิเทศแบบคลินิก” (cycle of
clinical supervision) มาพัฒนาและนาเสนอโดยแบ่งออกเป็ นการดาเนินการ 3 ระยะ คือ 1) ระยะก่อนการสังเกต
(preobservation phase) 2) ระยะการสังเกต (observation phase) และ 3) ระยะหลังการสังเกต (postobservation phase) มี
สาระสาคัญ ดังนี้
1.ระยะก่ อนการสังเกต ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้น คือ
ขั้นที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูน้ ิเทศ โดยการลดความวิตกกังวล ชี้แจงบทบาทและ
หน้าที่ของครู และผูน้ ิเทศในการทางานร่ วมกัน ช่วยให้ครู เข้าใจจุดมุ่งหมายและความหมายของการนิเทศแบบคลินิก
ขั้นที่ 2 การวางแผนร่ วมกับครู เป็ นขั้นที่ครู และผูน้ ิเทศร่ วมมือกันจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อผูเ้ รี ยนและครู แผนต้องกาหนดผลลัพธ์ของการสอน กลยุทธ์การสอน การเสริ มแรงในการเรี ยนรู ้และการ
ประเมินผล
ขั้นที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ในการสังเกต ผูน้ ิเทศและครู จะร่ วมกันวางแผนการสังเกต โดยกาหนด
วัตถุประสงค์ของการสังเกต วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรี ยมกลวิธีในการสังเกตและการเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. ระยะการสังเกต เป็ นการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 การสังเกตการสอน เมื่อทุกอย่างได้รับการเตรี ยมการไว้แล้วสาหรับการสังเกต
กระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ครู และผูน้ ิเทศมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการสังเกตและการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดี ผูน้ ิเทศ
จึงดาเนินการสังเกตการสอนและใช้เครื่ องมือที่กาหนดร่ วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ระยะหลังการสังเกต ประกอบด้วยขั้นตอนอีก 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นที่ 5 การวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอน เป็ นการวิเคราะห์ที่ได้จากการสังเกต ในช่วงต้นผู ้
นิเทศและครู อาจแยกกันวิเคราะห์ แล้วจะนามาวิเคราะห์ร่วมกันโดยอาจเชิญคนอื่นมาร่ วมพิจารณาด้วย การวิเคราะห์ที่แตกต่าง
กัน จะเป็ นพื้นฐานสาหรับการอภิปรายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในห้องเรี ยนที่สร้างสรรค์ได้
ขั้นที่ 6 การวางแผนเพื่อกาหนดกลยุทธ์ เป็ นความรับผิดชอบของผูน้ ิเทศที่จะเตรี ยมการประชุม
เป็ นขั้นที่มีความสาคัญมาก ผูน้ ิเทศต้องเตรี ยมประเด็นในการประชุมและเลือกกลยุทธ์ในการดาเนินการประชุม
ขั้นที่ 7 การประชุมปรึ กษาหารื อ ขั้นนี้ครู และผูน้ ิเทศจะเป็ นสมาชิกการประชุม เพื่อวิเคราะห์
กระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการเรี ยนการสอน การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ จะนาไปสู่การประชุม
ขั้นที่ 8 การปรับปรุ งแผน ครู และผูน้ ิเทศร่ วมกันพิจารณาในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่จะนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครู รวมทั้งการวางแผนและการเริ่ มต้นในการดาเนินการตามวงจรใหม่
กระบวนการนิเทศการเรี ยนการสอนตามวงจรนิเทศแบบคลินิก สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการนิเทศทั้ง
เป็ นรายบุคคลและการนิเทศแบบกลุ่ม รวมทั้งนากระบวนการเหล่านี้มาปรับในการนิเทศในรู ปแบบต่างๆ เช่น การนิเทศแบบ
ร่ วมพัฒนา เป็ นต้น

ตอนที่ 8.3 ระบบการนิเทศในสถานศึกษา
หัวเรื่อง
เรื่ องที่ 8.3.1 ความหมายของระบบการนิเทศในสถานศึกษา
เรื่ องที่ 8.3.2 องค์ประกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษา
เรื่ องที่ 8.3.3 การจัดระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
แนวคิด
1. ระบบการนิเทศในสถานศึกษา เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึงกลไกหรื อกระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ เพื่อช่วยเหลือและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับการปรับปรุ งพัฒนาการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. องค์ประกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษา คือ 1) ปั จจัยนาเข้า ได้แก่ หลักการนิเทศ ผูน้ ิเทศ ผูร้ ับการนิเทศ และ
ปั จจัยสนับสนุน 2) กระบวนการนิเทศ แสดงถึงขั้นตอน กิจกรรมการนิเทศ 3) ผลผลิต ซึ่งเป็ นผลที่เกิดจากการนิเทศคือเจตคติ
ความรู ้ความเข้าใจ และทักษะการเรี ยนการสอนของครู 4) ข้อมูลย้อนกลับเป็ นกลไกการกากับติดตามและประเมินการนิเทศเพื่อ
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การปรับปรุ งการนิเทศ และ 5) สภาพแวดล้อมภายนอกของระบบ ประกอบด้วยความต้องการหรื อความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
และสภาพทางศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
3. การจัดการระบบการนิเทศในสถานศึกษา ควรมีการดาเนิน คือ 1) การกาหนดนโยบาย และแผนการนิเทศ 2) การ
จัดเตรี ยมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการนิเทศโดยการจัดทาข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการที่ใช้ การเตรี ยมบุคลากรการจัดโครงสร้าง
การทางาน และการเตรี ยมปั จจัยสนับสนุน 3) การให้ความสาคัญกับการดาเนินการตามระบบ โดยการศึกษาความต้องการ
จาเป็ น การดาเนินการและการประเมินผลการนิเทศ การจัดบรรยากาศที่เป็ นมิตรและการเสริ มสร้างวัฒนธรรม การทางานเชิง
คุณภาพ และการประสานสร้างเครื อข่ายในการนิเทศและการเรี ยนรู ้
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายและองค์ประกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษาได้
2. ระบุถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบการนิเทศในสถานศึกษาได้
3. วิเคราะห์และเสนอแนวทางการจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษาได้
เรื่องที่ 8.3.1 ความหมายของระบบการนิเทศในสถานศึกษา
ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา คงต้องทาความ
เข้าใจคาว่า ระบบ เป็ นเบื้องต้นก่อน ระบบตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้คาจากัดความ
ไว้วา่ เป็ นกลุ่มของสิ่ งซึ่งมีลกั ษณะประสานเข้าเป็ นสิ่ งเดียวกัน ตามหลักแห่งความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ด้วยระเบียบของ
ธรรมชาติหรื อหลักเหตุผลทางวิชาการ เช่น ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบจักรวาล ระบบสังคม ระบบการ
บริ หารประเทศ ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ระบบตามความหมายนี้สามารถจาแนกออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ ระบบที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ
และระบบที่มนุษย์ปรุ งแต่งขึ้น
กริ ฟฟิ ธส์ (Griffiths, 1988: 116) ให้ความหมายของระบบว่า ระบบเป็ นส่วนประกอบที่ซบั ซ้อนซึ่งมี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน
คาส และโรเซนวาย (Kast and Rosenzweig, 1979: 98) กล่าวว่า ระบบ คือ สิ่ งทั้งมวลที่มีการจัดการอย่าง
เป็ นระบบและอยูร่ วมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยส่วนประกอบหรื อระบบย่อยตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปที่ต่างพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน และมีเส้นแบ่งเขตที่สามารถบอกได้เป็ นเส้นคัน่ ระหว่างองค์ประกอบของระบบและสภาพแวดล้อมซึ่งอยู่
เหนือขึ้นไป
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คิมบรอจห์ และ นันเนอรี (Kimbrough and Nunery, 1983: 293) ให้ความหมายระบบ ว่าคือ องค์ประกอบ
ต่างๆ ที่รวมกันเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยองค์ประกอบต่างๆ จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และมี
เส้นแบ่งเขตระหว่างองค์ประกอบของระบบ โดยแบ่งเขตระหว่างระบบหนึ่งกับระบบอื่นๆ
คินเดรด (Kindred, 1980: 6) และ ลูคสั (Lucus, 1985: 5) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง วิธีการซึ่งเป็ นวิธีการทางานหรื อ
กระบวนการทางานที่มีระเบียบและขั้นตอนเฉพาะของตนเอง เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์รวมอย่างมีความต่อเนื่องและเป็ นวงจร
ที่ซ้ าๆ กัน
สนานจิตร สุคนธทรัพย์ (2547: 11) กล่าวถึงระบบในฐานะที่เป็ นกลุ่มขององค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์
และผลกระทบซึ่งกันและกัน ร่ วมกันทาหน้าที่โดยคานึงถึงความสัมพันธ์กบั บริ บทเพื่อให้ภารกิจของระบบบรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
กล่าวโดยสรุ ป ระบบ หมายถึง ส่วนต่างๆ ที่ประกอบกันจนเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีคุณสมบัติ มีความสัมพันธ์
กัน ทาหน้าที่ร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของระบบ โดยมีกระบวนการที่ต่อเนื่อง เป็ นระเบียบและชัดเจน
จากความหมายของระบบดังกล่าวข้างต้น พบว่า ระบบเป็ นกลุ่มขององค์ประกอบของส่วนต่างที่มีอยูด่ ว้ ยกัน
นักวิชาการกล่าวถึงองค์ประกอบของระบบไว้ ดังนี้
ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001: 297) กล่าวถึงระบบโรงเรี ยนที่มีคุณภาพและประสิทธิผลว่า
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลที่ได้รับ และรู ปแบบระบบสังคมของโรงเรี ยน
ประกอบด้วย 1) ปั จจัย 2) กระบวนการ 3) ผลที่ได้รับ 4) ข้อมูลย้อนกลับ และ 5) สภาพแวดล้อม โดยที่องค์ประกอบทั้ง 5
จะต้องมีความสัมพันธ์กนั
สนานจิตร สุคนธทรัพย์ (2547: 19-20) กล่าวว่าระบบเป็ นโครงสร้างที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ
ของวิธีการหรื อกระบวนการทางานซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ 5 ส่วนคือ
1) ปั จจัยนาเข้า คือทุกสิ่ งที่ใส่เข้าไปในระบบ หรื อทรัพยากรทั้งหมดที่ใช้ในการดาเนินการ ปัจจัยนาเข้าที่
เป็ นรู ปธรรม ได้แก่ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ในรู ปของอุปกรณ์ อาคารสถานที่ สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ส่วนปั จจัยนาเข้า
ที่เป็ นนามธรรม เช่น สารสนเทศ อาจเป็ นในรู ปของปรัชญา ความคาดหวัง นโยบาย เป็ นต้น
2) กระบวนการ หมายถึง ชุดของการกระทาที่สมั พันธ์กนั ร่ วมกันดาเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลที่มุ่งหวังโดย
ใช้ทรัพยากรที่ป้อนเข้าสู่ระบบ
3) ผลผลิต เป็ นผลรวมของการดาเนินกิจกรรม หมายถึง ผลที่กิดขึ้นจริ ง (actual outputs) ซึ่งอาจจะเป็ นรู ป
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่ส่งออกไปสู่สภาพแวดล้อม ผลที่เกิดขึ้นสามารถพิจารณาได้ท้ งั ผลที่เกิดขึ้นทันที (immediate
outputs) ผลที่ตามมา (outcomes) หรื อ ผลกระทบ (impact)
4) ข้อมูลย้อนกลับ เป็ นกลไกการควบคุมการผลิตให้เป็ นไปตามความคาดหวังของระบบ กลไกนี้อาจอยูใ่ น
รู ปของการกากับ (monitoring) การติดตาม (follow-up) หรื อการประเมิน (evaluation) ซึ่งระบบสามารถสร้างกลไกให้ได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับทั้งจากภายในระบบและจากบริ บทภายนอก
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5) บริ บทหรื อสภาพแวดล้อมภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างระบบภายนอกกับระบบภายใน มี 2 ลักษณะ
คือ (1) บริ บทในฐานะผูร้ ับผลผลิตจากระบบทาหน้าที่ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ระบบ หรื อภาพสะท้อนว่าผลผลิตของระบบมีความ
เหมาะสมหรื อไม่ (2 ) มีความสัมพันธ์ในแง่ของการมีอิทธิพลทั้งในเชิงเกื้อหนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการดารงอยูแ่ ละการ
เจริ ญเติบโตของระบบ ส่วนบริ บทภายใน ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในองค์การได้แก่ บรรยากาศองค์การที่เกิดจากปฏิสมั พันธ์
ระหว่างบุคคลที่มีวฒั นธรรม ความเชื่อ ค่านิยมแตกต่างกัน
จากความหมายและแนวคิด ทฤษฎีระบบ ดังกล่าว ทาให้เกิดความรู ้ความเข้าใจที่เป็ นประโยชน์ที่จะนามา
ประยุกต์ใช้ในการอธิบายระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
กระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ ในการให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการ
ปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ นึ ดังนั้น หากจะให้ความหมายของระบบการนิเทศในสถานศึกษาก็
น่าจะหมายถึง องค์ประกอบที่แสดงถึงกลไกหรื อกระบวนการในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างผูน้ ิเทศกับผูร้ ับการนิเทศ ใน
การให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ ึน ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญ คือ 1) ปั จจัยนาเข้า คือ หลักการ ผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ และปั จจัยสนับสนุน 2) กระบวนการนเทศ 3)
ผลผลิตการนิเทศ 4) ข้อมูลย้อนกลับและ 5) สภาพแวดล้อมภายนอก และจะกล่าวถึงรายละเอียดขององค์ประกอบดังกล่าวใน
เรื่ องที่ 8.3.2 ต่อไป
เรื่องที่ 8.3.2 องค์ ประกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษา
ระบบการนิเทศในสถานศึกษา เป็ นองค์ประกอบที่แสดงถึงกลไกในการปฏิบตั ิการร่ วมกันของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่มีเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาครู ในสถานศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงาน อันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รี ยน ดังนั้น หากพิจารณาองค์ประกอบของระบบโดยประยุกต์ทฤษฎีระบบทัว่ ไปมาใช้ ระบบการนิเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาจึงประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ คือปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ และ
สภาพแวดล้อมภายนอก มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยนาเข้ า หมายถึง สิ่ งที่ใช้ในการดาเนินงานตามระบบการนิเทศการศึกษาได้แก่ หลักการแนวคิดของ
การนิเทศการศึกษา บุคลากรทางการนิเทศการศึกษา ผูร้ ับการนิเทศ รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการนิเทศอื่นๆ เช่น สื่ อ วัสดุอุปกรณ์
การนิเทศ และงบประมาณ
1.1 หลักการของการนิเทศการศึกษา เป็ นหลักปฏิบตั ิและแนวทางในการปฏิบตั ิการนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลักการการนิเทศการศึกษาที่สาคัญคือ หลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครู เป็ นสาคัญ
หลักแห่งความร่ วมมือของผูบ้ ริ หาร ผูน้ ิเทศและครู หลักของการสร้างสัมพันธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซึ่งกัน
และกัน หลักของความเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง และหลักของความยืดหยุน่ ให้อิสระในการพัฒนาตนเอง สาระสาคัญ
ของหลักการของการนิเทศการศึกษากล่าวไว้แล้วในเรื่ องที่ 8.1.3
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1.2 บุคลากรทางการนิเทศการศึกษา ในกรณี ที่เป็ นการนิเทศภายในสถานศึกษา บุคลากรที่ทา
หน้าที่ผนู ้ ิเทศการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผรู ้ ับผิดชอบหรื อได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา อย่างไรก็
ตามเนื่องจากบุคคลเหล่านี้ทาหน้าที่ในการให้คาปรึ กษา แนะนา ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดีข้ ึน ซึ่งควรต้องมีลกั ษณะเฉพาะบางประการที่จะเอื้อให้การปฏิบตั ิงานนิเทศเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สงัด อุทรานันท์ (2530: 64-66) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรทางการนิเทศไว้
ดังนี้
1) คุณลักษณะของผู้บริ หารที่เอือ้ ต่ อการนิเทศการศึกษา ได้แก่ (1) ควรต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจว่า การ
นิเทศการศึกษาเป็ นงานของผูบ้ ริ หาร ส่วนครู ที่ทาหน้าที่นิเทศเป็ นคณะทางานซึ่งได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารให้ลงไปทางาน
ร่ วมกับครู (2) เป็ นผูท้ ี่ให้ความสนใจและให้ความสาคัญแก่งานวิชาการ (3) ให้ความสาคัญแก่การบริ หารบุคคล โดยถือว่าผลงาน
ที่มีคุณภาพนั้นมาจากผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ (4) ยอมรับการทางานเป็ นคณะและให้เกียรติแก่ผรู ้ ่ วมงานทุกคน โดยถือว่าทุกคน
มีเกียรติและศักดิ์ศรี เท่าเทียมกัน
2) คุณลักษณะของครู ผ้ ูทาหน้ าที่นิเทศ ได้แก่ (1) เป็ นผูม้ ีประสบการณ์และมีผลงานเป็ นที่ยอมรับ
ของครู (2) เป็ นผูไ้ ม่นิยมการใช้อานาจในการทางาน (3) มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารการศึกษา การนิเทศการศึกษาหลักสูตร
และการสอน (4) มีความสามารถในการสาธิ ตการสอน (5) มีความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาการสอน จิตวิทยาพัฒนาการ และเข้าใจ
สภาพของท้องถิ่น
กลิกแมน กอร์ดอน และโรส กอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross Gordon, 2009) กล่าวว่าผู ้
นิเทศควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ความรู้ (knowledge) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอน
และสาเหตุที่ทาให้สถานศึกษาขาดประสิ ทธิผลในการดาเนินการ และความเข้าใจถึงคุณลักษณะของสถานศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็ จ มาตรฐานความสาเร็ จของสถานศึกษา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสาเร็ จ ความรู ้ในการพัฒนาครู โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒนาการเรี ยนรู ้บุคคลในวัยผูใ้ หญ่ ที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับงานอาชีพครู ความรู ้เกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การนิเทศ
การศึกษา และแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา
2) ทักษะระหว่ างบุคคล (interpersonal skills) ต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ตนเอง และพฤติกรรมการนิเทศในลักษณะใดบ้างที่จะมีผลต่อการพัฒนาครู ผสู ้ อนแต่ละคนหรื อเป็ นกลุ่มมากที่สุด
3) ทักษะทางเทคนิค (technical skills) ต้องมีทกั ษะเฉพาะในด้านการสังเกต (observing) การ
วางแผน (planning) การประเมินผล (assessing) และการประเมินผลภายหลังการปรับปรุ งการสอน (evaluating instructional
improvement)
1.3 ผูร้ ับการนิเทศ การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็ นการดาเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษา
ได้แก่ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่ผบู ้ ริ หารมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ โดยผูร้ ับการนิเทศคือครู หรื อบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ได้รับประโยชน์จากการนิเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะทาให้มีความรู ้ ความสามารถในการพัฒนาการ
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จัดการเรี ยนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น ความสาเร็ จของการดาเนินการนิเทศ
นั้น ส่ วนหนึ่งมีปัจจัยจากตัวผูร้ ับการนิเทศเองด้วย นัน่ คือ ครู ควรตระหนักถึงความสาคัญของการปรับปรุ งพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน มีจิตใจที่เปิ ดกว้างรับความรู ้หรื อนวัตกรรม เป็ นผูพ้ ร้อมรับฟังความคิดเห็นและการประเมิน การ
นิเทศจะดาเนินการไปได้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะดังกล่าวนี้ ผูบ้ ริ หารหรื อ ผูน้ ิเทศมีส่วนที่
จะส่งเสริ มให้ครู เกิดคุณลักษณะดังกล่าวโดยใช้กระบวนการนิเทศที่จะช่วยการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ในหน่วยงาน
1.4 ปั จจัยสนับสนุนการนิเทศ ปั จจัยสนับสนุนการนิเทศ เป็ นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรของโรงเรี ยนที่จะใช้เพือ่ การสนับสนุนการดาเนินการนิเทศการศึกษา โดยพิจารณาในเรื่ องเกี่ยวกับบุคลากร
นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี อาคารสถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น 1) ด้านบุคลากร ในการ
สนับสนุนด้านบุคลากรนั้น จาเป็ นต้องมีผนู ้ ิเทศที่เพียงพอที่จะรับผิดชอบต่อการนิเทศครู ในสถานศึกษา และเป็ นบุคคลที่มี
ความพร้อมทั้งด้านความรู ้ ทักษะ และมีจิตใจที่พร้อมจะช่วยเหลือแนะนาผูอ้ ื่น 2) ด้านนวัตกรรม การนิเทศเป็ นการพัฒนา ให้
ความช่วยเหลือ แนะนา ครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การมีนวัตกรรมที่
ทันสมัย และเป็ นนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นปัจจัยสนับสนุนการนิเทศการศึกษา 3)
ด้านวัสดุอุปกรณ์ การนิเทศจาเป็ นต้องใช้เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์ตา่ งๆ ตั้งแต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ หรื อ
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 4) ด้านอาคารสถานที่ การจัดห้องประชุมให้ความรู ้ ห้องนิเทศ ห้องสมุด ห้องบริ การสื่ อนวัตกรรม
ต่างๆ 5) ด้านงบประมาณ การจัดการนิเทศจาเป็ นต้องใช้งบประมาณ เช่น มีการฝึ กอบรม การจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดู
งาน
2. กระบวนการ หมายถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาที่แสดงถึงขั้นตอน กิจกรรมและวิธีการในการนิเทศ
การศึกษา สาระเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศได้กล่าวไว้แล้วในตอนที่ 8.2.2 ในที่น้ ีจะนาเสนอสาระเพิม่ เติมเกี่ยวกับ กิจกรรมการ
นิเทศ ซึ่งสามารถจัดแบ่งกิจกรรมการนิเทศออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ (ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ 2550: 59) ได้แก่ 1) กิจกรรมที่ผนู ้ ิเทศ
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ เป็ นกิจกรรมหลักที่ผนู ้ ิเทศใช้สาหรับการให้ความรู ้แก่ผรู ้ ับการนิเทศ หรื อทาการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ ับ
การนิเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาผูร้ ับการนิเทศให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการนิเทศที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมการบรรยาย การสาธิต การสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน การสัมภาษณ์ การบันทึกข้อมูล การจัดทาเครื่ องมือและ
แบบทดสอบ 2) กิจกรรมที่ผนู ้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศทาร่ วมกัน เป็ นกิจกรรมการนิเทศที่ผนู ้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมทั้ง 2 ฝ่ าย ได้แก่ การประชุม การระดมสมอง และการอภิปราย 3) กิจกรรมสาหรับผูร้ ับการนิเทศ เป็ นกิจกรรมที่เน้น
บทบาทของผูร้ ับการนิเทศ ซึ่งผูร้ ับการนิเทศต้องเป็ นผูก้ ระทาหรื อปฏิบตั ิตามสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ การฟัง การดู การอ่าน การ
เยีย่ มเยือน การไปทัศนศึกษา บทบาทสมมติ และการปฏิบตั ิตามคาแนะนา
3. ผลผลิต หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับครู อนั เนื่องมาจากการนิเทศ ซึ่งได้แก่ ครู มีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศการศึกษา และมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และการจัดการเรี ยนการสอน ครู มีความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนรู ้สูงขึ้น มีความเชื่อมัน่ ใน
การในการปฏิบตั ิงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานมีสูงขึ้น
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4. ข้ อมูลย้อนกลับ ข้อมูลย้อนกลับในระบบการนิเทศการศึกษา หมายถึง กลไกการกากับ ติดตาม และประเมิน
การนิเทศการศึกษา ซึ่งผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ิเทศต้องจัดระบบการกากับ ติดตามการดาเนินการนิเทศไว้ชดั เจน เพื่อให้การดาเนินการ
เป็ นไปตามแผนงานนิเทศที่กาหนดไว้ ตลอดจนจัดทาการประเมินผลการดาเนินการนิเทศอย่างเป็ นระบบ มีการประเมินผลที่
เกิดขึ้นกับคุณภาพการปฏิบตั ิงานของครู รวมทั้งประเมินตัวระบบและกระบวนการดาเนินการนิเทศ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลย้อนกลับ
ในการพัฒนาปรับปรุ งการดาเนินการนิเทศให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
5. สภาพแวดล้ อมภายนอก หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่สาคัญของระบบการนิเทศการศึกษาที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หาร
ควรคานึงถึง คือ ความต้องการหรื อความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา ได้แก่ ผูป้ กครอง ชุมชน รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
เรื่องที่ 8.3.3 การจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา
ระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจะประสบความสาเร็ จได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั การบริ หาร
จัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และการดาเนินการของผูเ้ กี่ยวข้อง ในเรื่ องที่ 8.3.3 นี้จะได้นาเสนอข้อความรู ้เกี่ยวกับการ
จัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้เป็ นแนวทางหรื อข้อควรตระหนักสาหรับผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องในดาเนินการ
การจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษาให้เกิดประสิ ทธิผลสูงสุด การดาเนินการเพื่อการจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา ควรมี
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดนโยบายและแผนการนิเทศ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรต้องกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการนิเทศในสถานศึกษาให้ชดั เจน โดยจัดทาให้การ
นิเทศเป็ นวาระสาคัญของสถานศึกษา นโยบายที่ชดั เจนจะเป็ นสิ่ งที่ช่วยบอกทิศทางและเป้ าหมายของการดาเนินการนิเทศ
สถานศึกษา ช่วยให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการนิเทศการศึกษา ส่วนแผนการนิเทศจะเป็ น
กรอบแนวทางและกิจกรรมในการดาเนินการนิเทศที่กาหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็ นตัวผลักดันให้เกิดการจัดทา
ระบบการนิเทศการศึกษาและมีการปฏิบตั ิการนิเทศอย่างจริ งจัง
2. การจัดเตรียมปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษา
ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้องหรื อปัจจัยนาเข้าของระบบการนิเทศในสถานศึกษานั้น
ประกอบด้วย หลักการแนวคิดที่ใช้เป็ นฐานความคิดในการปฏิบตั ิการนิเทศ บุคลากรทางการนิเทศการศึกษา และปั จจัย
สนับสนุนอื่นๆ ดังนั้น จึงควรมีการดาเนินการ ดังนี้
2.1 การทาข้ อตกลงเกีย่ วกับแนวคิดหลักการทีจ่ ะใช้ ในระบบการนิเทศของสถานศึกษาให้ ชัดเจน ในการที่
จะพัฒนาระบบหรื อดาเนินการตามระบบที่กาหนดไว้ได้มีประสิ ทธิภาพสอดคล้องกับสภาพบริ บทและความต้องการของ
สถานศึกษา สถานศึกษาเองต้องทาความชัดเจนว่า ระบบการนิเทศของสถานศึกษานั้นตั้งอยูบ่ นหลักการ แนวคิดพื้นฐาน และ
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ความเชื่ออะไร เพราะสิ่ งเหล่านี้จะเป็ นตัวกาหนดแนวทาง กิจกรรม และเทคนิคในการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
เช่น หากยึดถือหลักการการมีส่วนร่ วม และการพัฒนาโดยเพื่อนร่ วมวิชาชีพ ระบบการนิเทศซึ่งประกอบด้วย เทคนิคและ
กิจกรรมการนิเทศต่างๆ ก็จะมีทิศทางที่แสดงถึงการปฏิบตั ิงานโดยการมีส่วนร่ วมของบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปลักษณะ
ของการร่ วมคิดร่ วมทาแบบเพื่อนร่ วมวิชาชีพ
2.2 การเตรียมบุคลากรให้ มคี วามพร้ อมในการปฏิบัตใิ นระบบการนิเทศการศึกษา บุคลากรทางการนิเทศ
จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู ้ ความสามารถในการเรี ยนการสอนและเทคนิคการนิเทศ มีพฤติกรรมการนิเทศที่เอื้อต่อการ
พัฒนาครู และตระหนักว่าคุณภาพอยูท่ ี่ผเู ้ รี ยน ผูท้ ี่มีความสาคัญในการสร้างคุณภาพคือ ครู และผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการ
ก่อให้เกิดคุณภาพได้น้ นั คือผูน้ ิเทศ ผูน้ ิเทศที่มีความพร้อม ความสามารถและความตระหนักต่อภารกิจการนิเทศการศึกษา จะ
สามารถปฏิบตั ิภารกิจการนิเทศในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็ จได้ สาหรับในสถานศึกษาขนาดเล็ก ผูท้ ี่มีบทบาทในการ
นิเทศเป็ นหลักคือ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่จะต้องทาการนิเทศโดยอาจใช้หลักการแบบมีส่วนร่ วมให้ครู ร่วมเป็ นทีมการนิเทศ
เทคนิคที่ใช้อาจประยุกต์ในการนิเทศแบบเพื่อนร่ วมพัฒนา เพื่อนนิเทศเพื่อน เป็ นต้น อย่างไรก็ตามในสถานศึกษาขนาดใหญ่
ระบบการนิเทศอาจมีโครงสร้างการทางานที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยอาจมีหน่วยงาน ผูร้ ับผิดชอบเป็ นลาดับชั้น ซึ่งผูบ้ ริ หาร
อาจต้องพัฒนาหรื อส่งเสริ มให้ครู หรื อผูร้ ับผิดชอบเหล่านั้นมีความพร้อมเพียงพอที่จะร่ วมผลักดันงานนิเทศการศึกษาตามระบบ
ที่จดั เตรี ยมไว้ โดยอาจสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมให้ความรู ้ หรื อจัดแนวทางการพัฒนาในขณะปฏิบตั ิงาน
2.3 การจัดโครงสร้ างการทางานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา การดาเนินการในระบบการนิ เทศให้ประสบ
ผลสาเร็ จนั้น จาเป็ นที่จะต้องมีการกาหนดโครงการทางานที่ชดั เจน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
อาจเป็ นผูน้ าการนิเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเป็ นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผูบ้ ริ หารอาจมีภารกิจมากมายที่จะต้องดูแล
รับผิดชอบ โครงสร้างการทางานของสถานศึกษาอาจมีความซับซ้อน และมีบุคลากรจานวนมาก การดูแลงานนิเทศการศึกษา
จึงจาเป็ นต้องมีคนหรื อกลุ่มบุคคลเข้ามาร่ วมรับผิดชอบที่จะวางแผน กาหนดกลไกการทางานเพื่อให้งานมีประสิ ทธิภาพ
สาหรับโรงเรี ยนขนาดใหญ่ อาจจัดให้มีคณะทางานหรื อคณะกรรมการนิเทศการศึกษาขึ้นมา ทั้งนี้ เพราะงานนิเทศเป็ นงาน
สาคัญและเป็ นงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ าย บทบาทของคณะทางานหรื อคณะกรรมการนิเทศการศึกษานี้อาจมี
บทบาททั้งการเป็ นผูป้ ระสานการดาเนินงาน กาหนดรู ปแบบและกิจกรรมการนิเทศให้เหมาะสมกับสภาพปั ญหาและบริ บทของ
สถานศึกษา โดยบุคลากรในคณะทางานนี้อาจจะเป็ นผูน้ ิเทศเอง หรื อประสานให้เกิดการนิเทศภายในสถานศึกษา เช่น การจัด
ตารางการสังเกตการสอน การสาธิตการสอน การจัดกลุ่มนิเทศ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในสถานศึกษา รวมทั้งยังมี
บทบาทหน้าที่ในการแสวงหาสื่ อ นวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การนิเทศ และดูแลเรื่ องระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับการนิเทศใน
ระดับสถานศึกษาหรื อระดับหน่วยงานย่อยในสถานศึกษา สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก อาจกาหนดโครงสร้างการทางาน
อย่างยืดหยุน่ การแบ่งส่วนงานอย่างชัดเจนอาจไม่มีความจาเป็ น ทั้งนี้ เพราะทุกคนมีการทางานใกล้ชิดกันอยูแ่ ล้ว แต่อาจ
กาหนดเพียงผูด้ ูแลรับผิดชอบหลัก อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมขึ้นอยูโ่ ครงสร้างการบริ หารอื่นๆ ของสถานศึกษา
2.4 การจัดเตรียมความพร้ อมเกีย่ วกับปัจจัยสนับสนุนอืน่ ๆ ในระบบการนิเทศการศึกษานอกจากอาศัย
บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ ายทั้งผูบ้ ริ หารที่เป็ นผูส้ นับสนุน ผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศแล้ว ในการดาเนินการนิเทศจาเป็ นต้อง
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อาศัยปั จจัยเอื้ออานวยและสนับสนุนการนิเทศ ซึ่งได้แก่ สื่ อการนิเทศ แหล่งเรี ยนรู ้ นวัตกรรมการเรี ยนการสอน และแหล่ง
สนับสนุนการพัฒนาครู การสนับสนุนส่งเสริ มให้ครู ได้ร่วมกันทางานเป็ นทีม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
การเข้าร่ วมประชุมสัมมนา การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และการศึกษาดูงาน สิ่ งเหล่านี้ สถานศึกษาจะต้องจัดเตรี ยมเพื่อ
ส่งเสริ มในการดาเนินการในระบบการนิเทศ เนื่องจากจะเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของระบบและส่งผลต่อคุณภาพการ
เรี ยนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
3. การให้ ความสาคัญกับการดาเนินการตามกระบวนการนิเทศ
3.1 การศึกษาความต้ องการจาเป็ นในการนิเทศ การจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษานั้นจาเป็ นต้องอาศัย
หลักการของการบริ หาร มีกระบวนการดาเนินงานที่ชดั เจน และต้องให้ความสาคัญของกระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
วางแผน การจัดองค์การ การดาเนินการ การติดตามผล และการประเมินผลการนิเทศ หรื อการจัดระบบการนิเทศการเรี ยน
การสอน หรื อระบบการนิเทศที่มีลกั ษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ปั ญหาของการดาเนินการในระบบการนิเทศของสถานศึกษา
คือ สถานศึกษาส่วนใหญ่ ดาเนินการไม่ครบวงจรการดาเนินการ สถานศึกษามักขาดการศึกษาความต้องการจาเป็ นในการนิเทศ
เพื่อการพัฒนาของครู การดาเนินการจึงไม่สอดคล้องกับความต้องการและไม่เป็ นที่ยอมรับของครู ในสถานศึกษา
3.2 การกากับ ติดตามและประเมินผลเพือ่ การพัฒนาการนิเทศอย่ างต่ อเนื่อง การกากับ ติดตามและประเมิน
เป็ นกลไกสาคัญในการดาเนินการต่างๆ ในการพัฒนา การดาเนินการนิเทศจาเป็ นต้องมีการกากับติดตาม และประเมินผลการ
นิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศมาใช้ในการตัดสิ นใจปรับปรุ งในการดาเนินการนิเทศให้เกิดคุณภาพและมี
ประสิ ทธิภาพ สถานศึกษาหลายแห่งขาดความตระหนักในความสาคัญของการกากับติดตามและประเมินการดาเนินการ มีผล
ให้วงจรการทางานไม่ต่อเนื่อง และขาดการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการเพื่อนาผลมาใช้ในการปรับปรุ งแก้ไขการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นผลให้การดาเนินการนิเทศในสถานศึกษาไม่เกิดผลสาเร็ จเท่าที่ควร
3.3 การจัดบรรยากาศทีเ่ ป็ นมิตรและการเสริมสร้ างวัฒนธรรมการทางานเชิงคุณภาพ ในการนิเทศจะต้อง
เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายฝ่ าย หลายระดับ ผูบ้ ริ หารจาเป็ นที่จะต้องจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการทางานร่ วมกัน สร้าง
บรรยากาศของสถานศึกษาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี มีความเป็ นมิตรและเพื่อนร่ วมวิชาชีพ สร้างการยอมรับ ความไว้วางใจ
ความเชื่อถือ การปลูกฝังให้บุคลากรเรี ยนรู ้ที่จะชื่นชมและยกย่องผูอ้ ื่นๆ โดยเฉพาะผูท้ ี่มีความรู ้ ประสบการณ์ มีคุณความดีและ
เป็ นแบบอย่างให้กบั องค์การ และเสริ มสร้างวัฒนธรรมในการทางานแบบคุณภาพที่มีความคิด ความเชื่อและวิถีการปฏิบตั ิงาน
การจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งสู่คุณภาพ โดยเชื่อว่าคุณภาพจะพัฒนาได้ดว้ ยความเพียรพยายาม และความมุ่งมัน่ ของบุคลากรทุก
ฝ่ าย บรรยากาศและวัฒนธรรมเช่นนี้จะมีส่วนส่งเสริ มให้การดาเนินงานในระบบการนิเทศในสถานศึกษาประสบความสาเร็ จ
ยิง่ ขึ้น
4. การประสานสร้ างเครือข่ ายในการนิเทศและการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ร่วมกัน
เนื่องจากสถานศึกษาเป็ นองค์กรในระบบเปิ ด ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั หน่วยงาน หรื อองค์ความรู ้ภายนอก
สถานศึกษา การจัดให้มีเครื อข่ายการเรี ยนรู ้จากภายนอกโดยการประสานสร้างเครื อข่ายจากผูร้ ู ้ ภูมิปัญญาจากชุมชน หรื อการมี
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ผูน้ ิเทศจากภายนอกสถานศึกษา หรื อศึกษานิเทศก์มาร่ วมนิเทศ ให้เกิดการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ร่วมกัน
การเรี ยนรู ้จากนวัตกรรมในการพัฒนาบุคลากร ก็จะทาให้เกิดพลังในการเรี ยนรู ้การพัฒนา เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดการ
เรี ยนการสอน การสร้างเครื อข่ายที่เข้มแข็งก็จะเป็ นพลังปั จจัยสู่ความสาเร็ จในการดาเนินงานของระบบการนิเทศในสถานศึกษา
ได้
สถานศึกษาควรมีการจัดระบบการนิเทศของตนเอง ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีระบบและกลไกการ
ทางานที่แตกต่างกันอยูบ่ า้ ง แต่หลักในการจัดระบบการนิเทศควรเป็ นหลักที่ตอ้ งคานึงถึงระบบการทางานให้ครอบคลุม ตั้งแต่
การกาหนดนโยบายและแผนการทางานให้ชดั เจน การจัดโครงการการทางาน การเตรี ยมบุคลากรและปั จจัยสนับสนุนต่างๆ
การดาเนินการตามกระบวนการนิเทศให้ครอบคลุม ครบวงจรการทางาน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทางานที่ดี
รวมทั้งการแสวงหาความร่ วมมือจากเครื อข่ายภายนอก สิ่ งเหล่านี้เป็ นแนวทางในการจัดระบบการนิเทศในสถานศึกษาเพื่อให้
การดาเนินการประสบความสาเร็ จ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ตอนที่ 8.4
ปัญหาและแนวโน้ มของการนิเทศในสถานศึกษา
หัวเรื่อง
เรื่ องที่ 8.4.1 สภาพปั ญหาของการนิเทศในสถานศึกษาในปั จจุบนั
เรื่ องที่ 8.4.2 แนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษา
เรื่ องที่ 8.4.3 บทบาทของผูบ้ ริ หารต่อการนิเทศในสถานศึกษา
แนวคิด
1. สภาพปั ญหาของการนิเทศในปัจจุบนั ได้แก่ ปั ญหาด้านบุคลากรการนิเทศพบว่าบุคลากรขาดความรู ้ความเข้าใจและ
ทักษะการนิเทศ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจในการวิชาการและไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศ ครู ไม่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและมีทศั นคติทางลบต่อการนิเทศ ปั ญหาด้านกระบวนการนิเทศ พบว่า สถานศึกษายังขาดการเตรี ยมความพร้อม
การศึกษาความต้องการจาเป็ น การดาเนินการยังไม่เป็ นไปตามแผน และขาดการประเมินผลและนาผลการนิเทศไปใช้ประโยชน์
และปั ญหาสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ขาดการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการนิเทศ
2. แนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษา เป็ นการเปลี่ยนทิศทางและรู ปแบบการนิเทศให้สอดคล้องกับบริ บทที่
เปลี่ยนแปลง แนวโน้มของการนิเทศ คือ การนิเทศที่ใช้รูปแบบที่ไม่ช้ ีนา และนิเทศแบบร่ วมมือ การนิเทศทางไกลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร การประยุกต์การจัดการความรู ้เพื่อการนิเทศ และการพัฒนาเครื อข่ายการนิเทศ
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3. ผูบ้ ริ หารควรมีบทบาทต่อการนิเทศในสถานศึกษา โดยต้องมีบทบาทในการบริ หารจัดการให้ระบบการนิเทศ
เกิดขึ้นในสถานศึกษาและบริ หารจัดการให้การดาเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ และบทบาทในฐานะผูน้ ิเทศการศึกษา ซึ่ง
ต้องแสดงบทบาทในการเป็ นผูน้ า ผูเ้ อื้ออานวย ผูป้ ระเมิน ผูเ้ สริ มกาลังใจ นักสื่ อสาร และผูส้ อนแนะหรื อเป็ นพี่เลี้ยงให้กบั ครู
วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.4 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. ระบุสภาพปั ญหาของการนิเทศในสถานศึกษาได้
2. วิเคราะห์แนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษาได้
3. อธิบายถึงบทบาทและประยุกต์ใช้บทบาทของผูบ้ ริ หารต่อการนิเทศในสถานศึกษาได้

เรื่องที่ 8.4.1 สภาพปัญหาของการนิเทศในสถานศึกษาในปัจจุบัน
แม้วา่ การนิเทศภายในสถานศึกษาถูกจัดไว้เป็ นภารกิจสาคัญภารกิจหนึ่งของสถานศึกษา แต่การดาเนินงาน
นิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมยังถือว่าไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวมิ ล ว่องวานิช (2541:
ii,190-191) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั ทางการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ด้านการนิเทศการศึกษา พบว่า รายงานการวิจยั ด้านการนิเทศการศึกษาเป็ นงานวิจยั ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 9 เรื่ อง และมี 2 เรื่ องที่
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและการดาเนินการนิเทศ ซึ่งมีขอ้ ค้นพบว่า การนิเทศที่เป็ นปั ญหามากที่สุด คือ ขั้นปฏิบตั ิการ
เนื่องจากคณะครู ไม่ปฏิบตั ิตามปฏิทิน ผูน้ ิเทศไม่มีเวลา และไม่ได้รับความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้อง และจากการสังเคราะห์
งานวิจยั เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของ วรวรรณ ทองเหมือน (2545) พบว่า คุณลักษณะของผูน้ ิเทศที่พึงประสงค์ คือ เป็ นผูม้ ี
คุณธรรม จริ ยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ และเป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น ทักษะที่จาเป็ นของผูน้ ิเทศ คือ เป็ นผูน้ าที่ดี มีการทางาน
แบบประชาธิปไตย และมีความสามารถในการแก้ปัญหาในด้านการปฏิบตั ิงาน ผูน้ ิเทศต้องมีการประสานงานที่ดีกบั ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนและผูร้ ับการนิเทศโดยยอมรับการปฏิบตั ิซ่ ึงกันและกัน สภาพการจัดการนิเทศต้องมีความพร้อมตลอดเวลา ครู มี
บทบาทในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย สนับสนุนด้านวิชาการการพัฒนาการเรี ยนการสอนให้ต่อเนื่อง ตลอดจนผูบ้ ริ หาร
สนับสนุนทรัพยากร สื่ อการสอน สนับสนุนให้ครู ได้รับความรู ้และนวัตกรรม
อย่างไรก็ตาม ในปี 2552 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 130) ได้ทาการวิจยั สภาพปั ญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การนิเทศ
ในสถานศึกษายังไม่เข้มแข็ง แม้สถานศึกษาแต่ละแห่งได้จดั ให้มีการนิเทศโดยใช้วธิ ีการนิเทศที่แตกต่างกัน เช่น การนิเทศ
โดยผูบ้ ริ หาร นิเทศโดยหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ และนิเทศโดยเพื่อนครู เป็ นต้น แต่โดยทัว่ ไปผูน้ ิเทศภายในสถานศึกษายังขาด
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ความรู ้ในเนื้อหาสาระ และความชานาญในการนิเทศ การนิเทศขาดความต่อเนื่องและไม่มีระบบเท่าที่ควร และดาเนินการอย่าง
ไม่จริ งจังและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากผลการนิเทศเพื่อการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างแท้จริ ง สอดคล้องกับที่รัตนา
นครเทพ (2552) ที่ได้ศึกษาในปี เดียวกัน และพบว่า สถานศึกษาทุกแห่ง (4 แห่ง) มีการดาเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไม่
ครบทุกขั้นตอน เนื่องจากผูบ้ ริ หารและครู ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องการนิเทศภายใน ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนบุคลากร และขาดความตระหนักในคุณค่าของการนิเทศภายใน แต่สถานศึกษาทุกแห่งยังคงมีความต้องการ
ให้มีการพัฒนาคุณภาพครู ดว้ ยการนิเทศภายใน
นอกจากนั้น รัตนา ดวงแก้ว และคณะ (2554: 78-79) ได้สงั เคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการนิเทศการเรี ยนการ
สอน พบว่า ในงานวิจยั ได้เสนอปั ญหาของการนิเทศการเรี ยนการสอนไว้ ดังนี้ 1) ด้านการเตรี ยมการนิเทศ พบปั ญหาเกี่ยวกับ
ความพร้อมของคณะกรรมการการนิเทศ การขาดการวางแผนร่ วมกันอย่างเป็ นระบบและไม่ได้วเิ คราะห์สภาพปั ญหาหรื อความ
ต้องการอย่างแท้จริ งของครู ผรู ้ ับการนิเทศ รวมถึงขาดการเตรี ยมบุคลากรที่จะทาหน้าที่ผนู ้ ิเทศอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ 2) ด้านการปฏิบตั ิการนิเทศ ส่วนใหญ่เป็ นปัญหาเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถและเวลาในการนิเทศของผูบ้ ริ หาร
และครู ผนู ้ ิเทศ อีกทั้งผูร้ ับการนิเทศไม่มีความเข้าใจในกระบวนการนิเทศและไม่ได้รับการสะท้อนการนิเทศจากผูน้ ิเทศ และ 3)
ด้านการประเมินผลการนิเทศ ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับการขาดการกากับติดตามและประเมินผลการนิเทศอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื่องและไม่มีผรู ้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน
จะเห็นได้วา่ สภาพปั ญหาการนิเทศเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นมาในระยะยาวและเกิดขึ้นในสถานศึกษาส่วนใหญ่
ซึ่งเป็ นคาถามที่นกั วิชาการและนักการศึกษาต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาเหล่านี้ให้ชดั เจนว่า สภาพปั ญหาดังกล่าวมี
ลักษณะแท้จริ งอย่างไร และมีสาเหตุอะไรที่ทาให้เกิดสภาพปั ญหาเหล่านี้ ในที่น้ ีจะสรุ ปสภาพปั ญหา และวิเคราะห์สาเหตุของ
ปั ญหาการนิเทศ เพื่อจะช่วยให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุ งเพื่อให้การนิเทศ
การศึกษาได้พฒั นาให้เป็ นทางออกทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั สภาพปั ญหาการนิเทศ
การศึกษามีดงั ต่อไปนี้
1. สภาพปัญหาด้ านบุคลากรการนิเทศ
1.1 บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้ องและครู ยงั ขาดความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการนิเทศและขาดทักษะการนิเทศ
งานวิจยั ส่วนใหญ่ได้ขอ้ สรุ ปที่สอดคล้องกันว่า ปั ญหาของการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่สาคัญปั ญหาหนึ่ง คือการที่
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมตั้งแต่ผอู ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการ และครู ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
นิเทศการศึกษา ขาดทักษะในการนิเทศ หากพิจารณาถึงหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา หรื อหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานต้นสังกัด หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ก็จะพบว่า ไม่มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาในเรื่ องการนิเทศ
การศึกษาโดยตรงเนื้อหาเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาจะบรรจุอยูใ่ นบางรายวิชาหรื อสอดแทรกอยูใ่ นบางรายวิชาในการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท แต่ไม่ได้เป็ นรายวิชาหรื อสาระที่เน้นให้ความสาคัญมากนัก ดังนั้น ความรู ้ในเรื่ องการนิเทศ
การศึกษา จึงยังมีไม่มากนัก ดังนั้น หากต้องผลักดันให้การนิเทศภายในเป็ นระบบที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
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จริ งจังแล้ว การพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในการนิเทศจึงมีความสาคัญยิง่ โดยเฉพาะในปัจจุบนั ที่พบว่า
รู ปแบบการนิเทศที่มีผศู ้ ึกษาวิจยั ส่วนมากใช้การศึกษาวิจยั แบบเพือ่ นนิเทศเพื่อน (รัตนา ดวงแก้ว และคณะ 2554: 76) บทบาท
การนิเทศของครู จึงมีความสาคัญในปฏิบตั ิการนิเทศในสถานศึกษา สาหรับผูบ้ ริ หารเองด้วยทิศทางการนิเทศการศึกษาใน
ปั จจุบนั เปลี่ยนแปลง มีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมากมาย ส่วนใหญ่เน้นการนิเทศแบบมีส่วนร่ วม และการนิเทศแบบร่ วมพัฒนา ซึ่ง
ต้องใช้ทกั ษะในการประสานความร่ วมมือมากมายเพื่อให้งานประสบผลสาเร็ จ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึงมีความจาเป็ นต้องเพิ่มพูน
หรื อฝึ กฝนทักษะใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ ให้ ความสนใจการบริหารงานวิชาการและขาดความเป็ นผู้นาทางวิชาการ การ
นิเทศการศึกษาถือเป็ นงานสาคัญงานหนึ่งในการบริ หารงานวิชาการ ผูบ้ ริ หารที่ให้ความสาคัญกับงานวิชาการจะต้องพัฒนาและ
ใช้กระบวนการนิเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรี ยนการสอนของครู ดังนั้น ในการพัฒนาการนิเทศในสถานศึกษานั้น ผูท้ ี่มี
บทบาทสาคัญมากที่สุดคือ ผูบ้ ริ หาร อาจจะกล่าวได้วา่ การนิเทศในสถานศึกษาจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่น้ นั ปัจจัยหลักคือ
ผูบ้ ริ หารนัน่ เอง อย่างไรก็ตาม จากข้อค้นพบจากงานวิจยั สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 129) พบว่า ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาให้ความสาคัญด้านวิชาการน้อย เนื่องจากงานวิชาการไม่ได้ทาให้สถานศึกษาเป็ นที่รู้จกั ได้อย่างรวดเร็ วเหมือนกับ
การเน้นด้านกิจกรรม เช่น กีฬา ดนตรี เป็ นต้น การจะมุ่งพัฒนางานวิชาการให้มีความดีเด่นเพื่อสร้างชื่อเสี ยงให้สถานศึกษาเป็ น
ที่ยอมรับและเป็ นที่รู้จกั ทาได้ค่อนข้างยาก ผูบ้ ริ หารจึงให้ความสาคัญกับงานวิชาการน้อยเกินไป
1.3 ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการนิเทศในสถานศึกษา เนื่องจากงานบริ หารและงานนิเทศมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก หากไม่ศึกษาและเข้าใจอย่างชัดเจนว่าลักษณะงานทั้ง 2 ประเภทมีจุดร่ วมที่เหมือนกันและมีความ
แตกต่างกันอย่างไร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบางคนอาจมีความสับสน บางคนมีความเข้าใจว่า การนิเทศการศึกษาเป็ นเรื่ องของ
ศึกษานิเทศก์ซ่ ึงเป็ นผูน้ ิเทศจากภายนอกสถานศึกษาเท่านั้น และไม่ให้ความสาคัญของการนิเทศการศึกษา ปั ญหาที่พบใน
ปั จจุบนั คือ การที่ผบู ้ ริ หารใช้การบริ หารจัดการ โดยเน้นการกากับติดตามการทางานอย่างใกล้ชิดเพือ่ ให้งานบรรลุเป้ าหมายตาม
ที่ต้ งั ไว้ โดยขาดกระบวนการนิเทศ ให้ความช่วยเหลือแนะนาเพื่อ พัฒนาการปฏิบตั ิงานของครู โดยเฉพาะในยุคของการปฏิรูป
การศึกษา งานวิจยั ของเก็จกนก เอื้อวงศ์ (2546) พบว่าปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
คือ การที่ผบู ้ ริ หารนาการเปลี่ยนแปลงเข้ามาเร็ ว ใช้การบริ หารแบบชี้นา เพื่อจะทาให้บรรลุตามเป้ าหมายการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยขาดการนิเทศให้ความรู ้ แนะนาช่วยเหลือและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่ วมของครู ซึ่งแสดงว่า
ผูบ้ ริ หารไม่ได้ใช้การนิเทศในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ในประเด็นนี้เอง แกรนซ์ ชูลแมน และซัลลิแวน (Glanz,
Shulman and Sullivan, 2007) ได้ทาการวิจยั และได้ขอ้ ค้นพบที่ใกล้เคียงกันว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาบางคนไม่มีเวลาที่จะทา
หน้าที่นิเทศอย่างสม่าเสมอและอย่างมีความหมาย การนิเทศในสถานศึกษาดาเนินการแค่เป็ นพิธีการเท่านั้นและมีลกั ษณะเป็ น
การประเมินมากกว่าการช่วยพัฒนา เนื่องจากระบบการศึกษาที่มีอานาจมาจากส่วนกลางมุ่งให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษารับผิดชอบ
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโดยเปลี่ยนจากการนิเทศการเรี ยนการสอนมาเป็ นกากับติดตาม ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารจึงมุ่งการบริ หารโดยกากับติดตามการทางานของครู เพื่อมุง่ หวังให้เกิดผลสาเร็จของการดาเนินงาน
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1.4 ครู ผ้รู ับการนิเทศมีทศั คติในทางลบต่ อการนิเทศ ไม่ ยอมรับการเปลีย่ นแปลงและขาดการเสริมสร้ าง
วัฒนธรรมการทางานเชิงคุณภาพ ครู ผสู ้ อนยังมีทศั นคติต่อการนิเทศในลักษณะของการจับผิด ตรวจจับข้อบกพร่ อง ซึ่ง
ทัศนคติน้ นั อาจจะมาจากสาเหตุหลายสาเหตุ เช่น ผูน้ ิเทศขาดทักษะในการนิเทศ สัมพันธภาพระหว่าง ผูน้ ิเทศกับครู ไม่ดี ขาด
ความเป็ นกัลยาณมิตร หรื อครู ขาดความพร้อมในการรับการนิเทศ เนื่องจากภาระงานมาก ครู มีบุคลิกภาพที่ปกป้ องตนเอง ไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นวัฒนธรรมการทางานเชิงคุณภาพในสถานศึกษาหลายแห่งไม่ได้รับการเสริ มสร้างให้
เกิดขึ้น ครู จานวนหนึ่งที่ไม่ให้ความสาคัญกับการทางานโดยมุง่ เน้นคุณภาพการเรี ยนการสอนที่จะส่งผลต่อผูเ้ รี ยน ดังเช่น
ปั ญหาการทาผลงานทางวิชาการเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะของครู พบว่า ผลงานทางวิชาการของครู จานวนมากไม่ได้เป็ น
ผลงานการปฏิบตั ิการสอนจริ งในชั้นเรี ยน ครู บางคนใช้เวลามากในการสร้างเอกสารเพื่อขอรับการประเมินวิทยฐานะโดยไม่ได้
ลงปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ทาให้การพัฒนาคุณภาพไม่ลงถึงตัวผูเ้ รี ยน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552: 159) ลักษณะที่
เป็ นเช่นนี้อาจพิจารณาได้ 2 มุมมอง คือ ประการแรก การที่ครู ไม่ให้ความสาคัญกับการทางานให้เกิดคุณภาพอย่าแท้จริ ง ทาให้
ครู ไม่ตระหนักในการพัฒนาตนเองและไม่ให้ความสนใจที่จะรับการนิเทศเพื่อการพัฒนา แต่หากจะพิจารณาอีกมุมมองหนึ่ง ก็
จะพบว่าเป็ นสภาพที่เป็ นปั ญหา ซึ่งผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ิเทศต้องหามาตรการเพื่อการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน
2. สภาพปัญหาด้ านการดาเนินการนิเทศ
จากการศึกษางานวิจยั ในเรื่ องการนิเทศในสถานศึกษา ได้ขอ้ มูลสอดคล้องกันว่า การดาเนินการนิเทศมีการ
ดาเนินการในรู ปแบบต่างๆ แต่สภาพปั ญหาคือการดาเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนและการดาเนินการยังขาดความต่อเนื่อง
2.1 ด้ านการเตรียมความพร้ อมในการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาหลายแห่งยังขาดบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านการนิเทศ รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบงานนิเทศหรื อคณะกรรมการการนิเทศในสถานศึกษายังขาดความรู ้ความเข้าใจและทักษะใน
การนิเทศ นอกจากนั้นสถานศึกษายังขาดการศึกษาความต้องการจาเป็ นในการนิเทศ ทาให้การวางแผนการนิเทศไม่สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็ นของบุคลากรอย่างแท้จริ ง ด้วยปั ญหานี้จึงทาให้การนิเทศในสถานศึกษาไม่มีประสิ ทธิผลเท่าที่ควร
เพราะไม่สามารถดาเนินการเพื่อการแก้ไขปั ญหาหรื อพัฒนาครู ได้ตามความจาเป็ นหรื อความต้องการของครู นอกจากนั้นยัง
อาจส่งผลให้การนิเทศไม่ได้รับความร่ วมมืออย่างเต็มที่จากครู ในสถานศึกษา
2.2 ด้ านการปฏิบตั กิ ารนิเทศ ปั ญหาในด้านการปฏิบตั ิการนิเทศนั้น ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการ
ดาเนินการนิเทศไม่เป็ นไปตามแผน ครู ไม่ปฏิบตั ิตามกาหนดการหรื อปฏิทินการดาเนินงานที่ต้งั ไว้ เนื่องจากครู ผนู ้ ิเทศมีภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายมาก โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีครู จานวนน้อย หากผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสนใจ และพัฒนารู ปแบบ
การนิเทศที่เหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดเล็กแล้ว โอกาสที่ครู จะได้รับการนิเทศในสถานศึกษาจึงมีความเป็ นไปได้ยาก
นอกจากนั้นสถานศึกษาบางแห่งขาดความพร้อมในด้านสื่ อ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนิเทศ เช่น โทรทัศน์ เทป วิทยุ กล้อง
ถ่ายภาพ หรื อการผลิตสื่ อเอกสารที่ใช้ในการนิเทศ รวมทั้งนวัตกรรมการนิเทศต่างๆ ที่เป็ นองค์ความรู ้ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่
การนิเทศ
2.3 ด้ านการประเมินผลการนิเทศ ปั ญหาที่สถานศึกษาไม่ค่อยได้ดาเนินการ คือ การประเมินผลการนิเทศ
โดยสถานศึกษาขาดผูร้ ับผิดชอบในการประเมินผลการนิเทศทาให้การประเมินผลไม่สามารถดาเนินได้อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
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ขาดการพัฒนาเครื่ องมือในการนิเทศ ส่งผลให้ไม่สามารถนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาระบบการนิเทศใน
สถานศึกษา และการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนอย่างแท้จริ ง
3. สภาพปัญหาจากสภาพแวดล้ อมภายนอก
3.1 ขาดการสนับสนุนส่ งเสริมเพือ่ ให้ เกิดการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษาจากหน่ วยงานภายนอก
แม้แนวคิดในปั จจุบนั จะให้ความสาคัญกับการนิเทศในสถานศึกษา เพราะเห็นว่าการนิเทศเป็ นแนวทางการพัฒนาที่น่าจะเกิด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสูงสุด เนื่องจากเป็ นการพัฒนา ณ หน่วยปฏิบตั ิ ดาเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเอง
ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ น และสภาพบริ บทของสถานศึกษาแต่ละแห่งมากที่สุด แต่กระนั้นก็
ตามสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความพร้อมในการพัฒนาที่แตกต่างกัน บางแห่งอาจมีบุคลากรที่สามารถร่ วมกันพัฒนาระบบและ
ดาเนินการในระบบนิเทศการศึกษาได้ดว้ ยตนเอง แต่ก็จะมีสถานศึกษาอีกจานวนมาก ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ที่ขาดความ
พร้อม และต้องการการส่งเสริ มสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในสภาพปั จจุบนั ยังขาดการให้การสนับสนุนส่งเสริ ม
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ดาเนินการนิเทศอย่างจริ งจังและเป็ นระบบ ศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่เข้ามานิเทศเพื่อประเมินและติดตาม
ผลการดาเนินการโครงการต่างๆ ไม่ได้เข้าปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาเพื่อนิเทศ ช่วยเหลือ และพัฒนาครู ตามภารกิจ การ
ปฏิบตั ิการนิเทศจึงไม่เกิดผลอย่างจริ งจังในการพัฒนา
3.2 ความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับองค์ความรู้ ด้านการนิเทศการศึกษาในวงกว้ างมีไม่ มาก ทาให้องค์ความรู ้และ
นวัตกรรมทางการนิเทศไม่ได้รับการเผยแพร่ และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้มากนัก สถานศึกษาๆ ทัว่ ไปจึงไม่มีโอกาสได้เรี ยนรู ้
และนานวัตกรรมการนิเทศมาประยุกต์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนขาดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ศาสตร์และองค์ความรู ้ และประสบการณ์ความสาเร็ จในการดาเนินการนิเทศในสถานศึกษา
สภาพปั ญหาการนิเทศในสถานศึกษาเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็ นช่วงเวลาที่นาน
พอสมควร สถานศึกษาบางแห่งยังขาดองค์ความรู ้และเทคนิควิธีการที่จะพัฒนาการนิเทศในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็ จ
นอกจากนั้น การที่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาไม่ได้เห็นคุณค่าและความสาคัญของการนิเทศ การขาดการสนับสนุนส่งเสริ มด้านการ
นิเทศการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ยงิ่ ส่งผลให้สภาพปั ญหาการนิเทศในสถานศึกษายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริ งจัง

เรื่องที่ 8.4.2 แนวโน้ มของการนิเทศในสถานศึกษา
แม้การนิเทศในสถานศึกษาจะเป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษามานาน แต่กย็ งั ถือได้วา่
การดาเนินการยังไม่ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม การนิเทศการศึกษาก็ยงั เป็ นความหวังของนักการศึกษาที่ยงั มี
ความเชื่อว่า จะเป็ นหนทางหนึ่งในการจะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวังของสังคมได้ ดังนั้น ปัจจุบนั
ทุกฝ่ ายก็ยงั ให้ความสาคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งสถานการณ์
ของโลกในยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่งเป็ นสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ้ และปรับตัวตามทิศทางการศึกษาที่ตอ้ งปรับตัวตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีมาตรการในการพัฒนาครู คณาจารย์ให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
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โรงเรี ยนเป็ นฐานให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทิศทางของการนิเทศในสถานศึกษาจึงควรมีแนวโน้ม
ที่ปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนไป
เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์แรทท์ (Sergiovanni and Starratt , 2007: 214-217) ได้กล่าวถึงการปรับตัวของการ
นิเทศการศึกษาไว้ โดยกล่าวว่า การนิเทศการศึกษาสามารถดาเนินการได้เป็ น 3 ระดับ คือ 1) การให้บริ การฝึ กอบรม (in service
training) 2) การพัฒนาวิชาชีพ (professional development) และ 3) การปรับเปลี่ยนใหม่ (renewal) ซึ่งการดาเนินการทั้ง 3 ระดับ
นี้เป็ นสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการนิเทศการศึกษาทั้งสิ้น แต่สาหรับการดาเนินการในระดับที่ 2 และที่ 3 เป็ นระดับที่ตอ้ งถือว่าเป็ น
กลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนามากกว่าการให้การฝึ กอบรมธรรมดา เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์แรทท์ได้อธิบายลักษณะของการ
ดาเนินการนิเทศทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
การให้ บริ การฝึ กอบรม เป็ นการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งที่ครู จะต้องรู ้ ต้องพัฒนา ส่วนใหญ่ก็จะเป็ น
เรื่ องของเทคนิคการสอน ความสามารถของครู ในการตัดสิ นใจทางวิชาชีพในการหาแนวทางแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงานของตน
ผูน้ ิเทศมีบทบาทเหมือนคนขับรถที่จะนาพาผูร้ ับการนิเทศไปในทิศทางที่ตนเห็นว่าดีที่สุดในการแก้ปัญหา ผูน้ ิเทศจะเป็ นผู ้
กาหนดแนวทางการพัฒนา เป็ นผูบ้ อก บรรยาย และครู กจ็ ะเป็ นผูร้ ับฟังและปฏิบตั ิตาม ส่วนการพัฒนาวิชาชี พนั้นจะให้บทบาท
แก่ครู ในการเป็ นผูก้ าหนดทิศทางในการตัดสิ นใจที่จะพัฒนาวิชาชีพของตนเอง โดยเน้นการพัฒนาความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพให้
ครู แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนและการทาวิจยั ปฏิบตั ิการ โดยครู และผูน้ ิเทศจะร่ วมรับผิดชอบในการวางแผน พัฒนาและ
กาหนดกิจกรรมการพัฒนา จะให้โอกาสและสิ่ งอานวยความสะดวกแก่ครู ในการพัฒนามากขึ้น และให้โอกาสครู ได้ร่วมฝึ กฝน
กับครู คนอื่นๆ ด้วย ผูน้ ิเทศจึงเป็ นผูช้ ่วยครู ในการพัฒนาตนเอง ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยการให้โอกาสและการสนับสนุน
และการร่ วมพัฒนากับครู ในฐานะเพื่อนร่ วมวิชาชีพ สาหรับระดับการปรั บเปลี่ยนใหม่ จะเน้นการพัฒนาตนเองของครู ในด้าน
ลักษณะส่วนตัวและการพัฒนาวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับและการประเมิน ระดับนี้ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาครู เป็ นรายคน การนิเทศทั้งในระดับการพัฒนาวิชาชีพและการปรับเปลี่ยนใหม่น้ ีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาจะไม่ใช่เป็ นผู ้
กาหนดทิศทางการพัฒนาให้ครู แต่ครู จะเข้าไปในกระบวนการพัฒนาด้วยตัวของเขาเอง นาความรู ้ที่มีอยูใ่ นตัวครู ออกมาใช้
เพื่อการพัฒนา ความงอกงามจะเกิดขึ้นกับครู เมื่อครู สามารถเห็นตัวเอง เชื่อมโยงกับ สถานศึกษา หลักสูตร และผูเ้ รี ยนของ
ตนเองในมุมมองใหม่เพื่อการพัฒนา แนวคิดที่ เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์แรทท์ นาเสนอนี้โดยเฉพาะระดับการพัฒนาวิชาชีพ
และการปรับเปลี่ยนใหม่ สามารถช่วยขยายมุมมองแนวโน้มของการพัฒนางานนิเทศในสถานศึกษาในปั จจุบนั ได้
จากการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการนิเทศการเรี ยนการสอนของรัตนา ดวงแก้วและคณะ (2554:76) พบว่า
งานวิจยั ส่วนมากใช้การศึกษารู ปแบบการนิเทศเพื่อนนิเทศเพื่อน ซึ่งเป็ นการนิเทศที่กา้ วข้ามการนิเทศรู ปแบบเดิมคือ การพัฒนา
เป็ นกลุ่มและเน้นการฝึ กอบรม แต่จะเป็ นการนิเทศที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาวิชาชีพและการปรับเปลี่ยนใหม่ตามแนวคิดของเซอร์
จิโอวานนิ และสตาร์แรทท์
หากพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั แล้ว แนวโน้มของการนิเทศที่เป็ นแนวทางการ
ฝึ กอบรม การมีผนู ้ ิเทศที่เป็ นผูร้ ู ้ ผูส้ อนบรรยายให้ครู ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนด จาเป็ นต้องมีการเปลี่ยนแปลง แนวโน้มของ
การนิเทศการศึกษาที่กาลังเป็ นที่สนใจและรู ปแบบการนิเทศที่ควรจะต้องพัฒนาเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนที่จะส่งผลต่อการ
ส่งเสริ มพัฒนาการนิเทศการศึกษาต่อไป ดังนี้
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1. การนิเทศโดยใช้ รูปแบบการนิเทศลักษณะไม่ ชีน้ าและการนิเทศแบบร่ วมมือ (nondirective and collaborative supervision)
ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศมีแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างมาก เนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงของบริ บทต่างๆ เช่น ความรู ้ความสามารถของครู การพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยครู เข้าถึงองค์ความรู ้ๆ ได้
สะดวกรวดเร็ วขึ้น การนิเทศในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงควรมีลกั ษณะของการนิเทศแบบไม่ช้ ีนา
และการนิเทศแบบร่ วมมือ อย่างไรก็ตาม นักการศึกษาบางคนอาจมองว่า การนิเทศแบบไม่ช้ ีนาคือ การนิเทศในลักษณะของ
การปล่อยปละละเลย (laissez-faire supervision) ในประเด็นนี้ กลิกแมน กอร์ดอน และโรส กอร์ดอน (Glickman, Gordon and
Ross Gordon, 2009: 146) ให้ความหมายว่า การนิเทศแบบไม่ช้ ีนา เป็ นการที่ผนู ้ ิเทศจะเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนอย่างจริ งจัง โดยใช้ทกั ษะการสร้างความกระจ่าง การสนับสนุนให้กาลังใจ การสะท้อนความคิดเห็น และการเอื้ออานวย
ให้ครู ตดั สิ นใจในกระบวนการพัฒนา การนิเทศในแนวทางเช่นนี้น่าจะเป็ นแนวโน้มสาคัญของการนิเทศ ซึ่งอาจมีลกั ษณะที่
แตกต่างกัน ในที่น้ ีจะกล่าวถึง การนิเทศ 3 ลักษณะ คือ การนิเทศเน้นการมีส่วนร่ วมของครู การนิเทศแบบเพื่อนร่ วมพัฒนา
และการนิเทศโดยให้ครู ประเมินตนเอง สาระสาคัญ มีดงั นี้
1.1 การนิเทศเน้นการมีส่วนร่ วมของครู การจัดการนิเทศในสถานศึกษาจะไม่ใช่การวางแผน การ
กาหนดเป้ าหมายการดาเนินการ หรื อการกาหนดกระบวนการนิเทศโดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาหรื อผูร้ ับผิดชอบการนิเทศเท่านั้น
แต่จะต้องเน้นให้เกิดการมีส่วนร่ วมของครู เพื่อให้ตอบสนองความต้องการจาเป็ นของสถานศึกษาและครู อย่างแท้จริ ง
1.2 การนิเทศแบบเพื่อนร่ วมพัฒนา ซึ่งอาจจะเป็ นการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (peer coaching)
หรื อการนิเทศโดยพีเ่ ลี้ยง (mentoring) เป็ นการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศที่ให้ครู ต้ งั แต่ 2 คนขึ้นไปตกลงที่จะปฏิบตั ิการ
นิเทศร่ วมกัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพด้วยการสังเกตการสอน การให้ขอ้ มูลย้อนกลับ และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ปรับปรุ งพฤติกรรมการสอนและการพัฒนาการเรี ยนการสอน
1.3 การนิเทศโดยให้ครู ประเมินตนเอง (self-assessment supervision) เป็ นกระบวนการนิเทศที่มุ่ง
ให้ครู เป็ นผูน้ าในการพัฒนาวิชาชีพของตนด้วยตนเองอย่างอิสระ ครู มีโอกาสเลือกรับการนิเทศตามความสนใจของตน การ
นิเทศรู ปแบบนี้จะทาให้ครู มีความเข้าใจตนเองพร้อมกับสามารถชี้นาตนเองได้มากขึ้นว่าต้องการพัฒนาในด้านใด ในการนิเทศ
แบบพัฒนาตนเอง ผูร้ ับการนิเทศต้องวางแผนหรื อกาหนดโครงการพัฒนาวิชาชีพการสอนของตนพร้อมทั้งระบุเป้ าหมายและ
วิธีการในการพัฒนาตนเอง แหล่งทรัพยากรที่ตอ้ งการ วิธีการประเมินผล และความช่วยเหลือจากผูบ้ ริ หารที่ครู ตอ้ งการและ
ดาเนินการตามโครงการที่วางไว้ (รัตนา ดวงแก้วและคณะ 2554:14)
2. การนิเทศทางไกลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในอดีตการนิเทศทางไกลเป็ นรู ปแบบที่มีการใช้มานาน เป็ นการนิเทศโดยใช้สื่อเอกสาร สิ่ งพิมพ์ ที่ผนู ้ ิเทศ
จะส่งผ่านความรู ้ไปยังผูร้ ับการนิเทศซึ่งเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย ณ ที่ต่างๆ กัน มีการผลิตชุดฝึ กอบรมทางไกล ชุดพัฒนาตนเอง หรื อ
คู่มือครู เพื่อให้ครู ได้นาไปศึกษาและใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งถือได้วา่ เป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาครู แต่ใน
ปั จจุบนั ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนิเทศทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารโดย
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ทเป็ นแนวทางที่ควรจะได้รับการพัฒนาให้มีการใช้ให้กว้างขวางขึ้น ตัวอย่างของการใช้การนิเทศโดย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร คือ “การนิเทศออนไลน์” ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่
สมัยที่เป็ นหน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 8 (จังหวัดเชียงใหม่) และในปัจจุบนั ก็ยงั พัฒนาและใช้เป็ นช่องทางการนิเทศ
การศึกษา ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างมาก แนวคิดสาหรับการนิเทศโดยผ่านเครื อข่ายอินเทอร์
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เน็ทนี้ สถานศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา และพัฒนาให้เป็ นรู ปแบบในการ
นิเทศแบบใหม่ของสถานศึกษาได้ โดยอาจจัดตั้งเป็ นกลุ่มศึกษาเรี ยนรู ้โดยผ่านเครื อข่ายทางสังคมต่างๆ (social network) เช่น
facebook twitter หรื อ weblog
3. การประยุกต์ ใช้ การจัดการความรู้ เพือ่ การนิเทศในสถานศึกษา
การจัดการความรู ้ เป็ นกระบวนการอย่างเป็ นระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทา
ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็ นความรู ้หรื อนวัตกรรมและจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถ
เข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆ ที่องค์กรจัดเตรี ยมไว้ เพื่อนาความรู ้ที่มีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งก่อให้เกิดการ
แบ่งปันและถ่ายโอนความรู ้ และในที่สุดความรู ้ที่มีอยูจ่ ะแพร่ กระจายและไหวเวียนทัว่ ทั้งองค์กรอย่างสมดุล เป็ นไปเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์กร (พรธิดา วิเชียรปั ญญา 2547: 32) โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการใหญ่ๆ คือ 1)
เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยงิ่ ขึ้น 2) เพื่อการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน 3) เพื่อการพัฒนา “ฐานความรู ้”
ขององค์การหรื อหน่วยงาน เป็ นการเพิ่มพูนทุนความรู ้หรื อทุนปั ญญาขององค์การ ซึ่งเห็นได้วา่ การจัดการความรู ้เป็ น
กระบวนการที่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อพิจารณา
ถึงเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ที่เป็ นไปเพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพ การพัฒนาคนและการพัฒนาฐานความรู ้ก็เป็ น
เป้ าหมายที่มีความสอดคล้องกัน แนวทางที่สถานศึกษานาการจัดการความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั การนิเทศการศึกษาคือ
3.1 การดาเนินการให้สถานศึกษาแสวงหาและรวบรวมความรู ้จากแหล่งภายใน (internal collection of
knowledge) สามารถดาเนินการได้ ดังนี้ 1) การให้ความรู ้แก่ครู เช่น การสอนงาน การฝึ กอบรม การสัมมนา การประชุม การ
แสดงผลงาน ระบบพี่เลี้ยง 2) การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบตั ิ และ 3) การดาเนินการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการปฏิบตั ิงานต่างๆ
3.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู ้จากแหล่งภายนอกองค์การ (external collection of knowledge) มี
วิธีดาเนินการต่างๆ คือ 1) การใช้มาตรฐานเปรี ยบเทียบ (benchmarking) กับองค์กรอื่นๆ 2) การเปิ ดรับข่าวสารจากหลายสื่ อ อาทิ
สื่ อสิ่ งพิมพ์ e-mail บทความ โทรทัศน์ วีดีทศั น์และภาพยนตร์ 3) การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นๆ
การแสวงหาความรู ้ท้ งั 2 ส่วนจะเกิดประสิ ทธิผลได้จาเป็ นต้องใช้กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึง
ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการความรู ้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบตั ิจริ ง มีการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา ซึ่งมีส่วนส่งเสริ มให้ครู สามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ที่นามาใช้ คือ 1) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้แบบปฏิบตั ิที่ดี (best practice) สถานศึกษาต้องหาแบบปฏิบตั ิที่ดี
ของการทางานของตนในเรื่ องต่างๆ มากาหนดเป็ นมาตรฐานการทางาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างทีมครู หรื อ
หน่วยงานที่เป็ นแบบปฏิบตั ิที่ดีกบั ทีมอื่นๆให้สามารถปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานได้ และส่งเสริ มให้มีการพัฒนาการทางานให้
เป็ นแบบปฏิบตั ิที่ดีต่อๆไป 2) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากกิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบตั ิ” (Community of Practice: CoP) ซึ่งเป็ น
เครื อข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็ นทางการ เกิดจากความใกล้ชิด ความสนใจที่ใกล้เคียงกัน อาจเป็ นคนที่สนใจในชุดความรู ้
เดียวกัน แต่ทางานอยูต่ ่างที่หรื อต่างหน่วยงาน ต่างโรงเรี ยนกัน มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ โดยการนัดประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
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อย่างสม่าเสมอ มีครู กลุ่มหนึ่งได้บอกเล่าแนวคิดและประสบการณ์ของตน มีการบันทึกแก่นความรู ้เพื่อนาไปใช้ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้อาจใช้วธิ ีการเผชิญหน้า (face to face) หรื อการใช้เวทีเสมือน คือการได้พบกันโดยผ่านระบบ ICT ได้แก่
เว็บไซต์ เว็บบอร์ด หรื อ facebook เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นช่องทางการสื่อสารที่จะให้คนเข้ามาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั เอง
4. การพัฒนาเครือข่ ายการนิเทศ (supervision network)
จากสภาพปั ญหาการศึกษาปั จจุบนั ซึ่งพบว่ามีปัญหาการขาดแคลนครู ปั ญหาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทาให้สถานศึกษาเองก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้เป็ นอย่างดี
โอกาสที่จะสร้างหรื อพัฒนาระบบการนิเทศของสถานศึกษาก็เป็ นไปได้ยาก ในแนวทางที่ควรจะเป็ นคือการที่หน่วยงานต้น
สังกัดต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษาเหล่านี้อย่างเต็มที่ แต่ในขณะเดียวกันแนวทางที่สถานศึกษาจะสามารถ
ช่วยเหลือตัวเอง โดยความร่ วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาจรวมตัวกัน ผนึกกาลังร่ วมมือกันในลักษณะของ
เครื อข่ายการนิเทศ ซึ่งอาจใช้ลกั ษณะของกลุ่มโรงเรี ยนทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่ วมกัน โดยอาจจัดให้มีการนิเทศแบบคู่สญ
ั ญา หรื อเพื่อนนิเทศ
เพื่อนข้ามโรงเรี ยน หรื อจัดกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างโรงเรี ยน และสามารถนาลักษณะการนิเทศทางไกลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาประยุกต์ใช้ เป็ นต้น
เรื่องที่ 8.4.3 บทบาทของผู้บริหารต่ อการนิเทศในสถานศึกษา
ผูบ้ ริ หารเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อความสาเร็ จในการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา บทบาทของ
ผูบ้ ริ หารต่อการนิเทศในสถานศึกษานั้นมีบทบาทใน 2 ลักษณะคือ 1) บทบาทในฐานะผูบ้ ริ หารจัดการการนิเทศในสถานศึกษา
บทบาทนี้ถือเป็ นบทบาทในหน้าที่การบริ หารงานนิเทศเพื่อให้งานนิเทศประสบความสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ และ 2)
บทบาทในฐานะผูน้ ิเทศการศึกษา บทบาทนี้เป็ นบทบาทที่ผบู ้ ริ หารดาเนินการนิเทศเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงและพัฒนาครู ให้มี
ความรู ้ความสามารถและมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนการสอน บทบาทของผูบ้ ริ หารทั้ง 2 บทบาท จึงสามารถแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของภาระหน้าที่การบริ หารและการนิเทศการศึกษาได้เป็ นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้วา่ แต่ละบทบาทเป็ นบทบาทที่
ส่งเสริ มสนับสนุนซึ่งกันและกัน บทบาททั้ง 2 ลักษณะมีสาระสาคัญนาเสนอดังต่อไปนี้
บทบาทในฐานะผู้บริหารจัดการการนิเทศในสถานศึกษา
งานนิเทศการศึกษาเป็ นงานของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารจึงต้องมีบทบาทหน้าที่ในการบริ หารจัดการ
การนิเทศในสถานศึกษาให้สามารถดาเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่ องที่ 8.3.3 ได้นาเสนอสาระเกี่ยวกับการจัดระบบ
การนิเทศการศึกษา ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของผูบ้ ริ หารในการบริ หารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการนิเทศในสถานศึกษา
อย่างไรก็ตาม สงัด อุทรานันท์ (2530: 62-63) ได้สรุ ปบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร ไว้ดงั นี้
1. ผูบ้ ริ หารต้องถือว่าการนิเทศการศึกษาเป็ นหน้าที่ของตน แต่การปฏิบตั ิงานนิเทศนั้นผูบ้ ริ หารอาจจะเป็ น
ผูด้ าเนินการเองหรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นทาหน้าที่แทนก็ได้
2. ผูบ้ ริ หารต้องร่ วมวางแผนการนิเทศการศึกษาร่ วมกับผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ โดยอยูใ่ นฐานะประธาน
คณะทางานจะมีความเหมาะสมที่สุด
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3. ผูบ้ ริ หารเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนการดาเนินการนิเทศการศึกษา โดยการให้บริ การและสนับสนุนในด้าน
วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ
4. ผูบ้ ริ หารสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานนิเทศการศึกษาโดยการเยีย่ มดูการทางาน การสอบถาม
เพื่อแสดงความสนใจหรื อห่วงใยต่อคณะทางาน รวมถึงการทานุบารุ งขวัญโดยการพิจารณาให้ความชอบเป็ นกรณี พิเศษอีกด้วย
บทบาทในฐานะผู้นิเทศการศึกษา
บทบาทนี้ เป็ นบทบาทที่ผบู ้ ริ หารแสดงบทบาทของผูน้ ิเทศในสถานศึกษา ซึ่งเน้นบทบาทในการเข้าไป
สนับสนุนส่งเสริ มให้ครู ได้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตน ซึ่งเป็ นบทบาทผูน้ ิเทศการศึกษา บีช
และไรฮาร์ทซ (Beach และ Reinhartz2000: 16-18) ได้นาเสนอบทบาทของผูน้ ิเทศไว้ ดังต่อไปนี้
1. ผู้นา (leader) ผูน้ ิเทศต้องแสดงภาวะผูน้ าเพื่อโน้มน้าวให้ครู ได้ทาการเรี ยนรู ้ร่วมกัน อันจะนาไปสู่การ
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ โดยผูน้ ิเทศสามารถทางานกับครู เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการจัดการเรี ยนการสอนของสถานศึกษา
และช่วยให้ครู ปรับแผนการจัดการเรี ยนการสอนให้ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนอย่างเสมอภาค รวมทั้งจูงใจให้ครู
ยอมรับหลักสูตรและรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนใหม่ บทบาทนี้เป็ นบทบาทที่มีความคล้ายคลึงกับบทบาทการเป็ นผูพ้ ฒั นา
องค์การและการเป็ นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างกว้างขวางในการรวบรวมการปฏิบตั ิการต่างๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา
2. นักวางแผน/นักจัดการ (planner/organizer) บทบาทนี้เป็ นบทบาทที่มีความสาคัญที่สุดสาหรับผูน้ ิเทศ
ทั้งนี้เพราะการวางแผนเป็ นการคาดการณ์ถึงสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิและแนวทางที่จะปฏิบตั ิให้ประสบผลสาเร็ จ ผูน้ ิเทศจะร่ วม
ดาเนินการวางแผนทั้งในระดับสถานศึกษา โดยการวางแผนพัฒนาครู ท้ งั หมดในสถานศึกษา และวางแผนระดับย่อย คือการ
พัฒนาครู ในเรื่ องเฉพาะเจาะจง การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผนู ้ ิเทศต้องดาเนินการ เพราะแผนเป็ น
ตัวกาหนดเป้ าหมายและการจัดลาดับความสาคัญของการปฏิบตั ิงาน นอกจากนี้ ภาระหน้าที่ของผูน้ ิเทศคือช่วยในการจัดตาราง
การเรี ยน จัดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และจัดผูส้ อนและทรัพยากรที่ใช้ตามเวลาที่กาหนด
3. ผู้เอือ้ อานวย (facilitator) วัตถุประสงค์หลักของผูน้ ิเทศคือการพัฒนาครู ให้มีความงอกงามในวิชาชีพ ผู ้
นิเทศต้องมีหน้าที่ในการเอื้ออานวยและสนับสนุนให้ครู ซ่ ึงมีความต้องการและความสามารถแตกต่างกันให้ปฏิบตั ิการสอน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยการสนับสนุนช่วยเหลือครู ท้ งั ในทางตรงด้วยการสอนแนะครู และโดยทางอ้อมด้วยการจัดหาสื่ อ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน จัดหาทุน การสนับสนุนให้มีทีมนิเทศ การสังเกต และรับฟังการสะท้อนการสอนของครู เพื่อช่วย
เสริ มสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบตั ิการสอนของครู
4. ผู้ประเมิน (appraiser/assessor) เป็ นบทบาทที่มีประเด็นโต้แย้งกันอยู่ นักวิชาการบางคนมองว่า การ
ประเมินเป็ นการทาเพื่อประโยชน์ขององค์กรไม่ใช่ประโยชน์ของครู และบทบาทในการประเมินอาจทาให้เกิดความไม่วางใจ
ของครู ต่อผูน้ ิเทศ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั นักวิชาการกลุ่มหนึ่งให้ความเห็นว่า การประเมินการสอนโดยผูน้ ิเทศที่อาจต้องปฏิบตั ิ
ไปพร้อมกับการสอนแนะและการช่วยเหลือสนับสนุนครู เป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
5. ผู้เสริมกาลังใจ (motivator/encourager) บทบาทสาคัญบทบาทหนึ่งของผูน้ ิเทศคือการจูงใจให้ครู เป็ น
บุคคลที่มีประสิ ทธิภาพของสถานศึกษา การเสริ มกาลังใจด้วยการเสริ มสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมัน่ ในและการเห็นคุณค่า
ในตนเอง จะช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และช่วยให้ครู มีทศั คติที่ดีต่อการพัฒนา
ตนเอง
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6. นักสื่อสาร (communication) ผูน้ ิเทศต้องเป็ นนักสื่ อสารที่ดี ความสามารถในการเป็ นผูน้ ิเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการฟังและการตอบโต้ของผูน้ ิเทศเอง ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่ผนู ้ ิเทศต้องสามารถ
สื่ อสาร ความคิดและข้อมูลสารสนเทศกับผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ
7. ผู้ตดั สินใจ (decision maker) ผูน้ ิเทศต้องมีความสามารถในการตัดสิ นใจที่ส่งผลต่อนักเรี ยน ครู บุคลากร
อื่นๆ และต่อองค์การ เรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจ ได้แก่ การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนหลักสูตร และการพัฒนาบุคลากร
กระบวนการนิเทศจึงต้องอาศัยการตัดสิ นใจอย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่ วมของ ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน อย่างไรก็ตาม การ
ตัดสิ นใจที่จะส่งผลต่อคุณภาพการเรี ยนการสอนขึ้นอยูก่ บั ประสิ ทธิภาพการตัดสิ นใจของผูน้ ิเทศภายใต้ขอ้ มูลที่ชดั เจนของ
สถานศึกษา
8. ผู้นาการเปลีย่ นแปลง (change agent) ผูน้ ิเทศโดยตาแหน่งแล้วจะต้องเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่ อง
การเรี ยนการสอน แต่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้สมาชิกต้องมีความเต็มใจ และมีความรู ้ความสามารถในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ผูน้ ิเทศจะเป็ นผูป้ รับเปลี่ยนแผนและกระบวนการทางานของครู ที่จะส่งผลในทางบวกกับการเรี ยนการสอนใน
ชั้นเรี ยน
9. ผู้สอนแนะ/พีเ่ ลีย้ ง (coach/mentor) เป็ นบทบาทที่สาคัญที่จะช่วยเหลือส่งเสริ มเกี่ยวกับการรับรู ้ การตัดสิ นใจ และ
การใช้ทกั ษะทางสติปัญญา นอกจากนั้นยังช่วยในการจัดหาทรัพยากรและให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ครู เพื่อการปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน
บทบาทในการนิเทศการศึกษาซึ่ง บีชและไรฮาร์ทซ นาเสนอนี้ เป็ นบทบาทของผูน้ ิเทศการศึกษา ซึ่งอาจจะ
เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูน้ ิเทศในบทบาทต่างๆ ควรยึดถือปฏิบตั ิ ซึ่งในบางบทบาท เช่น บทบาทในการวางแผน การจัดการ หรื อ
บทบาทในการเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ ก็เป็ นบทบาทในลักษณะเดียวกันกับบทบาทของผูบ้ ริ หารในการบริ หารจัดการการนิเทศใน
สถานศึกษานัน่ เอง
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