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แนวคดิ 

1. การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการปฏิบติังานร่วมกนัของผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศเพ่ือช่วยเหลือ แนะน าครูใหมี้ภาวะผูน้ า

ทางวชิาการ เสริมสร้างสมรรถนะดา้นการสอนและการปฏิบติังาน  ส่งเสริมประสานความร่วมมือในการแกปั้ญหาการเรียนการ

สอน  และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ โดยยดึถือหลกัการด าเนินการคือ หลกัของการมุ่งประโยชน์เพ่ือการพฒันาครู หลกัแห่งความ

ร่วมมือ  หลกัการสร้างสมัพนัธภาพบนความเท่าเทียม  หลกัความเป็นระบบและความต่อเน่ือง และหลกัความยดืหยุน่ใหอิ้สระ  

การนิเทศและการบริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด เป็นกระบวนการท างานท่ีตอ้งการประสานกนั เป็น

องคป์ระกอบของกนัและกนั และการด าเนินงานจะส่งผลกระทบตอ่กนั 
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2. รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษาท่ีใชท้ัว่ไป คือการนิเทศเป็นรายบุคคลและการนิเทศเป็นกลุ่มรูปแบบการนิเทศลกัษณะเฉพาะ

ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีแนวคิดหลกัการในการด าเนินการท่ีชดัเจน เฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบร่วม

พฒันา   กระบวนการนิเทศมีขั้นตอน คือ การเตรียมการ การวางแผนการ การปฏิบติัตามแผน การประเมิน และการปรับปรุง

แกไ้ข ส าหรับกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน ใชว้งจรการนิเทศแบบคลินิก  

3. ระบบการนิเทศ เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงกลไกหรือกระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการ

นิเทศ องคป์ระกอบของระบบการนิเทศไดแ้ก่ 1) ปัจจยัน าเขา้ ครอบคลุมเก่ียวกบัหลกัการนิเทศ บุคลากรการนิเทศ และปัจจยั

สนบัสนุน 2) กระบวนการนิเทศ 3) ผลผลิต คือเจคติ ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะของครู 4) ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อการปรับปรุง

การนิเทศ และ5) สภาพแวดลอ้มภายนอกของระบบ  ผูบ้ริหารมีบทบาทการจดัการระบบการนิเทศโดยก าหนดนโยบาย และ

แผนการนิเทศ จดัเตรียมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งและใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการตามระบบ  

4. สภาพปัญหาของการนิเทศ ไดแ้ก่  บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะการนิเทศ  ผูบ้ริหารไม่ตระหนกัถึงความส าคญั

ของการนิเทศ  ครูมีทศันคติทางลบต่อการนิเทศ  ขาดการเตรียมความพร้อม ไม่ไดศึ้กษาความตอ้งการจ าเป็น ไม่ด าเนินการตาม

แผน และขาดการประเมินผลและน าผลการนิเทศไปใชป้ระโยชน์   แนวโนม้ของการนิเทศในอนาคตเป็นการนิเทศท่ีใชรู้ปแบบ

ไม่ช้ีน าและนิเทศแบบร่วมมือ การนิเทศทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การประยกุตก์ารจดัการความรู้ และการพฒันา

เครือข่ายการนิเทศ โดยผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูน้ า ผูเ้อ้ืออ านวย ผูป้ระเมิน ผูเ้สริมก าลงัใจ และผูส้อนแนะหรือเป็นพี่

เล้ียงใหก้บัครู 

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 8 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดและหลกัการเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาได ้ 

2. เสนอแนะแนวทางการน ารูปแบบการนิเทศในสถานศึกษามาประยกุตใ์ชไ้ด ้

3. อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาได ้

4. วเิคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษาได ้

5. วเิคราะห์สภาพปัญหาและแนวโนม้ของการนิเทศในสถานศึกษาได ้

6. ระบุบทบาทของผูบ้ริหารต่อการนิเทศการศึกษาได ้

 

ตอนที ่8.1                                                                                                      

แนวคดิ หลกัการเกีย่วกบัการนิเทศการศึกษา 

หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี 8.1.1 ความหมาย และความส าคญัของการนิเทศการศึกษา 

 เร่ืองท่ี 8.1.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 
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 เร่ืองท่ี 8.1.3 หลกัการของการนิเทศการศึกษา 

 เร่ืองท่ี 8.1.4 ภารกิจของการนิเทศการศึกษา 

 เร่ืองท่ี 8.1.5 ความสมัพนัธ์ของการนิเทศกบัการบริหารการศึกษา 

  

แนวคดิ 

 1. การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศท่ีจะช่วยเหลือ ให้

ค  าปรึกษา แนะน าครูผูรั้บการนิเทศและบุคลากรทางการศึกษาใหพ้ฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดความ

งอกงามทางวชิาชีพซ่ึงจะส่งผลตอ่การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 

 2. การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายคือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยผา่นกระบวนการนิเทศ เพื่อพฒันาครูใหมี้ภาวะ

ผูน้ าทางวชิาการในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะดา้นการสอนและการ

ปฏิบติังานของครูส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอน และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหค้รูมี

ความไวว้างใจและความมัน่คงในความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

 3. หลกัการในการนิเทศการศึกษา ประกอบดว้ย  หลกัของการมุ่งประโยชน์เพ่ือการพฒันาครูเป็นส าคญั  หลกัแห่งความ

ร่วมมือของผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศและครู  หลกัการสร้าง สมัพนัธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  หลกัความเป็น

ระบบและมี ความต่อเน่ือง และหลกัความยดืหยุน่ใหอิ้สระในการพฒันา 

 4. ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้ มีทกัษะระหวา่งบุคคลและทกัษะเชิงเทคนิค เพ่ือปฏิบติัภารกิจการนิเทศต่างๆ  เช่น การใหค้วาม

ช่วยเหลือการพฒันาโดยกลุ่ม การพฒันาวชิาชีพ การพฒันาหลกัสูตร และการวจิยัปฏิบติัการ 

 5.  ความสมัพนัธ์ของการนิเทศและการบริหารการศึกษาเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นการประสานการท างานร่วมกนั และ

เป็นองคป์ระกอบของกนัและกนั การนิเทศจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไวต้อ้งอาศยัพ่ึงพาการบริหารจดัการของ

สถานศึกษาท่ีดี ขณะเดียวกนัการนิเทศซ่ึงช่วยใหค้รูไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนในการจดัการเรียนการสอนและการ

ปฏิบติังานก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาเช่นกนั 

 

วตัถุประสงค์ 

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 8.1 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมายและความส าคญัของการนิเทศการศึกษาได ้

2. ระบุจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาได ้

3. อธิบายหลกัการในการนิเทศการศึกษาได ้

4. วเิคราะห์ภารกิจของการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาได ้

5. วเิคราะห์ถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาได ้
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เร่ืองที ่ 8.1.1   ความหมาย และความส าคญัของการนิเทศการศึกษา 

 

ความน า 

 จุดมุ่งหมายส าคญัของการจดัการศึกษาคือ คุณภาพการศึกษาหรือคุณภาพของผูเ้รียน  ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัใน

การพฒันาคุณภาพการศึกษา ก็คือ ผูบ้ริหาร ครู  อาจารย ์และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพใน

การบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยใชแ้นวทางหรือวธีิการพฒันาท่ีหลากหลาย   การ

นิเทศเป็นวธีิการหน่ึงของการพฒันาซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของการพฒันาผูบ้ริหาร ครู  อาจารย ์และบุคลากรในสถานศึกษา  เพราะ

ภารกิจต่างๆ ของสถานศึกษาจะส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่นั้น  ข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถและความร่วมมือ

ของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงันั้น  สถานศึกษาใดท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ในการท างานและ

สามารถน าศกัยภาพของบุคลากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีก็จะมีโอกาสประสบความส าเร็จ   มีความกา้วหนา้ 

สามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานตามความคาดหวงัของสงัคมได ้  การพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา โดยผา่น

การนิเทศการศึกษาอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง  จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีช่วยใหก้ารบริหารจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการ

สอนของสถานศึกษามีประสิทธิภาพและสามารถพฒันาคุณภาพการศึกษาไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ การนิเทศการศึกษาเป็น

ศาสตร์ท่ีมีพฒันาการในการด าเนินการมาในหลายยคุหลายสมยั  ในแต่ละยคุก็จะมีแนวคิด ความเช่ือและจุดเนน้ในการ

ด าเนินการท่ีแตกต่างกนั  การก าหนดยคุตามคาบเวลาตายตวัเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะพฒันาการของการศึกษาในบริบทต่างๆ  มี

ความแตกต่างกนัอยา่งมาก  อยา่งไรก็ตามหากพิจารณาถึงพฒันาการท่ีเห็นเด่นชดั  อาจแบ่งระยะการพฒันาการของการนิเทศ

ออกเป็น 3 ระยะ  โดยในยคุเร่ิมแรกของการนิเทศ  เป็นยคุของการตรวจตราทางการบริหาร  เป็นลกัษณะของการนิเทศการศึกษา

ทัว่ไป   ผูนิ้เทศจะไดรั้บมอบหมายใหต้รวจสอบโรงเรียนเพ่ือใหโ้รงเรียนด าเนินการตามเง่ือนไข ขอ้ก าหนดของหน่วยงานตน้

สงักดัท่ีไดก้ าหนดไว ้ หรือเป็นการตรวจสอบเก่ียวกบัขอ้บงัคบัของหลกัสูตรมากกวา่การเขา้มาดูแลในเร่ืองการเรียนการสอน    

ในยคุต่อมาการนิเทศการศึกษาใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพการเรียนการสอนมากข้ึน  ผูนิ้เทศอยูใ่นฐานะผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะให้

ความรู้ ค  าแนะน าและช้ีแนะแก่ครู  ผูนิ้เทศจึงเป็นเหมือนครูของครู ท่ีมีความรู้ดี มีเทคนิควธีิการสอนท่ีจะใหค้  าช้ีแนะเพ่ือ

ช่วยเหลือครูในสถานศึกษา การพฒันาการของนิเทศการศึกษามีการพฒันาเร่ือยมาจนมากระทัง่ในยคุปัจจุบนั เป็นการนิเทศใน

ยคุประชาธิปไตย มีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศมากมาย จุดมุ่งหมายและกระบวนการนิเทศมีการเปล่ียนแปลง   

การนิเทศจึงเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการพฒันาการจดัการเรียน

การสอน โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของครูและผูนิ้เทศ การนิเทศการศึกษาช่วงน้ีจึงเป็นการนิเทศท่ีเนน้การนิเทศการ

เรียนการสอน ซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของการนิเทศการศึกษานัน่เอง 

   การนิเทศการศึกษาท่ีจดัอยูใ่นปัจจุบนัอาจเป็นการนิเทศโดยผูนิ้เทศภายนอกสถานศึกษา บุคคลท่ี

รับผิดชอบในการนิเทศไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก ์หรือบุคคลอ่ืนภายนอกสถานศึกษาซ่ึงอาจจะเป็นผูบ้ริหารในระดบั

กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการนิเทศภายในสถานศึกษาซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ตั้งแต่ผูบ้ริหาร
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สถานศึกษาจนถึงครูผูนิ้เทศหรือครูท่ีไดรั้บมอบหมาย   ในหน่วยท่ี 8 น้ีไดน้ าเสนอสาระท่ีเก่ียวกบัการนิเทศในสถานศึกษา ซ่ึง

เป็นกระบวนการท่ีผูนิ้เทศภายในสถานศึกษาด าเนินการโดยใชภ้าวะผูน้ า เพ่ือท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ การประสานงาน

และการใชศ้กัยภาพในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ีอนัจะส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ  เป็นแนวคิด

ในการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ทั้งน้ีเพราะ “การพฒันาท่ีมีผลถาวร คือ การพฒันาตนเอง”  

 
ความหมายของการนิเทศการศึกษา   
  ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่  การนิเทศการศึกษามีพฒันาการมาในหลายช่วง  ซ่ึงท าใหมุ้มมองท่ีนกัวชิาการน าเสนอ

ความหมายของการนิเทศการศึกษามีความแตกต่างกนั    ความหมายของการนิเทศการศึกษาซ่ึงนกัวชิาการการศึกษาไดใ้หไ้ว ้

จ านวนมาก  ดงัเช่น  อายและเน็ทเซอร์ (Eye and Netzer, 1965: 12) ใหค้วามหมายการนิเทศการศึกษาอยา่งกวา้งๆ  วา่  เป็น

รูปแบบหน่ึงของการบริหารซ่ึงเก่ียวกบัความคาดหวงัของผลสมัฤทธ์ิจากการบริหารการศึกษา  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีแฮริส  (Harris 

1985: 10) ใหค้วามหมายวา่ เป็นส่ิงท่ีบุคลากรของโรงเรียนกระท าต่อบุคลากรหรือส่ิงต่างๆ เพื่อรักษาไวห้รือเปล่ียนแปลงการ

ปฏิบติังานของโรงเรียน โดยมุ่งใหเ้กิดผลโดยตรงต่อกระบวนการสอนอนัจะน าไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน    

รวมทั้งท่ี อาคม  จนัทสุนทร (2525: 1) กล่าววา่ การนิเทศการศึกษาเป็นบริการอยา่งหน่ึงท่ีจดัใหแ้ก่ระบบการศึกษา  มีเทคนิค

และเป็นไปทางวชิาการ   การนิเทศการศึกษาจะกระท าต่อบุคลากรทางการศึกษา ทั้งครู ผูบ้ริหาร และฝ่ายบริการอ่ืนๆ ในวงการ

ศึกษา โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีผลการศึกษาหรือเด็กท่ีไดรั้บการศึกษา  สอดคลอ้งกบัสงดั อุทรานนัท ์(2530: 7) ท่ีให้

ความหมายไวว้า่ การนิเทศการศึกษาคือกระบวนการท างานร่วมกบัครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสมัฤทธิผล

สูงสุดในการเรียนของนกัเรียน  และปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2536: 3) กล่าววา่ การนิเทศเป็นกระบวนการจดับริการการศึกษา

เพ่ือช้ีแนะใหค้วามช่วยเหลือและความร่วมมือกบัครูและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน

ของครูและเพ่ิมคุณภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา   นิยามดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ

ท่ีตอ้งการพฒันาการเรียนการสอนอนัจะส่งผลต่อผลส าเร็จในการจดัการศึกษา   ซ่ึงในความหมายน้ี  กูด๊ (Good 1973: 374)  ได้

ขยายความไวใ้นพจนานุกรมไวอ้ยา่งละเอียดเพ่ิมข้ึนวา่ การนิเทศการศึกษา  เป็นความพยายามทุกอยา่งของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี

ทางการศึกษาในการใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าครูหรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาใหป้รับปรุงวธีิสอน    ช่วยพฒันาครูให้

เกิดความงอกงามทางวชิาชีพทางการศึกษาใหรู้้จกัเลือกและใชว้สัดุอุปกรณ์การสอน  ปรับปรุงหลกัสูตรและเลือกเน้ือหาสาระท่ี

จะน ามาสอน  พฒันาและปรับปรุงวธีิสอนและการประเมินผลการสอน  จากความหมายท่ีกู๊ด กล่าวไวเ้ป็นความหมายท่ีแสดงให้

เห็นวา่  ทิศทางของการนิเทศการศึกษาเร่ิมมีจุดเนน้ในการนิเทศการเรียนการสอนมากข้ึน  ฮอย และ ฟอร์สิธ (Hoy and Forsyth, 

1986: 3) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาโดยเนน้เก่ียวกบักระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ 

และครู  โดยกล่าวการนิเทศ เป็นชุดกิจกรรมท่ีออกแบบมาเพ่ือการพฒันากระบวนการเรียนการสอน จุดมุ่งหมายของการนิเทศ

ไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของการตดัสินเก่ียวกบัความสามารถของครูหรือการควบคุมครู แต่เป็นการท างานอยา่งร่วมมือกนัของครู   ซ่ึง

เป็นแนวทางเดียวกบัท่ี  บีชและ ไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhart 2000: 8)  กล่าววา่  การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท่ี
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ซบัซอ้นท่ีเก่ียวกบัการท างานร่วมกนัระหวา่งครูและนกัการศึกษาอยา่งเป็นหมู่คณะโดยความร่วมมือร่วมใจเพ่ือจะเสริมสร้าง

คุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษา  รวมทั้งการสนบัสนุนความกา้วหนา้ในวชิาชีพของครู    

   นอกจากนั้นยงัมีนกัวชิาการท่ีใหค้วามหมายโดยระบุสาระเก่ียวกบัการด าเนินการในการนิเทศการศึกษา   

เช่น  กลิกแมน (Glickman, 1990: 5)  กล่าววา่  การนิเทศการศึกษาเป็นงานและหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน  

การพฒันาหลกัสูตร  การจดัครูเขา้สอน  การจดัเตรียมส่ือ การอ านวยความสะดวก   การพฒันาครูและการประเมินผลการเรียน

การสอน  และโอลิวา  และ พอลาส (Oliva and Pawlas, 2001: 11-12)  สรุปวา่ การนิเทศการศึกษา คือ การใหบ้ริการแก่ครูทั้งท่ี

เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยการใหบ้ริการน้ีเป็นการช่วยเหลือท่ีมีความช านาญเฉพาะเพ่ือท่ีจะปรับปรุงการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ ดงันั้น การนิเทศจึงเนน้ค าวา่ บริการและช่วยเหลือเป็นส าคญั     

   จากความหมายของการนิเทศการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นวา่  มีความแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัววิฒันาการ

ของการศึกษา จุดมุ่งหมายและแนวทางการจดัการศึกษาในแต่ละยคุแต่ละสมยั  รวมทั้งพ้ืนฐานความคิดความเช่ือของแต่ละคน  

แต่ก็สรุปไดว้า่  การนิเทศการศึกษาคือกระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศท่ีจะช่วยเหลือ  ให้

ค  าปรึกษาแนะน ากบัครูผูรั้บการนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาใหพ้ฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดความ

งอกงามทางวชิาชีพทางการศึกษา ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิมคุณภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษา 

 

ความส าคญัของการนิเทศการศึกษา 

  การนิเทศการศึกษาเป็นศาสตร์ทางการบริหารท่ีมีความส าคญัในการพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถ  
และมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด  มีนกัวชิาการท่ีกล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศ
การศึกษาไว ้ ดงัน้ี 
  ชาญชยั  อาจิณสมาจาร (ม.ป.ป.: 5-6) กล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศการศึกษา ดงัน้ี 

1. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นในการใหบ้ริการทางวชิาการ การศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีซบัซอ้นและยุง่ยาก  เพราะ
เก่ียวขอ้งกบับุคคล  การนิเทศการศึกษาเป็นการใหบ้ริการแก่ครูจ านวนมากท่ีมีความสามารถต่างๆ กนั   อีกประการหน่ึง 
การศึกษาไดข้ยายตวัไปอยา่งมากเม่ือไม่นานมาน้ี  ส่ิงเหล่าน้ีก็ตอ้งอาศยัความช่วยเหลือทั้งนั้น 
  2. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แมว้า่ครูจะไดรั้บการฝึกฝนมาแลว้เป็น
อยา่งดีก็ตาม แต่ครูจะตอ้งปรับปรุงการฝึกฝนอยูเ่สมอในขณะท างานในสถานการณ์จริง 
  3. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการตระเตรียมการสอน เน่ืองจากครูตอ้ง
ปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ กนั และจะตอ้งเผชิญกบัภาวะท่ีค่อนขา้งหนกั ครูจึงไม่อาจสละเวลาไดม้ากเพียงพอต่อการ
ตระเตรียมการสอน การนิเทศการศึกษาจึงสามารถลดภาระของครูไดใ้นกรณีดงักล่าว 
  4. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าใหค้รูเป็นบุคคลท่ีทนัสมยัอยูเ่สมอ จากการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมท่ีมีอยูเ่สมอ ท าใหเ้กิดพฒันาการทางการศึกษาทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบติั   ขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์จากการ
อภิปราย และจากขอ้คน้พบของการวจิยัมีความจ าเป็นต่อความเจริญเติบโตดงักล่าว การนิเทศการศึกษาสามารถใหบ้ริการได ้
  5. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อภาวะผูน้ าทางวชิาชีพแบบประชาธิปไตย  การนิเทศการศึกษาสามารถ
ใชป้ระโยชน์ในทางสร้างสรรค ์ นอกจากน้ียงัสามารถรวมพลงัของทุกคนท่ีร่วมอยูใ่นกระบวนการทางการศึกษาดว้ย 
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  วจิิตร  วรุตบางกรูและคณะ (อา้งถึงใน กิติมา  ปรีดีดิลก 2532: 263) กล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศ
การศึกษา ดงัน้ี 

1. สภาพสงัคมเปล่ียนแปลงไปทุกขณะ  การศึกษาจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคม
ดว้ย  การนิเทศการศึกษาจะช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา 
 2. ความรู้ในสาขาวชิาต่างๆเพ่ิมข้ึนโดยไม่หยดุย ั้ง แมแ้นวคิดในเร่ืองการเรียนการสอนก็เกิดข้ึนใหม่ตลอดเวลา การ
นิเทศการศึกษาจะช่วยท าใหค้รูมีความรู้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 3. การแกปั้ญหาและอุปสรรคต่างๆ เพ่ือใหก้ารเรียนการสอนพฒันาข้ึนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการช้ีแนะหรือการนิเทศ
การศึกษาจากผูช้  านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าใหแ้กปั้ญหาไดส้ าเร็จลุล่วง 
  สุทธนู  ศรีไสย ์(2545: 7-8) กล่าวถึงความส าคญัของการนิเทศการศึกษา วา่การนิเทศการศึกษาสามารถเป็น
ประโยชน์ต่อครูได ้ดงัน้ี 
  1. การนิเทศช่วยใหค้รูมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ถา้ครูยงัมีความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ในหอ้งเรียน ครูก็จะ
เป็นบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีไดส้มบูรณ์แบบและจะมีความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานทุดา้น 
  2. การนิเทศสนบัสนุนใหค้รูสามารถประเมินผลการท างานไดด้ว้ยตนเอง ครูสามารถมองเห็นดว้ยตนเองวา่
ตนเองประสบผลส าเร็จในการสอนไดม้ากนอ้ยเพียงใด   
  3. การนิเทศช่วยครูไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ครูผูส้อนแต่ละคนสามารถสงัเกตการท างาน
หรือการสอนของครูคนอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงการสอนของตน นอกจากน้ีจะมีการแลกเปล่ียนวสัดุอุปกรณ์การสอนและรับเอา
วธีิการใหม่ๆ จากครูคนอ่ืนไปทดลองใช ้รวมทั้งเรียนรู้วธีิการช่วยเหลือใหก้ารสนบัสนุนแก่ครูคนอ่ืนๆ ดว้ย 
  4. การนิเทศช่วยกระตุน้ครูใหมี้การวางแผนจดัท าจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบติัไปพร้อมๆ กนั ครูแตล่ะคน
สามารถใหค้วามช่วยเหลือเพ่ือนครูดว้ยกนัเพ่ือตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาการสอนอยา่งกวา้งๆ ภายในโรงเรียน การวางแผนฝึก
หรือใหบ้ริการเสริมวชิาการ การพฒันาหลกัสูตร และการกระตุน้ใหค้รูผูส้อนท างานวจิยัเก่ียวกบัชั้นเรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบติังานของครูกบักลุ่ม และช้ีใหเ้ห็นความสามารถในการควบคุมและจดัการ ความน่าเช่ือถือ และความเป็นวชิาการ
ของครูคนนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
  5. การนิเทศจะเป็นกระบวนการท่ีทา้ทายความสามารถของครูใหมี้ความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึนในขณะ
ปฏิบติังาน ครูผูส้อนจะไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงเป็นผลมาจากผลการประเมิน ขอ้มูลเหล่าน้ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นขอ้ดีและขอ้เสีย
ของการปฏิบติังาน รวมทั้งแนวคิดหลายแนวทางท่ีจะใชเ้ปล่ียนแปลงการปฏิบติัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ซ่ึงวธีิการดงักล่าว
จะเป็นวธีิการหน่ึงท่ีทา้ทาย และช่วยพฒันาแนวคิดเชิงนามธรรมของครูใหสู้งข้ึนดว้ย 
  กล่าวโดยสรุป  การนิเทศมีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  เน่ืองจากกระบวนการนิเทศเป็น
กระบวนการท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้  ความสามารถ ความช านาญ  เพ่ิมพนูศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานในดา้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งบริบททางการศึกษาท่ีเปล่ียนแปลง  การ
ด าเนินการดงักล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
 
 
 



8 
 

 
 

เร่ืองที ่8.1.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

  

  นกัวชิาการกล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว ้ ดงัน้ี 

  เซอร์จีโอแวนนี และสตาร์แรทท ์( Sergiovanni and Starratt, 2007: 3)  กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ

การศึกษาวา่ เป็นการช่วยเหลือสถานศึกษา  โดยเพ่ิมโอกาสและความสามารถของสถานศึกษาเพ่ือใหมี้การด าเนินการท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนในการส่งเสริมความส าเร็จทางวชิาการของนกัเรียน 

  บีช และ ไรน์ฮาร์ทซ (Beach and  Reinhartz, 2000: 4-5) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา วา่เป็น

การด าเนินการเพื่อสนบัสนุนส่งเสริมครูใหมี้เป้าหมายเพ่ือการพฒันาและความงอกงามในวชิาชีพในระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลสูงสุด

ต่อคุณภาพการเรียนการสอน ความงอกงามและการพฒันาดงักล่าวข้ึนอยูก่บัระบบท่ีมีพ้ืนฐานจากความไวว้างใจและการใหก้าร

สนบัสนุนความพยายามของครูในการพฒันาประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน 

  ส าหรับ เบอร์ตนัและบรูคเนอร์ (Burton and Brueckner, 1955  อา้งถึงใน ปรีชา คมัภีรปกรณ์ 2549: 96-97)  

ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาโดยแบ่งออกเป็น  3 ระดบั  คือ   

  1. เป้าหมายสูงสดของการนิเทศ  คือ  การส่งเสริมความเจริญเติบโตของผูเ้รียนเพ่ือการน าไปสู่การพฒันา

สงัคมใหดี้ข้ึน 

  2. เป้าหมายรองของการนิเทศ  คือ การส่งเสริมการใชภ้าวะผูน้ าในการพยายามปรับปรุงโปรแกรมการศึกษา

อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอตลอดปี  ทุกระดบัการศึกษาภายในระบบการพฒันา  และจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือเน้ือหา

หน่ึงไปยงัอีกเน้ือหาหน่ึง 

  3. เป้าหมายในระดบัตน้ คือ การร่วมมือกนัพฒันาองคป์ระกอบท่ีพึงประสงคใ์นการเรียนการสอน  ไดแ้ก่ 

   3.1 กระบวนการนิเทศทุกวธีิจะช่วยในการปรับปรุงวธีิการเรียนการสอน 

   3.2 การนิเทศจะช่วยสร้างส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศทางกายภาพ สงัคม และจิตวทิยาท่ีเอ้ือต่อการ

เรียน 

   3.3 การนิเทศจะช่วยในการประสานและบูรณาการความพยายามและวสัดุทางการศึกษาทั้งหมด

เพ่ือใหก้ารศึกษาด าเนินต่อไปอยา่งต่อเน่ือง 

   3.4 การนิเทศจะช่วยในการประสานความร่วมมือของทุกคนเพ่ือแกปั้ญหาของตนเองและคนอ่ืน 

อนัจะเป็นการส่งเสริมวธีิการสอนท่ีถูกตอ้งและป้องกนัปัญหาในการสอน 

   3.5 การนิเทศจะช่วยกระตุน้และพฒันาผูส้อนใหมี้ความคิดในทางสร้างสรรค ์
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  หน่วยศึกษานิเทศก ์ กรมสามญัศึกษา  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2546: 24-25) ไดร้ะบุ

ถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเนน้ท่ีกระบวนการพฒันาครูในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

  1. เพ่ือพฒันาบุคลิกภาพท่ีดีใหแ้ก่ครู ในดา้นความเป็นผูน้ าทางวชิาการและทางความคิด ความมีมนุษย

สมัพนัธ์ ความคิดสร้างสรรค ์และความมุ่งมัน่ มีอุดมการณ์ในอนัท่ีจะอบรมนกัเรียนใหเ้ป็นผูมี้คุณภาพชีวติท่ีดี ตามความ

ตอ้งการของสงัคมและประเทศชาติ    

  2. เพ่ือพฒันาวชิาชีพครูและเสริมสร้างสมรรถภาพดา้นการสอนใหแ้ก่ ครู ในดา้นการวเิคราะห์และปรับปรุง

จุดประสงคก์ารเรียนรู้  วธีิการศึกษาพ้ืนฐานความรู้ของผูเ้รียน  การเลือกและปรับปรุงเน้ือหาการสอน  การพฒันากระบวนการ

เรียนการสอน  การพฒันาการใชป้ระกอบการเรียนการสอน  การด าเนินการกิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้หมาะสม  และการ

ประเมินผลการเรียนการสอน 

  3. เพ่ือพฒันากระบวนการท างานของครูโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม  ไดแ้ก่ การร่วมมือกนัจดักิจกรรมการเรียน

การสอนและการแกปั้ญหาการสอน  การร่วมมือกนัท างานอยา่งเป็นขั้นตอน  มีระบบ ระเบียบ การร่วมมือกนัท างานดว้ยความ

เขา้ใจ เห็นอกเห็นใจ  และยอมรับซ่ึงกนัและกนั  การร่วมมือกนัท างานอยา่งมีเหตุมีผลในการพฒันาหลกัสูตร สามารถปฏิบติัได้

ถูกตอ้ง และกา้วหนา้เกิดประโยชน์สูงสุด  การประสานความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายการนิเทศ และแหล่งวทิยาการในการ

บริการช่วยเหลืองานวชิาการของโรงเรียน 

  4. เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจในต าแหน่งวชิาชีพ โดยสร้างความมัน่ใจในความถูกตอ้งเก่ียวกบัการใช้

หลกัสูตรและการสอน สร้างความสบายใจในการท างานร่วมกนั และสร้างความกา้วหนา้ในวชิาชีพครู 

   นอกจากน้ี บนัลือ พฤกษะวนั (2537: 80 – 81) ไดก้ล่าวไวว้า่ จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนท่ี

ส าคญั 5 ประการ  

 1. มุ่งพฒันาบุคลากรในหน่วยงานใหไ้ดรั้บความรู้ เพ่ิมความสามารถในการปฏิบติังานใหดี้ข้ึน  
2. มุ่งพฒันางานการเรียนการสอนและสร้างสรรคง์านใหมี้ประสิทธิภาพ  
3. มุ่งพฒันาการประชาสมัพนัธ์ เพื่อสร้างความเขา้ใจในการจดัการศึกษา และการนิเทศ ตลอดจนการด าเนิน

กิจกรรมของโรงเรียน ในอนัท่ีจะไดรั้บความร่วมมือจากบุคคล หลายฝ่ายทั้งในและนอกชุมชน  
 4. ส่งเสริมการสร้างขวญัและก าลงัใจของบุคลากรใหท้ างานดว้ยความมัน่ใจมีก าลงัใจในการท างาน  

5. ประสานงานและอ านวยความสะดวก ส่งเสริมการนิเทศจากภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ   
  จากแนวคิดขา้งตน้จะพบวา่ จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียน  โดยผา่นกระบวนการนิเทศเพื่อพฒันาครูใหมี้ภาวะผูน้ าทางวชิาการในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการ

เรียนการสอน  เสริมสร้างสมรรถนะดา้นการสอนและการปฏิบติังานของครูส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการแกปั้ญหา

การจดัการเรียนการสอน  และเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหค้รูมีความไวว้างใจและความมัน่คงในความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 
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เร่ืองที ่8.1.3 หลกัการของการนิเทศการศึกษา 

 

  หลกัการของการนิเทศการศึกษานั้นมาจากความคิด ความเช่ือของนกัการศึกษาท่ีมีต่อการนิเทศการศึกษา  

ฮอยและฟอร์สิธ และบีช และไรน์ฮาร์ทซ ไดก้ล่าวถึงสมมติฐานต่อการพฒันาการเรียนการสอนซ่ึงกล่าวไดว้า่เป็นฐานคิดส าคญั

ต่อการพฒันาเป็นหลกัการของการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

  ฮอยและฟอร์สิธ  (Hoy and Forsyth, 1986: 3) กล่าววา่ การท่ีผูนิ้เทศจะด าเนินการนิเทศการเรียนการสอนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ผูนิ้เทศตอ้งมีสมมติฐานต่อการพฒันาการเรียนการสอน ดงัน้ี   

  1. บุคคลท่ีเป็นหวัใจของพฒันาการเรียนการสอนไดคื้อครู  

  2.  ครูตอ้งการอิสรภาพท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนตามแบบฉบบัของตนเอง     

  3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครูจ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทางสงัคม รวมทั้งการจดัใหมี้

การกระตุน้ทางปัญญาและทางวชิาชีพ  

  4. แบบแผนการนิเทศท่ียดึติดตายตวั และการใชก้ารบีบบงัคบัจะไม่ท าใหเ้กิดความส าเร็จในการพฒันาการ

สอน และ 

  5. การพฒันาการสอนมกัจะประสบความส าเร็จในสถานการณ์การท างานแบบเพ่ือนร่วมวชิาชีพ ไม่ใช่การ

แสดงออกวา่เหนือกวา่   และเป็นการสนบัสนุนใหค้รูมีการแสวงหาความรู้และมีการทดลอง   

  บีช และไรน์ฮาร์ทซ (Beach and Reinhartz, 2000: 9)  ไดก้ล่าวถึงสมมติฐานส าคญัท่ีใชเ้ป็นหลกัการในการ

ด าเนินการนิเทศเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน ซ่ึงสมมติฐานเหล่าน้ีตอ้งมาจากพ้ืนฐานท่ีท่ีก าหนดคุณลกัษณะของผูนิ้เทศวา่ตอ้ง

เป็นบุคคลท่ีมีความใจกวา้ง ไม่มีท่าทีคุกคามผูอ่ื้น มีความน่าไวว้างใจ และสามารถมีสมัพนัธภาพแบบเสริมพลงัจูงใจซ่ึงกนัและ

กนัระหวา่งครูและผูนิ้เทศซ่ึงท าใหเ้กิดความงอกงามดว้ยกนัทั้ง 2 ฝ่าย การนิเทศจึงเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวติ   สมมติฐานท่ีบีช 

และไรน์ฮาร์ทซน าเสนอไว ้ประกอบดว้ย 

 1. ครูสามารถแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนโดยการปรับพฤติกรรมของตนเอง 

 2. การตระหนกัถึงความจ าเป็นในการปรับพฤติกรรมของตนเองตอ้งมาจากภายในตวัครูเองมากกวา่การถูกบงัคบั

จากผูอ่ื้น 

 3. พฤติกรรมการสอนของครูจะไดรั้บการศึกษาวเิคราะห์และระบุไดอ้ยา่งชดัเจนโดยผา่นการอภิปรายแลกเปล่ียน

การเรียนรู้กนัอยา่งไม่เป็นทางการ การเยีย่มชั้นเรียน และการสงัเกตอยา่งเป็นระบบ 

 4. ผูนิ้เทศสามารถใหมุ้มมองท่ีเป็นประโยชน์แก่ครูไดโ้ดยใชก้ารสอนแนะ การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น

อยา่งเอ้ืออ านวย และการสงัเกตหอ้งเรียน 

 5. เม่ือไดส้ารสนเทศท่ีชดัเจนเป็นท่ียอมรับ ครูจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งการการ

เปล่ียนแปลง 
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 6. คุณภาพการปฏิบติังานของครูและผูนิ้เทศจะสูงข้ึน เม่ือสมัพนัธภาพของครูและผูนิ้เทศมีลกัษณะของความเป็น

เพ่ือนและอยูบ่นพ้ืนฐานของความไวว้างใจ ความร่วมมือ การเคารพและความมัน่ใจซ่ึงกนัและกนั 

  ในส่วนของหลกัการการนิเทศ  เซอร์จิโอแวนนี และสตาร์แรทท ์ (Sergiovanni and Starratt 1983: 29-30) 

กล่าวถึงหลกัการนิเทศการศึกษา ดงัน้ี 

  1. การนิเทศการศึกษาตอ้งค านึงถึงการปรับปรุงการเรียนการสอนและการด าเนินการโดยทัว่ไป รวมทั้งจดั

ใหมี้ความพร้อมทางวตัถุต่างๆ 

  2. การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษามีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด   

  3. การนิเทศการศึกษาท่ีดีตอ้งอยูบ่นพ้ืนฐานของปรัชญา วทิยาศาสตร์ และความเป็นประชาธิปไตย 

  4. การนิเทศการศึกษาท่ีดีเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่สามารถใชว้ิธีการทางวทิยาศาสตร์ไดอ้าจใชว้ธีิการศึกษา

ปรับปรุงและประเมินผลการผลิต 

  5. การนิเทศการศึกษาท่ีดีควรเป็นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

  6. การนิเทศการศึกษาท่ีดีตอ้งมีการวางแผนอยา่งเป็นระบบ มีการประสานความร่วมมือ และจดัใหมี้กิจกรรม

อยา่งต่อเน่ือง   

  7. การนิเทศการศึกษาท่ีดีตอ้งเป็นวชิาชีพ 

 

  สงดั  อุทรานนัท ์( 2530: 15-18) ไดก้ล่าวถึง หลกัการส าคญัของการนิเทศการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 3 

หลกัการใหญ่ ดงัน้ี 

  หลกัการท่ี 1 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัของผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ และผูรั้บการนิเทศ    

โดยการด าเนินการนิเทศ ตอ้งมีการท างานเป็นขั้นตอน (steps) มีความต่อเน่ือง (continuity) ไม่หยดุน่ิง (dynamic) และมีความ

เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์ (interaction) ในหมู่ผูป้ฏิบติังาน 

  หลกัการท่ี 2 การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายอยูท่ี่คุณภาพของผูเ้รียน แต่การด าเนินงานนั้นตอ้งผา่นตวักลาง 

คือครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ใช่การด าเนินการกบันกัเรียนโดยตรง   แต่การนิเทศการศึกษาเป็นการท างานโดยผา่นตวัครู

และบุคลากรทางการศึกษา เป็นการท างานร่วมกนักบัครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันาใหบุ้คคลเหล่าน้ีมีความรู้ความ

เขา้ใจและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  หลกัการท่ี 3   การนิเทศการศึกษาเนน้บรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย     ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงเฉพาะ

บรรยากาศแห่งการท างานร่วมกนัเท่านั้น และจะหมายรวมถึง การยอมรับซ่ึงกนัและกนั การเปล่ียนปลงบทบาทในฐานะผูน้ า

และผูต้าม ตลอดจนการยอมรับผดิชอบต่อผลงานร่วมกนัดว้ย 

  

  ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2536: 26-27) กล่าวถึง หลกัการนิเทศการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

  1. การนิเทศการศึกษาควรมีการบริหารอยา่งเป็นระบบ   มีการวางแผนเป็นการด าเนินงานเป็นโครงการ 
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  2. การนิเทศการศึกษาถือหลกัการมีส่วนร่วมในการท างาน คือความเป็นประชาธิปไตย เคารพในความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น เห็นความแตกตา่งระหวา่งของบุคคล เป็นความร่วมมือร่วมใจกนั 

  3. การด าเนินงานและใชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน เพ่ือใหง้านนั้นไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

  4. การนิเทศการศึกษาจะใหไ้ดผ้ลดีควรใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ ในการแกไ้ขปัญหา และช่วยใหผู้ร่้วมงาน

ไดศึ้กษาปัญหาตลอดจนรายละเอียดต่างๆ เพ่ือสร้างความเขา้ใจพ้ืนฐานเสียก่อน  

  หลกัการของการนิเทศการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้  เป็นหลกัการท่ีสามารถจะน าไปใชใ้นการด าเนินการนิเทศ

ของผูนิ้เทศ  เป็นแนวทางในการปฏิบติัการนิเทศการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการท่ีส าคญัคือ 

หลกัของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพฒันาครูเป็นส าคญั  หลกัแห่งความร่วมมือของผูบ้ริหาร  ผูนิ้เทศและครู   หลกัของการสร้าง

สมัพนัธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซ่ึงกนัและกนั  หลกัของความเป็นระบบและมีความตอ่เน่ือง และหลกัของความ

ยดืหยุน่ใหอิ้สระในการพฒันาตนเอง 

 

 

เร่ืองที ่8.1.4 ภารกจิของการนิเทศการศึกษา 

 

  การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายในการพฒันาครูและพฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพครู  เพ่ือใหค้รูไดป้ฏิบติั

หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาและจุดมุ่งหมายในการจดัการศึกษาคือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  และการ

ด าเนินการนิเทศการศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จดงักล่าว  จ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหค้รอบคลุมภารกิจต่างๆ   นกัวิชาการไดก้ล่าวถึง

ภารกิจของการนิเทศการศึกษาไว ้ ดงัน้ี 

  กลิกแมน กอร์คอบและโรส กอร์ดอน  (Glickman, Gordon and Ross Gardon 2009) ไดเ้สนอแนวคิด

เก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาเพ่ือความส าเร็จของสถานศึกษาในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โดยกล่าวถึงภารกิจของการนิเทศ 5 

ประการ  ไดแ้ก่ การใหก้ารช่วยเหลือโดยตรง (direct assistance) การพฒันาโดยกลุ่ม (group development) การพฒันาทาง

วชิาชีพ (professional development)  การพฒันาหลกัสูตร (curriculum development) และการวจิยัปฏิบติัการ (action research)  

อยา่งไรก็ตาม การท่ีผูนิ้เทศจะปฏิบติัตามภารกิจ 5 ประการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น  ผูนิ้เทศจะตอ้งมีส่ิงจ าเป็นเบ้ืองตน้ 

(prerequisites) ไดแ้ก่  ความรู้  ทกัษะระหวา่งบุคคล และทกัษะเชิงเทคนิค เพ่ือการปฏิบติัภารกิจของการนิเทศการศึกษา  ซ่ึงโดย

การด าเนินการตามภารกิจดงักล่าวจะช่วยใหค้รูไดร่้วมกนัด าเนินการเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายของสถานศึกษาและความตอ้งการ

ของครู   

      การท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนไดน้ั้น  ผูนิ้เทศตอ้งมี ส่ิงจ าเป็นเบ้ืองตน้คือ ความรู้และ

ทกัษะพ้ืนฐาน  ไดแ้ก่ 1) ความรู้ ผูนิ้เทศจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติของครูและสถานศึกษา ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

การพฒันาครู และหลกัการในการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  รวมทั้งแนวปฏิบติัในการนิเทศซ่ึงเป็นทางเลือกใหม่ๆ ท่ีไม่เคยปฏิบติัมา

ก่อน  2) ทกัษะระหวา่งบุคคล   ผูนิ้เทศตอ้งเขา้ใจวา่พฤติกรรมการปฏิบติังานของตนจะส่งผลกระทบต่อครูผูรั้บการนิเทศ  ทกัษะ
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น้ีจะสามารถน ามาใชเ้พ่ือการสนบัสนุนใหเ้กิดสมัพนัธภาพเชิงบวกระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 3) ทกัษะเชิงเทคนิค  

ไดแ้ก่ ทกัษะในการสงัเกต การวางแผน การวดัและประเมินผล และการพฒันาการเรียนการสอน  ความรู้และทกัษะพ้ืนฐาน

ดงักล่าวเป็นองคป์ระกอบของการนิเทศ ซ่ึงจะเป็นกลไกในการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ในส่วนของภารกิจการนิเทศ กลิกแมน

ไดก้ล่าวไว ้วา่ ภารกจิของการนิเทศการศึกษา มี 5 ประการ คือ            

  1) การให้การช่วยเหลอืโดยตรง (direct assistance) ผูนิ้เทศจะติดตอ่สมัพนัธ์กบัผูรั้บการนิเทศอยา่งต่อเน่ือง

เป็นการส่วนตวั โดยอาจเขา้ไปสงัเกตการสอนและใหก้ารช่วยเหลือแนะน าครูเป็นรายบุคคลเพื่อการพฒันาการเรียนการสอน

โดยอาศยัการนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบเพื่อนสอนเพื่อน การสาธิตการสอน และการใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือให้

ค  าแนะน าเก่ียวกบัส่ือการเรียนการสอนและทรัพยากรในการนิเทศอ่ืนๆ  

  2) การพฒันาโดยกลุ่ม (group development)  ผูนิ้เทศจดัประชุมครูเพ่ือการแกปั้ญหา  การด าเนินการกลุ่มท่ี

มีประสิทธิภาพตอ้งมีผูน้ ากลุ่มท่ีมีทกัษะระหวา่งบุคคลท่ีดี  กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพจะมี 2 มิติ  มิติแรกคือมิติดา้นภาระงาน (task 

dimension) โดยกลุ่มจะตอ้งมีแนวทางและเป้าประสงคข์องกลุ่ม  เช่นกลุ่มเพ่ือพฒันาต ารา แผนการสอนใหม่ หลกัสูตรใหม่  

หรือแผนพฒันาวชิาชีพ   มิติท่ีสอง คือมิติดา้นบุคคล (person dimension) กลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพและมีการใชท้กัษะระหวา่ง

บุคคลอยา่งดี  สมาชิกกลุ่มจะมีความพึงพอใจซ่ึงจะเป็นพลงัขบัเคล่ือนการท างานร่วมกนั  การท่ีกลุ่มมีลกัษณะละเอียดอ่อนและ

ใหค้วามส าคญักบัความรู้สึกของสมาชิกจะช่วยสร้างบรรยากาศในการพบปะกนัและช่วยใหก้ลุ่มบรรลุภารกิจท่ีตั้งไว ้  

  3) การพฒันาทางวชิาชีพ (professional development) มีการด าเนินการใน 2 ระดบั  ระดบัแรก  คือครูแต่ละ

คนตอ้งมีโอกาสในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อการสนบัสนุนการประกอบวชิาชีพของตนและการท าใหบ้รรลุเป้าหมายของ

วชิาชีพ   ระดบัท่ีสอง  คือครูในฐานะท่ีเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนหรือหน่วยงานตอ้งท าความเขา้ใจ เรียนรู้  ใชท้กัษะ ความรู้

และโปรแกรมการพฒันาร่วมกนัท่ีจะใหบ้รรลุเป้าหมายของหน่วยงาน  การพฒันาทางวชิาชีพอาจมีกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการ

วางแผนระยะยาว  การประชุมเพ่ือการแกปั้ญหา  การทดลอง  การสนบัสนุนทางการบริหาร กิจกรรมกลุ่มยอ่ย  การใหข้อ้มูล

ยอ้นกลบั การสาธิตการสอน และการสอนแนะ     

  4) การพฒันาหลกัสูตร ( curriculum development)  สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ ครูตอ้งเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร โดยตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร  ตั้งแต่จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร เน้ือหาของ

หลกัสูตร การจดัการหลกัสูตร และสามารถน าหลกัสูตรไปสู่กระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสอดคลอ้งกบั

สภาพการณ์ต่างๆ ของสถานศึกษา ผูนิ้เทศและครูตอ้งท างานร่วมกนัในการพิจารณาวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ศึกษาและท า

ความเขา้ใจเก่ียวกบัเน้ือหาหลกัสูตรและรูปแบบของหลกัสูตรท่ีมีความเหมาะสมกบัผูเ้รียน  เพ่ิมทางเลือกและขอ้ตกลงของครู

ในการน าหลกัสูตรไปปฏิบติั           

  5) การวจิยัปฏิบัตกิาร (action research) เป็นการศึกษาอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัสภาพท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน

และสถานศึกษา และแสวงหาแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน   การนิเทศจะมีบทบาทส าคญัในการช่วยเหลือใหค้รูมี

ความสามารถในการท าวจิยัปฏิบติัการ เม่ือครูขาดความพร้อมในการวจิยัปฏิบติัการ มีความรู้ความสามารถและการตระหนกัถึง

ความส าคญัในระดบัต ่า  ผูนิ้เทศอาจเลือกวธีิการนิเทศแบบสัง่การเพ่ือใหค้รูไดศึ้กษา อ่านบทความเก่ียวกบัการวจิยัเพ่ือใหเ้กิด
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การพฒันา   และเม่ือครูมีความพร้อมในระดบัหน่ึงผูนิ้เทศอาจเลือกใชว้ธีิการนิเทศแบบสัง่การและใหข้อ้มูล โดยใหค้  าแนะน า

เก่ียวกบัเป้าหมายของการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล รวมทั้งการจดัท าแผนปฏิบติัการ  แลว้จึงใชก้ารนิเทศ

แบบร่วมมือ  และหากครูสามารถพฒันาเองจนสามารถยกระดบัความรู้ความสามารถไดแ้ลว้  จึงสามารถใชก้ารนิเทศแบบไม่

ช้ีน า  กลิกแมนกล่าววา่ การวจิยัปฏิบติัการเป็นแกนหลกัของภารกิจการนิเทศ โดยส่วนใหญ่เม่ือกล่าวถึงภารกิจการนิเทศจะเป็น

การกล่าวถึงโดยแยกออกจากกนั  ซ่ึงความเป็นจริงแลว้ในการพฒันาการเรียนการสอนตามภาระงานท่ีกล่าวถึงมีความสมัพนัธ์

กนั การวจิยัปฏิบติัการจึงสามารถเป็นแกนหลกัและเป็นกลไกท่ีจะช่วยผสมผสานงานต่างๆ ใหมี้ความสมัพนัธ์กนั 

  ภารกิจการนิเทศทั้ง 5 ลกัษณะขา้งตน้ เป็นส่ิงส าคญัในการสนบัสนุนและจดัสภาพแวดลอ้มเพ่ือพฒันาครู ผู ้

นิเทศตอ้งวางแผนในการด าเนินการตามภารกิจทั้งหมดโดยการรวมเป้าหมายของสถานศึกษาและความตอ้งการของครูใหเ้ป็น

หน่ึงเดียว เพ่ือจะน าไปสู่พลงัในการพฒันาและปรับปรุงการเรียนการสอน 

  แฮริส (Harris, 1985: 10-13) เป็นนกัวชิาการท่ีน าเสนอแนวคิดส าคญัในการนิเทศการเรียนการสอน  โดยได้

แบ่งภาระงานนิเทศออกเป็น 10 ประการ ดงัน้ี 

  1.งานพฒันาหลกัสูตร (developing curriculum) เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบพฒันาหลกัสูตร จดัท า

แนวทางการพฒันาหลกัสูตร ก าหนดมาตรฐานหลกัสูตร จดัท าหน่วยการเรียนการสอน และสร้างรายวชิาใหม่ๆ ใหเ้หมาะสมกบั

สภาพการณ์ของสถานศึกษา 

  2.งานจดัการเรียนการสอน (organizing for instruction) เป็นงานท่ีจดัเตรียมทั้งผูเ้รียน ครูและบุคลากร พ้ืนท่ี 

และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลาและวตัถุประสงคก์ารสอน   

  3. การจดัเตรียมบุคลากร (providing staff) เป็นการจดัใหมี้บุคลากรท่ีเพียงพอและมีความสามารถเหมาะสม

กบัในการเรียนการเรียนการสอน โดยด าเนินการคดัเลือก บรรจุ ทดสอบและการพฒันาบุคลากร 

  4. การจดัเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวก (providing facilities) เป็นการออกแบบและจดัเตรียมเคร่ืองมือ ส่ือ

อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และมีการพฒันาปรับปรุงหอ้งเรียน และเคร่ืองมือ อุปกรณ์การสอน 

  5. การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ (providing materials) เป็นการคดัเลือกและจดัหาอุปกรณ์การสอนท่ีเหมาะสมกบั

หลกัสูตรและการเรียนการสอน   

  6. การจดัอบรมบุคลากรประจ าการ (arranging for in-service education) เป็นการวางแผน และจดั

ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีจะพฒันาการปฏิบติังานของครูในสถานศึกษา อาจจดัเป็นการประชุมปฏิบติัการ การประชุมหารือ 

การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม รวมทั้งการจดัการศึกษาท่ีเป็นทางการอ่ืนๆ  

  7. การปฐมนิเทศ (orientation staff members)  เป็นการใหข้อ้มูลท่ีมีความจ าเป็นท่ีจะใหบุ้คลากรปฏิบติัตาม

หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ  และเป็นการช่วยเหลือบุคลากรบรรจุใหม่ใหส้ามารถปรับตวัและมีความคุน้เคยกบัส่ิงอ านวยความสะดวก  

บุคลากรอ่ืนๆ และชุมชน 
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  8. งานประสานบริการพิเศษส าหรับนกัเรียน (relating special pupil services) เป็นการจดับริการอ่ืนๆ เพื่อ

สนบัสนุนกระบวนการเรียนการสอน เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันานโยบาย การจดัล าดบัความส าคญัของงาน และการ

ก าหนดความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริการบุคคลและการบริการท่ีจดัข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคท์างการสอนของสถานศึกษา 

  9. การพฒันาการประชาสมัพนัธ์ (developing public relation) เป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่ง

สถานศึกษากบัชุมชนใหมี้ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เป็นงานท่ีจดัข้ึนเพ่ือใหข้อ้มูลสารสนเทศแก่ชุมชน และรับขอ้มูลจากชุมชน

เพื่อประโยชนใ์นการสนบัสนุนการเรียนการสอน  

  10. การประเมินการเรียนการสอน (evaluating instruction) เป็นการวางแผน การจดัองคก์าร และการปฏิบติั

ตามกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ และการตีความขอ้มูลเพื่อน าผลการประเมินมาใชต้ดัสินใจในการ

ปรับปรุงการเรียนการสอน   

  อยา่งไรก็ตามภารกิจตามท่ีกล่าวทั้งหมดน้ี  แฮริสเสนอวา่  มีภารกิจเพียง 5 ประการท่ีถือวา่เป็นภารกิจหลกั 

คือ การประเมินการเรียนการสอน งานพฒันาหลกัสูตร การจดัอบรมบุคลากรประจ าการ การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ และการ

จดัเตรียมบุคลากร   

   

เร่ืองที ่8.1.5 ความสัมพนัธ์ของการนิเทศกบัการบริหารการศึกษา 

  

  หากกล่าวในเชิงทฤษฎีแลว้ก็เป็นท่ีเขา้ใจกนัดีวา่  การนิเทศการศึกษาเป็นพนัธกิจหน่ึงของสถานศึกษาและ

เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารการศึกษา  ซ่ึงผูบ้ริหารตอ้งแสดงบทบาทและปฏิบติัตามภาระหนา้ท่ีนิเทศการศึกษา  โดยมี

เป้าหมายส าคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  โอลิวาและพอวล์สั (Oliva and Pawlas, 2001: 49) กล่าววา่  ผูบ้ริหารโดยต าแหน่ง

แลว้ตอ้งมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการนิเทศการศึกษา  โดยเฉพาะเม่ือสถานศึกษามีบุคลากรท่ีเขา้มาร่วมด าเนินการนิเทศหรือ

รับผิดชอบต่องานนิเทศโดยตรงนอ้ย   บทบาทในการนิเทศการศึกษาของผูบ้ริหารก็จะตอ้งเพ่ิมข้ึน  อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหาร

บางส่วนก็ยงัไม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของภาระหนา้ท่ีน้ี โดยทุ่มเทพลงักบังานบริหารทั้งในเร่ืองการเก็บบนัทึกขอ้มูล  การ

ดูแลรักษาสถานท่ี  การบริหารงานบุคคล  การบริการช่วยเหลือ งานสมัพนัธ์ชุมชน  และงานมอบหมายอ่ืนๆ   การนิเทศ

การศึกษามีความสมัพนัธ์กบัการบริหารการศึกษาอยา่งใกลชิ้ดและทั้ง 2 ส่วนต่างมีความเก้ือหนุนและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั    

การจะเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ของการนิเทศกบัการบริหารการศึกษานั้น  ในเบ้ืองตน้ควรท าความเขา้ใจถึงลกัษณะงานบริหาร

และงานนิเทศการศึกษา   นกัวชิาการบางคนกล่าววา่ การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษานั้นมีความใกลชิ้ดและเป็น

งานท่ีมีความคาบเก่ียวกนัอยูใ่นหลายมิติ   การพยายามจ าแนกแยกแยะวา่งานใดเป็นงานนิเทศและงานใดเป็นงานบริหาร  อาจท า

ไดแ้ต่ไม่ชดัเจน  ดงันั้น จึงจะเป็นประโยชน์มากกวา่หากจะพิจารณาถึงความสมัพนัธ์ของการนิเทศกบัการบริหารการศึกษา 

(Burton and Brueckner อา้งถึงใน Tanner and Tanner, 1987: 61)  อยา่งไรก็ตาม เบอร์ตนัและบรูคเนอร์ (Burton and Brueckner 

อา้งถึงใน Oliva and Pawlas, 2001: 49)  พยายามอธิบายถึงความแตกต่างของการบริหารการศึกษาและการนิเทศการศึกษา  โดย

กล่าววา่  การบริหารการศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ และการด าเนินการโดยทัว่ๆ ไปของ
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สถานศึกษา  ส่วนการนิเทศการศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาในเร่ืองการเรียนการสอน  การพฒันาผูเ้รียน   เบอร์ตนัและบรูค

เนอร์ใหข้อ้สรุปวา่  การบริหารและการนิเทศการศึกษาหากพิจารณาตามภาระหนา้ท่ีแลว้ไม่สามารถแยกจากกนัได ้ ทั้งน้ีเพราะ

การด าเนินการทั้ง 2 ส่วนจะตอ้งมีการประสานงาน มีความสมัพนัธ์กนั   เป็นส่วนประกอบของกนัและกนั  และมีหนา้ท่ีร่วมกนั

ในการท างานของระบบการศึกษาของสถานศึกษา  เช่นเดียวกบัท่ี เซอร์จิโอแวนนีและสตาร์แรทท ์(Sergiovanni and Starratt,  

1983: 4-5 ) กล่าววา่  การนิเทศการศึกษามีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัการบริหาร  การนิเทศมุ่งการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของการ

เรียนรู้โดยเฉพาะ  ทั้งการบริหารและการนิเทศจะตอ้งท าหนา้ท่ีประสาน  สนบัสนุน ร่วมมือร่วมใจ ส่งเสริมการหาแนวทาง

พฒันาการจดัการศึกษาโดยมุ่งผลไปสู่เป้าหมาย มาตรฐานท่ีก าหนด  สงดั  อุทรานนัท ์ (2530: 35) อธิบายถึงความแตกต่างของ

การนิเทศกบัการบริหารการศึกษาวา่  การบริหารการศึกษามุ่งเนน้ผลผลิต โดยไม่ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูป้ฏิบติังาน  แต่การนิเทศการศึกษานั้นถือวา่การไดม้าซ่ึงคุณภาพของผลผลิตนั้นมาจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานโดยตรง  การนิเทศจึงเป็นการท างานผา่นตวักลางซ่ึงมีหนา้ท่ีในการผลิตผลงานโดยปรับเปล่ียนพฤติกรรมของการ

ปฏิบติังาน 

   จากแนวคิดท่ีน าเสนอจะเห็นไดว้า่  นกัวชิาการเองก็พยายามจะแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะเฉพาะหรือจุดเนน้

ของการด าเนินการทั้ง 2 ส่วนวา่มีความแตกต่างกนั แต่ก็จะเห็นถึงความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และในบางส่วนก็มี

ความทบัซอ้นกนัอยู ่     ในท่ีน้ีจึงขอน าเสนอความสมัพนัธ์ของการนิเทศการศึกษากบัการบริหารการศึกษา ดงัน้ี 

 

1. เป้าหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาคอืการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

  แมว้า่การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาจะมีลกัษณะหรือธรรมชาติการด าเนินการท่ีแตกต่างกนัก็

ตาม  แต่งานทั้ง 2 ต่างก็มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในเชิงของการมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกนั คือการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีความใกลชิ้ด ไม่สามารถจะแยกออกจากกนัได ้หรืออาจกล่าวไดว้า่ต่างเป็นองคป์ระกอบ

ของกนัและกนัและพ่ึงพากนั เป็นเหมือนเกลียวเชือกท่ีมว้นเกลียวกนัเพ่ือใหเ้ชือกมีความแขง็แรงและเหนียวแน่นมากข้ึนเพ่ือ

สามารถจะน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า ในลกัษณะเช่นน้ี การนิเทศและการบริหารการศึกษาจึงมีความเก่ียวพนักนัในเชิง

จุดมุ่งหมายของการด าเนินการ     

 

2. การนิเทศการศึกษาและการบริหารการศึกษาต่างเป็นภาระหน้าทีส่ าคญัของผู้บริหาร  

  หากมองภารกิจของสถานศึกษาจะพบวา่  สถานศึกษาตอ้งรับผดิชอบงานหลกั คือ  งานการเรียนการสอน

หรืองานวชิาการ  และมีงานสนบัสนุนอ่ืนๆ  เช่น  งานบริหารทัว่ไป งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  เป็นตน้  ซ่ึงงาน

ตามท่ีไดก้ล่าวมาน้ีต่างเป็นงานท่ีตอ้งจดัข้ึนเพ่ือสนบัสนุนช่วยเหลืองานหลกัคืองานวชิาการใหป้ระสบผลส าเร็จ  และในงาน

วชิาการตามกรอบโครงสร้างของงานจะประกอบไปดว้ย  งานการบริหารหลกัสูตร  งานการเรียนการสอน  การจดัหาและพฒันา

ส่ือการเรียนการสอน  งานนิเทศ  และงานวดัประเมินผล  งานนิเทศการศึกษาในมิติน้ีจึงมีความสมัพนัธ์เป็นส่วนหน่ึงของงาน

วชิาการ  ดงันั้น  หากผูบ้ริหารจะท างานวชิาการใหป้ระสบความส าเร็จก็จะตอ้งจดัหรือด าเนินการใหมี้การนิเทศการศึกษา  
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รวมทั้งนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนอยา่งจริงจงั  แมว้า่งานนิเทศจะมีลกัษณะการด าเนินการท่ีเฉพาะเจาะจง และตอ้งใช้

ทกัษะส าหรับการนิเทศโดยตรงท่ีมีเพ่ิมเติมจากทกัษะการบริหารทัว่ไป  ในประเด็นน้ีจึงพบวา่  การนิเทศมีความสมัพนัธ์กบัการ

บริหารจนถือไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นองคป์ระกอบส าคญัส าหรับการบริหารวชิาการ 

 

3. การนิเทศสนับสนุนให้การบริหารการศึกษามปีระสิทธิภาพ 

  หากผูบ้ริหารสถานศึกษาใชก้ระบวนการนิเทศเพ่ือการพฒันาครูและผูป้ฏิบติังาน มากกวา่การบริหาร

ระเบียบ  การบริหารเวลาเพ่ือใหไ้ดผ้ลส าเร็จของงานตามท่ีตนตั้งเป้าหมายไวเ้พียงอยา่งเดียว  โดยผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศเขา้คลุก

คลีใกลชิ้ด  ใหค้วามช่วยเหลือ  ใหค้  าปรึกษา แนะน า  เสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหค้รูและผูป้ฏิบติังานไดพ้ฒันาตนเอง  ปรับปรุง

การเรียนการสอน ปรับพฤติกรรมในการท างานใหดี้ข้ึน  และสร้างใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีในสถานศึกษา   ส่ิงท่ีเป็นผลส าเร็จของ

การนิเทศการศึกษาคือครูไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน มี

ขวญัก าลงัใจในการท่ีขบัเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงคุณภาพของครูท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนน้ีเองยอ่มมีส่วนในการสนบัสนุน

ส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษา  ทั้งน้ีเพราะครูและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มีขวญัก าลงัใจยอ่มเป็นก าลงัส าคญั

ในการปฏิบติังานต่างๆ ในสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี    

 

4. การบริหารการศึกษาทีม่ปีระสิทธิภาพจะช่วยให้การนิเทศสามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานวชิาการ  การนิเทศจะเป็นกระบวนการท่ีด าเนินการเพื่อ

การพฒันาเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจดัการเรียนการสอนของครูและพฤติกรรมการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานโดยการให้

ความช่วยเหลือ  ใหค้  าปรึกษาแนะน า แก่ครูหรือผูป้ฏิบติังาน ส่วนการบริหารศึกษาจะเก่ียวขอ้งกบัการประสานงาน  การ

ใหบ้ริการในดา้นต่างๆ  การด าเนินการโดยทัว่ๆ ไปของสถานศึกษา  รวมทั้งการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ซ่ึงหากการ

บริหารจดัการในสถานศึกษาเป็นการด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนงานวชิาการและแผนการด าเนินการนิเทศท่ี

ดี  จดัวางตวับุคคลในการนิเทศอยา่งเหมาะสม  มีการจดัหาทรัพยากร  งบประมาณ  ส่ือและอุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้ท่ีจะ

สนบัสนุนการนิเทศในสถานศึกษา  มีการประสานเครือข่ายการนิเทศทั้งจากภายในและภายนอกอยา่งเหมาะสมแลว้    การ

บริหารสถานศึกษาลกัษณะน้ีก็จะมีส่วนช่วยผลกัดนัใหก้ารนิเทศการศึกษาประสบผลส าเร็จและบรรลุจุดมุ่งหมายในการพฒันา

คุณภาพการศึกษาได ้ 

   ความสมัพนัธ์ของการนิเทศและการบริหารการศึกษาตามท่ีไดก้ล่าวแลว้  เป็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นการ

ประสานการท างานร่วมกนั  และเป็นองคป์ระกอบของกนัและกนั  การนิเทศการศึกษาจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายใน

การพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีตั้งไวก็้ตอ้งอาศยัพ่ึงพาการบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีดี  ในขณะเดียวกนัการนิเทศการศึกษา

ท่ีช่วยใหค้รูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนในการจดัการเรียนการสอนและการปฏิบติังานก็ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาเช่นกนั 
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ตอนที ่8.2  

รูปแบบและกระบวนการนิเทศในสถานศึกษา 

   

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 8.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละตอน 

หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี 8.2.1 รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษา 

 เร่ืองท่ี 8.2.2 กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา  

 

แนวคดิ 

 1. รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษา จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบการนิเทศลกัษณะทัว่ไปและรูปแบบการนิเทศท่ี

มีลกัษณะเฉพาะ การนิเทศลกัษณะทัว่ไปเป็นการนิเทศรายบุคคลและการนิเทศเป็นกลุ่ม ส่วนการนิเทศลกัษณะเฉพาะเป็น

รูปแบบท่ีมีแนวคิด หลกัการและรูปแบบการด าเนินการท่ีชดัเจนเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบร่วม

พฒันา การเลือกใชรู้ปแบบตอ้งค านึงถึงจุดมุ่งหมาย เวลาท่ีใช ้งบประมาณ ความพร้อมของบุคลากรและบรรยากาศของ

สถานศึกษา 

           2. กระบวนการนิเทศในสถานศึกษาทัว่ไปมีขั้นตอนการนิเทศ คือ การเตรียมการนิเทศ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบติั

ตามแผนการนิเทศ การประเมินการนิเทศ และการปรับปรุง แกไ้ข ส าหรับกระบวนการนิเทศการเรียนการสอน ใชว้งจรการ

นิเทศแบบคลินิก แบ่งการด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการสงัเกต ระยะการสงัเกต และระยะหลงัการสงัเกต 

 

วตัถุประสงค์   

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 8.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายลกัษณะส าคญัของรูปแบบการนิเทศในสถานศึกษาแต่ละรูปแบบได ้

 2. วเิคราะห์และเสนอแนวทางในการประยกุตใ์ชรู้ปแบบการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 3. อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 

 

เร่ืองที ่8.2.1 รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษา 

 

  รูปแบบการนิเทศในสถานศึกษา เป็นโครงสร้างและความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ และแนวทางในการ

ด าเนินการท่ีสถานศึกษาน ามาใชใ้นการปฏิบติัการนิเทศอยา่งเหมาะสมกบับุคคล สถานท่ี เวลาหรือสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อให้
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การนิเทศการศึกษาประสบความส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ หากพิจารณาจ าแนกรูปแบบการนิเทศในสถานศึกษาท่ี

นกัวชิาการน าเสนอในปัจจุบนัอาจจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบการนิเทศลกัษณะทัว่ไป และรูปแบบการนิเทศ

ลกัษณะเฉพาะ   

 

รูปแบบการนิเทศลกัษณะทัว่ไป 

  รูปแบบการนิเทศลกัษณะทัว่ไป  หมายถึง  วธีิการหรือปฏิบติัการนิเทศ  โดยค านึงถึงลกัษณะของการส่ือสาร  

หรือปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศวา่เป็นไปในลกัษณะใด  รวมทั้งค  านึงถึงจ านวนของผูรั้บการนิเทศดว้ย    

ส าหรับรูปแบบการนิเทศลกัษณะทัว่ไปท่ีนกัวชิาการหลายคนมกัจะจ าแนกไวใ้นลกัษณะคลา้ยกนั  โดยจ าแนกออกเป็น 2 

ประเภท คือ รูปแบบการนิเทศแบบกลุ่ม และรูปแบบการนิเทศรายบุคคล  กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 8-9) จ าแนกการนิเทศ

ออกเป็น 4 ประเภท โดยเพ่ิมเติมอีก 2 ประเภทคือ คือ การนิเทศทางตรง การนิเทศทางออ้ม ส าหรับการนิเทศทางตรงนั้นเป็น

รูปแบบท่ีผูนิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า และใหค้  าปรึกษาโดยตรงแบบเผชิญหนา้กบัครูผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงเป็นรูปแบบ

เดียวกบัการนิเทศเป็นรายบุคคลและการนิเทศเป็นกลุ่ม สาระส าคญัของรูปแบบการนิเทศประเภทต่างๆ  มีดงัน้ี  

1. การนิเทศเป็นรายบุคคล  เป็นรูปแบบท่ีผูใ้หก้ารนิเทศช่วยเหลือ แนะน า ใหค้  าปรึกษาในเร่ืองต่างๆ เป็นรายบุคคลแก่

ผูรั้บการนิเทศ  โอลิวา และ พอวล์สั (Oliva and Pawlas, 2001: 59)  กล่าวถึงขอ้ดีของการนิเทศเป็นรายบุคคลวา่ คือ  1) สามารถ

สนองความตอ้งการพิเศษของครูเป็นรายบุคคล  2) เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ผูนิ้เทศใหค้วามสนใจครูแต่ละคน   3) ถา้สนองความ

ตอ้งการของครูได ้ก็จะสามารถลดการต่อตา้นของครูเก่ียวกบัการนิเทศแบบกลุ่มท่ีไม่ประสบผลส าเร็จ  4) ถา้การด าเนินการ

เป็นไปดว้ยความเหมาะสม  การนิเทศแบบรายบุคคลช่วยใหค้รูกลา้ท่ีจะบอกขอ้บกพร่องของตนเอง  และ 5) การนิเทศแบบ

รายบุคคลท าใหเ้กิดความสมัพนัธ์ส่วนบุคคล ความไวว้างใจระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศมากกวา่การนิเทศแบบกลุ่ม    

  การนิเทศเป็นรายบุคคลเป็นวธีิการท่ีผูนิ้เทศจะท างานร่วมกบัผูรั้บการนิเทศโดยตรง  ดงันั้น  ความส าเร็จ

หรือความลม้เหลวของการนิเทศจึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการท างานร่วมกนัของทั้งสองฝ่าย  การนิเทศเป็นรายบุคคล

สามารถท าไดห้ลายวธีิ  เช่น  การสงัเกตการสอน  การสาธิตการสอน  การเยีย่มชั้นเรียน  การใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล  ในท่ีน้ี

ขอเสนอรายละเอียดของเทคนิคของการนิเทศเป็นรายบุคคลบางเทคนิค  ดงัน้ี 

1.1 การสงัเกตการสอน  เทคนิควธีิน้ีใชม้าเป็นเวลานาน  และในปัจจุบนัก็ยงัเป็นเทคนิคท่ีใชอ้ยู ่โดยสามารถจะ

น าไปใชค้วบคู่กบัเทคนิคการนิเทศอ่ืนๆ   เช่น การใหค้  าปรึกษาแนะน า  หรือการนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน   ผูนิ้เทศตอ้งเขา้ใจ

วา่การสงัเกตการสอนไม่ใช่การประเมินครู  แต่เป็นการใหค้วามช่วยเหลือครูในการพฒันาตนเอง โดยการศึกษาส ารวจความ

ตอ้งการและปัญหาของครูผูส้อน ใหค้  าปรึกษาแนะน าครูตามความตอ้งการและประเมินผลการสอนของครู  โดยผูนิ้เทศควรมี

แนวปฏิบติัในการสงัเกตการสอน  ดงัน้ี   

   1) ควรสร้างเจตคติท่ีดีต่อการสงัเกตการสอน  

   2) ควรใหค้รูเขา้ใจจุดมุ่งหมายของการนิเทศ  

   3) ควรใหผู้ส้อนมีส่วนร่วมวางแผนในการสงัเกตการสอน  
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   4) ควรสงัเกตการสอนเฉพาะประเด็นท่ีก าหนดไวก้บัครูผูส้อน  

   5) ควรท าใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนเป็นบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ไม่ตึงเครียด และพยายามหาจุดเด่น

ของผูส้อนใหม้าก และ  

   6) การนิเทศควรจดัท าแผนการเยีย่มชั้นเรียนเพ่ือสงัเกตการสอนล่วงหนา้    

   แมคกรีล ( McGreal, 1983 อา้งถึงใน Beach and  Reinhartz, 2000: 243) กล่าววา่  การสงัเกตการ

สอนควรยดึหลกั 3 ประการ  คือ  

   1) ผูนิ้เทศจะตอ้งมีขอ้มูลจากครูเก่ียวกบัชั้นเรียนและบทเรียนก่อนการสงัเกต โดยทัว่ไปจะมีการ

ประชุมก่อนการสงัเกต ขอ้มูลเหล่าน้ีจะช่วยใหข้อ้มูลการสงัเกตมีความเท่ียงตรง และเป็นประโยชนต์่อครูมากข้ึน 

   2) ผูนิ้เทศควรจ ากดัขอบเขตการสงัเกตใหแ้คบเพ่ือจะใหค้  าอธิบายเก่ียวกบัการเรียนการสอนได้

ถูกตอ้งแม่นย  า 

   3) วธีิการท่ีผูนิ้เทศเก็บรวบรวมขอ้มูลและวธีิการน าขอ้มูลเสนอใหค้รูไดรั้บรู้จะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อความยอมรับ และความเตม็ใจของครูในการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตน 

  ในการสงัเกตการสอน ผูนิ้เทศจะสงัเกตปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนการสอน  

แบบแผนปฏิบติัท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน  วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นชั้นเรียน  และพฤติกรรมนกัเรียน เซอร์จิโอวานนีและสตาร์แรทท ์

(Sergiovanni and Starratt, 1993 อา้งถึงใน Beach and  Reinhartz, 2000: 242) กล่าววา่  เม่ือท าการสังเกตการสอน  ผูนิ้เทศ

จะตอ้งตอบค าถามวา่  เกิดอะไรข้ึนในชั้นเรียน ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถอธิบายไดห้รือไม่ และมีความหมายอยา่งไร  มี

กฎเกณฑอ์ะไรท่ีควบคุมพฤติกรรมในบริบทน้ี  และจะอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งชดัเจนอยา่งไร 

  1.2 การใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล   เป็นรูปแบบท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ า โดยส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนเม่ือผูนิ้เทศเยีย่ม

ชั้นเรียน และพบปัญหาเก่ียวกบัการสอน การตรวจงาน การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ของครู รวมทั้งพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม

ของครู ผูนิ้เทศจะใหค้  าปรึกษาแก่ครูเป็นการเฉพาะ ซ่ึงอาจจะเป็นการใหค้  าปรึกษาในหอ้งพกัครู หอ้งนิเทศ และหอ้งผูบ้ริหาร 

หลกัการในการใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล คือ 

   1) ควรเป็นการใหก้ารปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ ใหมี้บรรยากาศท่ีเป็นกนัเอง 

   2) ผูนิ้เทศตอ้งเตรียมขอ้มูลประกอบการนิเทศใหพ้ร้อม ทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพปัญหา ผลการ

สงัเกตการสอน รวมทั้งเตรียมขอ้มูลเพ่ือน าเสนอแนวทางการพฒันาครู 

   3) ควรเป็นการนิเทศบนฐานของความตอ้งการ ซ่ึงจะท าใหค้รูผูรั้บการนิเทศเกิดความเตม็ใจ 

ยอมรับปัญหาและเกิดความตอ้งการแสวงหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงตนเองมากข้ึน 

   4) การก าหนดแนวทางการแกปั้ญหาหรือการพฒันาตนเองของครู ควรเป็นส่ิงท่ีครูเป็นผูก้  าหนด

เอง หรือผูนิ้เทศเอ้ืออ านวยใหค้รูไดแ้สวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 

   5) ผูนิ้เทศควรติดตามผลการนิเทศ เพ่ือสามารถสรุปผลการนิเทศไดอ้ยา่งชดัเจน เพ่ือหาแนวทางใน

การพฒันาต่อไป 
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  1.3 การสาธิตการสอน เป็นการฝึกปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจวธีิการสอนอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีเหมาะสมกบั

สถานศึกษา ขอ้ท่ีควรค านึงถึง คือ การตอ้งตระหนกัวา่ไม่มีวธีิการสอนแบบใดท่ีดีสมบูรณ์แบบท่ีสุด และไม่มีวธีิการสอนใดท่ี

ไม่ดีโดยส้ินเชิง   วธีิการสอนหน่ึงอาจเหมาะสมกบับริบทหรือสภาพการณ์ของสถานศึกษาหรือในชั้นเรียนหน่ึงๆ   การสาธิต

การสอนท่ีดีจะตอ้งมีการเตรียมการอยา่งรอบคอบ  และมีความมุ่งหมายท่ีแน่นอน  โดยใหค้รูไดมี้โอกาสเห็นและเรียนรู้วธีิการ

สอนใหม่ๆ  ครูจะตอ้งไดรั้บการฝึกฝนในเร่ืองการสงัเกต และบนัทึกส่ิงท่ีสงัเกตการสอนอยา่งระมดัระวงั และสามารถน าขอ้มูล

เหล่านั้นมาน าเสนอ อภิปรายขอ้คน้พบซ่ึงอาจมีทั้งจุดดีและจุดดอ้ย ภายหลงัการสาธิตการสอน  ส าหรับการสาธิตการสอนน้ี 

หากเป็นการสาธิตใหเ้ฉพาะครูคนใดคนหน่ึงก็ถือวา่เป็นการนิเทศเป็นรายบุคคล  แต่หากเป็นการสาธิตใหค้รูหลายๆ คนดูก็ถือ

เป็นการนิเทศแบบกลุ่ม 

   1.4 การเยีย่มชั้นเรียน (Intervisitation)  การเยีย่มชั้นเรียนแตกตา่งจากการสาธิตการสอนตรงท่ีการสาธิตการ

สอนมีการเตรียมการส าหรับครูเพียงเลก็นอ้ย  แต่จะเป็นการเยีย่มชั้นเรียนท่ีจะท าใหเ้ห็นสภาพท่ีแทจ้ริง หรือใกลเ้คียงสภาพท่ี

เป็นจริงมากท่ีสุด    ผูเ้ยีย่มหรือผูส้งัเกตจะตอ้งบอกจุดมุ่งหมายล่วงหนา้ก่อนการสงัเกต  และเตรียมผูส้อนหรือผูท่ี้จะถูกสงัเกต

โดยเลือกบุคคลท่ีมีความช านาญในทกัษะการสอนบางอยา่งท่ีผูเ้ยีย่มตอ้งการสงัเกต   ผูส้งัเกตและผูส้อนจะตอ้งท าการพบปะเพื่อ

ท าความตกลงกนั   มีการแจกรายละเอียดใหก้บัผูส้งัเกตการณ์ เช่น จุดมุ่งหมายท่ีจะไปดูการสอน  บนัทึกการสอน ลกัษณะของ

หอ้งเรียนและรายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้รียนบางคนในหอ้ง และจะตอ้งมีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกนัและกนัภายหลงั

จากท่ีสงัเกตการสอนแลว้จึงจะท าใหก้ารเยีย่มชั้นเรียนไดผ้ลดีสมตามจุดมุ่งหมาย   การเยีย่มชั้นเรียนเป็นเทคนิคท่ีใชก้นัมากท่ีให้

ครูท่ีมีจุดอ่อนและตอ้งการความช่วยเหลือไปดูครูท่ีมีลกัษณะตรงกบัท่ีตนตอ้งการสอนท าใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งครูดว้ยกนั 

(Harris, 1985: 83) 

  1.5 การเดินผา่นชั้นเรียน (Walkthrough) เป็นวธีิการในการนิเทศท่ี แคโรลิน เจ โดวนีย(์Carolyn J.Downey) 

ไดพ้ฒันาข้ึน โดยใชช่ื้อวา่ “การนิเทศแบบเดินผา่นชั้นเรียน 3 นาที”  (Three-Minute Walkthrough Supervision) ผูนิ้เทศจะใช้

การเดินผา่นชั้นเรียนซ่ึงสามารถจะจบัภาพท่ีชดัเจนไดเ้ลยวา่มีอะไรเกิดข้ึนในชั้นเรียน  แต่การใชว้ธีิการน้ีอาจตอ้งเดินผา่นหรือ

เยีย่มชั้นเรียนบ่อยคร้ังจึงจะสามารถระบุไดช้ดัเจนวา่การจดัการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นอยา่งไร  โดยหลงัจากการเดินผา่นชั้นเรียน

หลายๆ คร้ังผูนิ้เทศจะตอ้งมีการสนทนาแลกเปล่ียนพดูคุยกบัครู  และตอ้งเป็นการสนทนาอยา่งกลัยาณมิตรเพ่ือช่วยในการ

พฒันาวชิาชีพครู (Gieske, 2011) วธีิการน้ี โคเออร์เพอริช (Koerperich, 2008) ไดท้ าการศึกษาวจิยัผลของการสงัเกตโดยการเดิน

ผา่นชั้นเรียนต่อความงอกงามในวชิาชีพของครู  พบวา่ การด าเนินการสงัเกตโดยใชก้ารเดินผา่นชั้นเรียนอยา่งเป็นระบบจะเพ่ิม

ความเช่ือมัน่ของครู 

  2) รูปแบบการนิเทศเป็นกลุ่ม เป็นรูปแบบท่ีผูนิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าใหค้  าปรึกษาแก่บุคคลตั้งแต่ 2 

คนข้ึนไป เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบติังาน  โอลิวา และ พอวล์สั (Oliva and Pawlas, 2001: 59) ได้

กล่าวถึงส่วนดีของการนิเทศแบบกลุ่ม ดงัน้ี   1) ช่วยใหป้ระหยดัเวลา และช่วยลดการเดินทางจากหอ้งเรียนหน่ึงไปยงัอีก

หอ้งเรียนหน่ึง  2) เป็นการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) ช่วยใหผู้นิ้เทศไม่เหน่ือยเกินไป เพราะไม่ตอ้งนิเทศซ ้ าๆ 

เก่ียวกบัประสบการณ์เรียนรู้ของครูแต่ละคน  4) กิจกรรมบางลกัษณะจ าเป็นตอ้งใชก้ลุ่มในการตดัสินใจ เช่นเร่ืองการน าเสนอ
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หลกัสูตร  5) กิจกรรมบางอยา่งตอ้งการพลงัความสามารถของคนมากกวา่ 1 คน  เช่นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นของ

หลกัสูตรในระบบโรงเรียน  6) กิจกรรมบางอยา่งไม่สามารถจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวห้ากเป็นการท างาน

เพียงคนเดียว  เช่น  การฝึกอบรมโดยใชพ้ลวตักลุ่ม 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 9-10) ระบุวา่  การนิเทศกลุ่มเป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศใหค้วามช่วยเหลือ แนะน า 

ใหค้  าปรึกษาแก่บุคคลตั้งแต่ 2 ข้ึนไป กิจกรรมท่ีใชบ่้อย ไดแ้ก่ การประชุม การอบรม การศึกษานอกสถานท่ี ซ่ึงมีแนวปฏิบติัใน

การนิเทศ  ดงัน้ี 

  (1) มีการก าหนดวตัถุประสงคข์องการประชุมชดัเจน 

  (2) มีการวางแผนการประชุมไวอ้ยา่งรัดกมุ โดยใหค้รูไดมี้ส่วนร่วมในการวางแผน 

  (3) ด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามก าหนดท่ีวางไว ้

  (4) ท าใหค้นรู้สึกเป็นกนัเอง ไม่มีพิธีรีตอง ส่งเสริมใหมี้การแสดงความคิดเห็นเตม็ท่ี 

  (5) ขอ้สรุปจากการประชุมจะตอ้งเป็นความเห็นร่วมกนัของท่ีประชุม 

  (6) พยายามใหท่ี้ประชุมไดล้งมือด าเนินการหลงัจากท่ีมีขอ้ตกลงกนัโดยเร็วท่ีสุด 

  (7) ติดตามดูวา่ครูไดน้ าขอ้ตกลงไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพียงใด 

  (8) ช่วยใหค้รูไดศึ้กษาและปรับปรุงเทคนิคการท างานร่วมกนั 

 

  การนิเทศอีกลกัษณะหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชม้ากข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากมีความกา้วหนา้ในเร่ืองเทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งมาก  คือการนิเทศทางอ้อม  ซ่ึงเป็นการนิเทศท่ีผูนิ้เทศใชว้ธีิการผา่นกระบวนการใชส่ื้อทางไกลกบัผูรั้บการ

นิเทศ   ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถนิเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว กวา้งขวาง  หากเป็นในอดีต  ผูนิ้เทศจะใชว้ธีิการ เช่น   ใหอ่้านเอกสาร  การ

จดันิทรรศการ  การไปศึกษานอกสถานท่ีเป็นหลกั   แต่ในโลกยคุขอ้มูลสารสนเทศน้ี ผูนิ้เทศจะใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น

หลกั  เช่น การใชก้ารนิเทศออนไลน์ เพ่ือใหข้อ้ความรู้  มีการจดัท า weblog และใชเ้ครือข่ายออนไลน์ ในการนิเทศและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัของครูและผูนิ้เทศ  

 

รูปแบบการนิเทศลกัษณะเฉพาะ   

 การนิเทศท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นรูปแบบท่ีมีหลกัการและทฤษฎีรองรับและมีขั้นตอนในการด าเนินการท่ีชดัเจน และมี

เทคนิควธีิการท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ในปัจจุบนั มีรูปแบบท่ีน ามาใชห้ลากหลาย  ในท่ีน้ีขอเสนอรูปแบบในบางลกัษณะ  

ดงัน้ี 

1. รูปแบบการนิเทศแบบคลนิกิ (clinical supervision) เป็นเทคนิคท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดี  และนิยมใชก้นัมาอยา่งแพร่หลาย 

มอริส แอล โคแกน (Morris L. Cogan) ไดช่ื้อวา่เป็นผูริ้เร่ิมการนิเทศแบบคลินิก ไดใ้หค้วามหมายของการนิเทศแบบคลินิกวา่ 

เป็นการด าเนินการท่ีออกแบบไวส้ าหรับปรับปรุงสมรรถนะการสอนของครู โดยเนน้การปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครูใน

ชั้นเรียน ซ่ึงเป็นกระบวนการสงัเกตการสอนภายในหอ้งเรียนท่ีจะท าใหไ้ดข้อ้มูลต่างๆ เช่น บนัทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
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หอ้งเรียน  ตั้งแต่พฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนในขณะท่ีครูสอน  รวมทั้งขอ้มูลเก่ียวกบัครู 

นกัเรียนดา้นทศันคติ ความเช่ือ (Cogan, 1973: 9) 

 

  ลกัษณะส าคญัของการนิเทศแบบคลนิิก  

  โกลดแ์ฮมเมอร์ แอนเดอร์สนัและกราจิวสก้ี (Goldhammer,  Anderson and Krajewski 1993)  ไดก้ล่าวถึง

ลกัษณะส าคญัของการนิเทศแบบคลินิกไว ้ ดงัน้ี 

  1) เป็นเทคโนโลยใีนการปรับปรุงการเรียนการสอน 

  2) เป็นส่วนส าคญัท่ีแทรกอยูใ่นกระบวนการเรียนการสอน 

  3) เป็นกระบวนการท่ีมีเป้าหมายและวตัถุประสงคช์ดัเจน  โดยสามารถเช่ือมระหวา่งความตอ้งการของ

สถานศึกษา  และความตอ้งการความงอกงามในวชิาชีพครู 

  4) เป็นกระบวนการท่ีสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งวชิาชีพครูและผูนิ้เทศ 

  5) เป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั  และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจ การสนบัสนุนซ่ึง

กนัและกนั  และความผกูพนัในการพฒันาตนเองใหก้า้วหนา้ 

  6) เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบ แมว้า่การด าเนินการอาจตอ้งยดืหยุน่ปรับเปล่ียนวธีิการอยา่งต่อเน่ือง 

  7) เป็นกระบวนการท่ีสร้างสรรค ์เช่ือมโยงระหวา่งความจริงกบัอุดมการณ์ 

  8) เป็นกระบวนการท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานความเช่ือท่ีวา่ ผูนิ้เทศคือผูท่ี้มีความรู้อยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัการวเิคราะห์

การสอนและการเรียนรู้  รวมทั้งมีทกัษะในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัระหวา่งเพ่ือนมนุษย ์

  9) เป็นกระบวนการท่ีตอ้งมีการใหก้ารฝึกอบรม  ส าหรับผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีนิเทศก่อนท่ีจะน าการนิเทศแบบ

คลินิกไปใช ้ โดยเฉพาะเร่ืองการสงัเกตการสอน  และการด าเนินการนิเทศแบบคลินิกท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  โคแกน (Cogan, 1973: 10-12) ไดน้ าเสนอวงจรการนิเทศ (the cycle of supervision) โดยแบ่งออกเป็น 8 

ขั้นตอน  คือ 

  ขั้นท่ี 1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้นิเทศ เป็นการช่วยใหค้รูเขา้ใจเก่ียวกบัความส าคญัและล าดบั

ขั้นของการนิเทศ  และเป็นการแนะน าใหค้รูเขา้ใจถึงบทบาทและหนา้ท่ีของผูนิ้เทศ ขั้นตอนน้ีตอ้งเกิดข้ึนก่อนท่ีผูนิ้เทศจะเขา้ไป

สงัเกตการสอน 

  ขั้นท่ี 2 การวางแผนร่วมกบัครู ครูและผูนิ้เทศจะร่วมกนัวางแผนการจดัการเรียนรู้ แผนโดยทัว่ไปจะ

ประกอบดว้ย  ผลลพัธ์ของการสอน  การคาดการณ์ปัญหาการสอน  วสัดุอุปกรณ์และกลยทุธ์การสอน  กระบวนการเรียนรู้  การ

ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัและการประเมิน 

  ขั้นท่ี 3 การก าหนดกลยทุธ์ในการสงัเกต  ผูนิ้เทศจะตอ้งก าหนดเป้าหมาย กระบวนการเรียนรู้  การจดัการ

ดา้นกายภาพ และจดัการทางเทคนิคต่างๆ  ส าหรับการสงัเกต และการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีควรใหค้รูเขา้มามีส่วน

ร่วมในการก าหนด ซ่ึงจะช่วยใหค้รูไดคุ้น้เคยกบักระบวนการนิเทศแบบคลินิกมากข้ึน 
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  ขั้นท่ี 4 การสงัเกตการสอน ผูนิ้เทศสงัเกตการสอนโดยตนเองหรือมีผูส้งัเกตคนอ่ืนๆ  และอาจใชเ้ทคนิคอ่ืน

ในการบนัทึกเหตุการณ์ในชั้นเรียน 

  ขั้นท่ี 5 การวเิคราะห์กระบวนการเรียนการสอน หลงัจากการสงัเกต ครูและผูนิ้เทศจะวเิคราะห์เหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในชั้นเรียนร่วมกนั ในชั้นแรกทั้ง 2 ฝ่ายอาจแยกกนัวเิคราะห์ แลว้จะน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ร่วมกนัอีกคร้ัง ขั้นตอนน้ีตอ้ง

ด าเนินการอยา่งระมดัระวงัโดยตอ้งพิจารณาความสามารถในการพฒันาของครูและความตอ้งการของครูในสถานการณ์นั้น 

  ขั้นท่ี 6 การวางแผนเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ เป็นการด าเนินการร่วมกนัของทั้งครูและผูนิ้เทศ หากสามารถ

วางแผนร่วมกนัไดก็้จะท าใหเ้กิดความร่วมมือในการด าเนินการประชุมปรึกษาหารือ 

  ขั้นท่ี 7 การประชุมปรึกษาหารือ โดยทัว่ไปการประชุมปรึกษาหารือจะด าเนินการระหวา่งผูนิ้เทศและครู แต่

ถา้เป็นความตอ้งการของครูและสถานการณ์เหมาะสมอาจเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนร่วมอ่ืนๆ เขา้ร่วมประชุมปรึกษาหารือได ้

นอกจากนั้นการประชุมปรึกษาหารือในบางคร้ังอาจจดัข้ึนเองโดยครูและเพ่ือนครูโดยไม่ตอ้งมีผูนิ้เทศก็ได ้

  ขั้นท่ี 8 การปรับปรุงแผน หากการประชุมปรึกษาหารือมีความเหมาะสมและสามารถใหข้อ้เสนอแนะและท า

ใหค้รูเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในชั้นเรียนได ้ครูและผูนิ้เทศอาจหยดุกระบวนการวเิคราะห์ และร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบับทเรียน

ท่ีผา่นมาและเร่ิมตน้วางแผนส าหรับบทเรียนต่อไป 

  จะเห็นไดว้า่  วตัถุประสงคห์ลกัของการนิเทศแบบคลินิกเป็นการพฒันาครูใหมี้ความรับผิดชอบในวชิาชีพท่ี

จะวเิคราะห์พฤติกรรมการสอนของตน  และเปิดโอกาสใหมี้ผูนิ้เทศเขา้มาช่วยเหลือและถือเป็นการก ากบัตนเอง  อยา่งไรก็ตาม  

โคแกนกล่าววา่ขั้นตอนทั้ง 8 ขั้นตอนนั้น  อาจจะเปล่ียนแปลงหรือตดัลดขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงได ้ ข้ึนอยูก่บัการความสมัพนัธ์

ระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศ     

  กลิกแมน กอร์ดอนและโรส กอร์ดอน (Glickman Gordon, and Ross-Gordon 2009: 229-230) ไดส้รุปและ

ลดขั้นตอนการด าเนินการนิเทศแบบคลินิก โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน  ดงัน้ี  

  ขั้นท่ี 1 การพดูคุยกบครูก่อนสงัเกตการสอน (preobservation) ผูนิ้เทศจะพดูคุยกบัครูเพ่ือก าหนด 1) เหตผุล

และจุดมุ่งหมายของการสงัเกตการสอน  2) จุดเนน้ในการสงัเกตการสอน  3) วธีิการและแบบสงัเกตท่ีใช ้ 4) ระยะเวลาท่ีใชใ้น

การสงัเกต 5) ระยะเวลาพดูคุยหลงัการสงัเกต  ประเดน็ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูนิ้เทศจะตอ้งท าความตกลงกบัครูก่อนเพ่ือความเขา้ใจ

ท่ีตรงกนั 

  ขั้นท่ี 2 การสงัเกตการสอนในชั้นเรียน (observation) เป็นการด าเนินการตามขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้หส้ าเร็จ

โดยผูส้งัเกตอาจใชก้ารสงัเกตแบบเดียวหรือหลายแบบผสมผสานกนั  อยา่งไรก็ตามในการสงัเกตการสอน ตอ้งมีการบนัทึกการ

สงัเกต ซ่ึงควรเป็นบนัทึกแบบบรรยายสภาพหรือเหตุการณ์ท่ีสงัเกต (descriptions) ก่อนท่ีจะสรุปตีความเหตุการณ์ 

(interpretation) ซ่ึงเป็นการตีความหมายท่ีสรุปไดจ้ากเหตุการณ์เหล่านั้น   

  ขั้นท่ี 3 การวเิคราะห์และการตีความการสงัเกตและก าหนดวธีิการพดูคุย  หลงัจากการสงัเกตการสอนในชั้น

เรียน  และมีการบนัทึกขอ้มูลไวโ้ดยละเอียดเพ่ือการท าความเขา้ใจและตีความขอ้มูลในการจดัท าขอ้สรุปเก่ียวกบัสภาพการ

จดัการเรียนการสอนในชั้นเรียน  หลงัจากนั้นผูนิ้เทศจะท าการตกลงกบัครูวา่จะก าหนดวธีิการพดูคุยอยา่งไร  ซ่ึงอาจก าหนดเป็น 



25 
 

4 แนวทาง  คือ 1)  แบบสัง่การและควบคุม  ผูนิ้เทศอาจวธีิการพดูคุยโดยเสนอขอ้มูลการสงัเกต และขอ้คน้พบจากการตีความ  

และขอความเห็นจากครูในการก าหนดเป้าหมายในการพฒันา  2) แบบสัง่การและใหข้อ้มูล  ผูนิ้เทศร่วมมือกบัครูโดย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการสงัเกตการสอน  แลว้ใหค้รูน าเสนอการตีความขอ้คน้พบและขอ้ตกลงเพื่อการพฒันาการเรียน

การสอนร่วมกนั  3) แบบร่วมคิดร่วมท า  ผูนิ้เทศอธิบายผลการสงัเกตการสอน และกระตุน้ใหค้รูวเิคราะห์ตีความ  และวางแผน

การพฒันาดว้ยตนเอง และ 4) แบบไม่สัง่การ  ผูนิ้เทศใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการสงัเกตการสอนแก่ครูก่อนพดูคุยหลงัการสงัเกต ซ่ึง

ช่วยใหค้รูไดพิ้จารณาทบทวนขอ้มูลล่วงหนา้  และใหค้รูน าเสนอการสรุปตีความเองในการพดูคุยหลงัการสงัเกต 

  ขั้นท่ี 4  การพดูคุยหลงัการสงัเกต  เม่ือก าหนดวธีิการพดูคุยแลว้  จึงก าหนดนดัหมายครู เพ่ือใหค้รูไดรั้บ

ทราบขอ้สงัเกตและส่ิงท่ีประทบัใจจากการสงัเกต  โดยสะทอ้นส่ิงท่ีผูนิ้เทศไดส้งัเกตอยา่งชดัเจน   การด าเนินการพดูคุยจะ

ด าเนินไปตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้  ส าหรับการจดัท าแผนพฒันาในอนาคต อาจข้ึนอยูก่บัผูนิ้เทศ  หรืออาจข้ึนอยูก่บัทั้งครูและผู ้

นิเทศ  หรือเป็นหนา้ท่ีของครูก็ข้ึนอยูก่บัขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นตอนตน้ 

  ขั้นท่ี 5 ขั้นการติชม  เป็นขั้นของการทบทวนรูปแบบและกระบวนการตั้งแต่การพดูคุยกนัก่อนการสงัเกต  

จนถึงการพดูคุยกนัหลงัการสงัเกต  ขั้นน้ีอาจก าหนดไวเ้ป็นช่วงสุดทา้ยของการพดูคุยหลงัการสงัเกต  หรือก าหนดวนัข้ึนใหม่

เพื่อการพดูคุย  ประเด็นค าถามในการพดูคุย อาจประกอบดว้ย อะไรคือจุดเด่น จุดดอ้ยในการด าเนินการ  มีขอ้เสนอแนะเพื่อการ

เปล่ียนแปลงอะไรบา้ง  ขอ้คิดเห็นท่ีไดจ้ากครูช่วยใหผู้นิ้เทศไดท้บทวนและปรับปรุงการปฏิบติัการนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 

ส่งผลดีต่อการท างานร่วมกนัได ้

2. รูปการนิเทศแบบร่วมพฒันา (collegial and collaborative supervision) การนิเทศแบบร่วมพฒันาน้ี  มีลกัษณะต่างๆ กนั เช่น  

การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพื่อน (peer coaching)  การนิเทศแบบช้ีแนะทางปัญญา (cognitive coaching)  และการนิเทศโดยครูพี่

เล้ียง (mentoring)  ซ่ึงรูปแบบการนิเทศ ดงักล่าวมีแนวคิดหลกัคือ การความร่วมมือกนัของครู  แต่รูปแบบทั้ง 3 ลกัษณะก็มี

จุดเนน้บางส่วนท่ีแตกต่างกนั สาระส าคญัของรูปแบบทั้ง 3  มีดงัน้ี  (Beach and Reinhartz  2000:141-145) 

  2.1 รูปแบบการนิเทศแบบเพือ่นนเิทศเพือ่น  (peer coaching)  เป็นการนิเทศท่ีใชที้มครูขา้มระดบัและขา้ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในการความช่วยเหลือสนบัสนุนและการใหก้ าลงัใจ ซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาการเรียนการสอน  โดย

บทบาทของผูนิ้เทศเป็นผูเ้อ้ืออ านวยในขณะร่วมงานกบัครูในกลุ่มเพื่อน  แนวทางท่ีใชจ้ะด าเนินการเป็นกลุ่มเลก็ในการเรียนรู้

โดยอาจน ากระบวนการนิเทศแบบคลินิกมาประยกุตใ์ช ้ ในระหวา่งการเรียนรู้ในกลุ่มมีการตั้งค  าถามเพ่ือช่วยใหค้รูมีความเขา้ใจ

ในดา้นการเรียนการสอนของตนอยา่งชดัเจน  ทั้งน้ีสมาชิกในกลุ่มและผูนิ้เทศตอ้งร่วมกนัวเิคราะห์และใหข้อ้มูลยอ้นกลบั  เพ่ือ

ช่วยใหค้รูตดัสินใจในการปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง  ทกัษะท่ีสามารถน ามาใชป้ระกอบดว้ย  ทกัษะการสงัเกต  การ

ส่ือสาร และทกัษะการแกปั้ญหา  การนิเทศแบบเพื่อนนิเทศเพ่ือนน้ีช่วยใหค้รูประยกุตใ์ชท้กัษะการสอนใหม่ๆ มาใชใ้นการ

ปฏิบติังานใหม้ากข้ึน  

  2.2 การนิเทศแบบชีแ้นะทางปัญญา  (cognitive coaching ) เป็นกระบวนการท่ีไม่เนน้การตดัสินความถูกผิด  

แต่จะใชก้ารประชุมวางแผน  การสงัเกต และการประชุมเพ่ือสะทอ้นพฤติกรรมการสอน  และยงัใชใ้นการวางกลยทุธ์ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ  เพ่ือจะเสริมสร้างการรับรู้ การตดัสินใจ เก่ียวกบัการพฒันาการเรียนของนกัเรียน  เป็นการพฒันาปรับปรุง
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กระบวนการคิดของครู  จุดมุ่งหมายส าคญัของรูปแบบการนิเทศน้ีคือ  1) การพฒันาและรักษาความไวว้างใจ 2) การสนบัสนุน

ใหเ้กิดการเรียนรู้ และ 3) การส่งเสริมความงอกงามในพฤติกรรมท่ีเป็นอิสระและพ่ึงพาอาศยักนั   

  การนิเทศแบบช้ีแนะทางปัญญามีองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ  

  1) การประชุมวางแผนซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การสร้างความไวว้างใจระหวา่งสมาชิกในกลุ่ม  มุ่งเนน้

เป้าหมายเพื่อการเตรียมการสอน  และสร้างตวัช้ีวดัเพ่ือสะทอ้นพฤติกรรมการสอน 

  2) การสงัเกตการสอน  เป็นการใหบ้ริบทส าหรับการสอนแนะ  เพ่ือน าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีก าหนดไวใ้นแผน 

  3) การประชุมเพ่ือสะทอ้นพฤติกรรมการสอน  เกิดข้ึนภายหลงัการสงัเกตพฤติกรรมการสอน เพ่ือใหค้รู

สามารถพิจารณาบทเรียนและพฤติกรรมก่อนเขา้มามีส่วนร่วมในการประชุม  การสอนแนะจะช่วยใหค้รูไดบ้อกถึงความรู้สึก

ประทบัใจในการสอนของตนเอง  โดยน าพฤติกรรมการสอนท่ีก าหนดใหไ้ปสงัเกตในขั้นตอนการวางแผนและการสงัเกตการ

สอนใหม้าอภิปรายร่วมกนั 

  รูปแบบน้ีจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือผูนิ้เทศมีเวลาเพียงพอใหส้มาชิกในกลุ่มไดท้ างานร่วมกนั   ดว้ย

บรรยากาศท่ีมีอิสระในการพิจารณาประเด็นท่ีไม่คุน้เคยและท าการสงัเกตซ่ึงกนัและกนั  จึงเป็นรูปแบบท่ีอยูบ่นพ้ืนฐานของ

ความไวว้างใจ  ผลของการนิเทศแบบน้ีท าใหค้รูมีความเป็นตวัของตวัเอง มัน่ใจในตนเอง และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

สอน 

  2.3 รูปแบบการนิเทศโดยครูพีเ่ลีย้ง (mentoring)  เป็นรูปแบบท่ีใชว้ธีิการร่วมมือกนั  โดยมีการช่วยเหลือเพ่ือ

จะถ่ายโอนบทเรียนของประสบการณ์วชิาชีพ  โดยเนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลส าคญัวา่จะมีบทบาท 5 บทบาท  คือ บทบาท

การสอน  การสนบัสนุน  การใหก้ าลงัใจ  การใหค้  าปรึกษา  และการสร้างสมัพนัธภาพ  และผูท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็นครูพ่ีเล้ียง  ควรมี

บทบาท  ดงัน้ี 

  1) การใหข้อ้เสนอแนะโดยช่วยใหผู้รั้บการนิเทศไดเ้ขา้ใจวฒันธรรมของสถานศึกษา และเขา้ใจนโยบายและ

แนวทางการปฏิบติังานภายในสถานศึกษา 

  2) การใหก้ารสอนแนะในการฝึกฝนเพ่ือช่วยใหเ้กิดการพฒันาวชิาชีพโดยใชรู้ปแบบการช่วยเหลือ  

  3) ในบทบาทน้ีครูพ่ีเล้ียงจะเป็นเพ่ือนหรือท่ีปรึกษาท่ีจะใหค้วามสนใจในการท่ีจะระบุ วเิคราะห์ และ

แกปั้ญหาการเรียนการสอนใหก้บัผูรั้บการนิเทศ 

  4) ครูพ่ีเล้ียงจะเป็นผูใ้หก้ าลงัใจและพฒันา  โดยใหก้ารยกยอ่งและร่วมฉลองความส าเร็จ 

   

  การนิเทศโดยครูพ่ีเล้ียงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียนรู้ของผูใ้หญ่  เพราะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้

และปรับปรุงพฤติกรรมการสอนในระยะเวลาอนัสั้น   การใชค้รูพ่ีเล้ียงช่วยใหเ้กิดการถ่ายโอนประสบการณ์ระหวา่งครูและครูพ่ี

เล้ียงซ่ึงเป็นการพฒันาวชิาชีพ   อยา่งไรก็ตาม  รูปแบบการนิเทศน้ีจะประสบความส าเร็จได ้ครูพ่ีเล้ียงซ่ึงเป็นแบบอยา่งการ
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ปฏิบติัจะตอ้งไดรั้บการคดัเลือกและฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี  ในการสร้างสมัพนัธภาพเพ่ือใหเ้กิดการส่ือสารท่ีดีซ่ึงจะขจดัอคติและ

ทศัคติท่ีไม่ดีในการรับการนิเทศ 

 

  รูปแบบการนิเทศแตล่ะลกัษณะตา่งมีลกัษณะเฉพาะของตน  และสามารถน ามาประยกุตใ์ชร่้วมกนัได ้ การ

จะเลือกใชรู้ปแบบใดจ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาเลือกใหเ้หมาะสม  ทั้งน้ีในการเลือก  ควรค านึงถึงประเด็นต่อไปน้ี  1) จุดหมาย

ของการนิเทศ โดยพิจารณาวา่มีจุดมุ่งหมายในการนิเทศอยา่งไร เพราะแต่ละรูปแบบจะสนองต่อจุดมุ่งหมายแตกต่างกนัไป เช่น 

ตอ้งการใหผู้นิ้เทศมีความรู้ ก็เลือกเทคนิควธีิ ในการเชิญวทิยากรมาใหค้วามรู้ หรือจดัแหล่งวชิาการท่ีครูศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง

ได ้2) เวลาท่ีใชใ้นการนิเทศ ผูนิ้เทศควรพิจารณาเวลาในการจดักิจกรรมวา่ ตอ้งการเวลามากนอ้ยเพียงใด หากมีเวลาจ ากดัก็ไม่

สามารถจดัทศันศึกษาหรือออกภาคสนามไปนอกเขตสถานศึกษา  3) งบประมาณท่ีใชใ้นการนิเทศ การนิเทศท่ีไปศึกษานอก

สถานท่ีอาจตอ้งการงบประมาณคา่ใชจ่้ายมากกวา่ การเชิญวทิยากรหรือการประชุมปรึกษาหารือ  4)  ขนาดของกลุ่มผูรั้บการ

นิเทศ  การนิเทศเป็นรายบุคคลโดยทัว่ไป จะใชก้ารสงัเกตการณ์สอนและปรึกษาหารือเพ่ือแกไ้ขปัญหาการสอน แมจ้ะเสียเวลา

มากแต่ก็ไดผ้ลค่อนขา้งสูง  และการนิเทศเป็นกลุ่ม กลุ่มผูรั้บการนิเทศขนาดเลก็ไม่เกิน 10 คน เช่น กลุ่มครูท่ีสอนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้เดียวกนั และการรับนิเทศในดา้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการสอน โดยสามารถใชอ้ภิปราย  ระดมสมอง บทบาทสมมุติ 

หรือการปรึกษาหารือกนัได ้เป็นกลุ่มท่ีพอเหมาะในเวลาและค่าใชจ่้าย และ 5) ความพร้อมของบุคลากรและบรรยากาศของ

สถานศึกษา  เช่น สถานศึกษาท่ีมีครูซ่ึงมีความรู้ความสามารถเฉพาะตวับางอยา่ง  และมีบรรยากาศท่ีเป็นกลัยาณมิตรเป็นพ้ืนฐาน  

อาจเลือกและพฒันาใหเ้กิดการนิเทศแบบร่วมพฒันา  เป็นตน้ 

 

เร่ืองที ่8.2.2 กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา 

   

  กระบวนการนิเทศในสถานศึกษา คือ ขั้นตอนการด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้

สถานศึกษาประสบผลส าเร็จในการจดัการศึกษาตามจุดมุ่งหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้ หากพิจารณาถึงขอบข่ายของการนิเทศแลว้จะ

พบวา่งานนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา  มีขอบข่ายของการนิเทศ 2 ลกัษณะ  คือ 1) งานนิเทศทัว่ไปซ่ึงเป็นงานพฒันาบุคลากร

ใหมี้ความสามารถในการปฏิบติังานสนบัสนุนการเรียนการสอน และการจดัการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูและบุคลากร

ใหไ้ดรั้บการพฒันาในทุกดา้น   และ 2) งานนิเทศการสอน เป็นงานพฒันาครูใหมี้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติัการสอน 

ซ่ึงเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอนโดยตรงเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ 

2539: 3) ดงันั้น  จึงขอน าเสนอกระบวนการนิเทศโดยแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 1) กระบวนการนิเทศทัว่ไปของสถานศึกษา  

ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัการนิเทศของสถานศึกษาในภาพรวมทุกดา้น  และ2) 

กระบวนการนิเทศการเรียนการสอน  ซ่ึงเป็นกระบวนการนิเทศท่ีเนน้การพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของครูในชั้น

เรียน   รายละเอียดน าเสนอตามประเด็นต่อไปน้ี 
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กระบวนการนิเทศทัว่ไปของสถานศึกษา 

  เป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาสามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัการนิเทศของสถานศึกษาในภาพรวมทุกดา้น 

โดยสามารถน ากระบวนการนิเทศน้ีมาใชใ้นการนิเทศทุกลกัษณะเพ่ือการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  กระบวนการ

นิเทศโดยส่วนใหญ่มีขั้นตอนในลกัษณะเดียวกบัการบริหาร  ขั้นตอนส าคญัๆ คือ  การวางแผน  การด าเนินการตามแผน และ

การประเมินผลการด าเนินการ  แฮริส (Harris, 1963: 14-15) ไดก้ าหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไวเ้รียกวา่ 

“Harris’POLCA” ประกอบดว้ยการด าเนินการ 5 ขั้นตอน คือ 

  1. ขั้นการวางแผน (planning) เป็นขั้นตอนท่ีผูรั้บผิดชอบการนิเทศตอ้งคิดวเิคราะห์ถึงความตอ้งการและ

ความจ าเป็นในการนิเทศเพ่ือน ามาก าหนดวตัถุประสงคข์องการนิเทศใหส้อดคลอ้งกนั โดยตอ้งการคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงผลท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการนิเทศ จดัท าแผนการด าเนินการ โครงการ  และก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

  2. ขั้นการจดัองค์การ (organizing) เป็นขั้นตอนท่ีก าหนดโครงการของคณะท างาน  ตั้งเกณฑม์าตรฐานการ

รวบรวมทรัพยากรท่ีมีทั้งบุคคลและวสัดุอุปกรณ์ การมอบหมายงาน การประสานงาน การกระจายอ านาจหนา้ท่ี โครงสร้างของ

องคก์าร และความสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งงานต่างๆ  

  3. ขั้นการน าสู่การปฏิบัต ิ(leading) เป็นขั้นตดัสินใจในการด าเนินการนิเทศ   ก าหนดวธีิการในการนิเทศ 

กระตุน้ จูงใจ เสริมสร้างก าลงัใจ ใหค้  าแนะน าเพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนในการท างาน การแนะน านวตักรรมใหม่ๆ  และอ านวย

ความสะดวกในการปฏิบติัการนิเทศ 

  4. ขั้นการควบคุม (controlling) เป็นขั้นท่ีผูรั้บผิดชอบตอ้งควบคุม ก ากบัติดตามดูแลใหก้ระบวนการนิเทศ

ด าเนินไปตามแผนและขั้นตอนท่ีก าหนดไว ้ในบางคร้ังอาจมีการช้ีน า เสริมความคิด หรือแทรกแซงเพื่อปรับทิศทางหรือ

กระบวนการด าเนินงาน 

  5. ขั้นการประเมนิผล (assessing) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศตอ้งร่วมกนัประเมินผลการนิเทศวา่

สามารถบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือไม่ การประเมินผลตอ้งจดัท าอยา่งมีแบบแผนและมีความเท่ียงตรง และอาจ

จดัท าการวจิยัประเมินผลร่วมดว้ย 

  อยา่งไรก็ตามในปี 1985 แฮริส ไดพ้ฒันาแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดแนว

ทางการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ลดการควบคุมติดตามการท างานลง แฮริส  (Harris, 1985) แบ่งขั้นตอนการด าเนินการออกเป็น 6 

ขั้นตอน ดงัน้ี 

  1) การประเมนิสภาพการท างาน (assessing) เป็นการศึกษาสภาพการณ์ท่ีเป็นอยูเ่พ่ือเป็นขอ้มูลในการ

ก าหนดการเปล่ียนแปลง มีขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 1) การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาธรรมชาติและความสมัพนัธ์ของสภาพการณ์ต่างๆ  

2) การสงัเกตปรากฏการณ์รอบตวัโดยละเอียด 3) การทบทวนเพื่อตรวจสอบปรากฏการณ์รอบตวั และ 4) การเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการท างาน 

  2) การจดัล าดบัความส าคญัของงาน (prioritizing) เป็นการก าหนดความส าคญัของงาน โดยด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ก าหนดเป้าหมาย 2) ก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 3) ก าหนดทางเลือก และ 4) จดัล าดบัความส าคญัของงาน 
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  3) การออกแบบวธีิการท างาน (designing) เป็นการจดัระบบ วางแผนการท างานเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 

โดยด าเนินการ ดงัน้ี 1) จดัความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ  2) การน าทฤษฎีสู่การปฏิบติั 3) เตรียมการต่างๆ ใหพ้ร้อมใน

การปฏิบติังาน 4) จดัระบบการท างาน และ 5) การก าหนดแผนในการท างาน 

  4) การจดัสรรทรัพยากร (allocating resources) เป็นการก าหนดทรัพยากรต่างๆ  ใหเ้กิดประโยชนสู์งสูดใน

การท างาน โดยด าเนินการ ดงัน้ี 1) ก าหนดทรัพยากรตามความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ  2) จดัสรรทรัพยากรใหห้น่วยงาน

ต่างๆ  3) ก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับจุดมุ่งหมายเฉพาะ และ 4) มอบหมายบุคลากรใหป้ฏิบติังาน 

  5) การประสานงาน (coordinating) เป็นกระบวนการประสานการใชท้รัพยากรทั้งบุคลากร งบประมาณ 

วสัดุอุปกรณ์และประสานแผนการท างานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  โดยด าเนินการ ดงัน้ี 1) ประสานการท างานของฝ่ายต่างๆ  2) 

สร้างความสามคัคีพร้อมเพรียงในการท างาน 3) ปรับการท างานส่วนต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ และ 4)ประสานแผนโดย

ก าหนดเวลาการท างานแต่ละช่วงใหช้ดัเจน   

  6) การอ านวยการ (directing) เป็นการท าใหเ้กิดสภาพท่ีเหมาะสมในการด าเนินการตามแผนงานใหม้าก

ท่ีสุด โดยด าเนินการ ดงัน้ี 1) แต่งตั้งบุคลากร 2) ก าหนดแนวทางหรือระเบียบปฏิบติัในการท างาน 3) แนะน าการปฏิบติังาน 

และ 4) ตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกในการปฏิบติังาน 

     สงดั อุทรานนัท ์(2530: 84-88) ไดน้ าเสนอกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนท างานพ้ืนฐานท่ี

คลา้ยคลึงกนั คือ การวางแผน  การด าเนินการตามแผน และการประเมินผลการด าเนินการ  โดย สงดั อุทรานนัท ์เพ่ิมขั้นตอน

ของการใหค้วามรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ และการสร้างเสริมก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานนิเทศ   โดยก าหนดขั้นตอนไว ้5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

         1) การวางแผนการนิเทศ (Planning – P) เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศ และ ผูรั้บการนิเทศ จะท าการ
ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงปัญหาและความตอ้งการจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการนิเทศท่ีจดัข้ึน  

        2) ให้ความรู้ก่อนด าเนินการนิเทศ (Informing - I) เป็นขั้นตอนของการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจถึงส่ิงท่ีจะ
ด าเนินการวา่ จะตอ้งอาศยัความรู้ ความสามารถอยา่งไรบา้ง จะมีขั้นตอนในการด าเนินการอยา่งไร และจะท าอยา่งไรใหผ้ลงาน
ออกมาอยา่งมีคุณภาพ ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัทุกคร้ัง ส าหรับการเร่ิมการนิเทศท่ีจดัข้ึนใหม่ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองใดก็ตาม ถือ
เป็นความจ าเป็นส าหรับการนิเทศท่ียงัไม่เป็นไปอยา่งตอ้งการ จ าเป็นตอ้งมีการทบทวนความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง  

        3) การด าเนินการปฏิบัตกิารนิเทศ (Doing – D) ประกอบดว้ยการปฏิบติังานใน 3 ลกัษณะ คือ การ
ปฏิบติังานของผูรั้บการนิเทศ การปฏิบติังานของผูใ้หก้ารนิเทศ การปฏิบติังานของผูส้นบัสนุนการนิเทศ  
         4) การสร้างเสริมก าลงัใจแก่ผู้ปฏิบัตงิานนิเทศ (Reinforcing – R) เป็นขั้นตอนของการเสริมแรงของ
ผูบ้ริหาร เพื่อใหผู้รั้บการนิเทศมีความมัน่ใจ และบงัเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ขั้นตอนน้ีอาจด าเนินการไปพร้อมๆ  กบั
ท่ีผูรั้บการนิเทศก าลงัปฏิบติังานหรือการปฏิบติังานไดเ้สร็จส้ินลงแลว้  
        5) การประเมนิผลการนิเทศ (Evaluating – E) เป็นขั้นท่ีผูนิ้เทศท าการประเมินผลการด าเนินงานท่ีได้
ด าเนินการผา่นไปแลว้วา่เป็นอยา่งไร หลงัจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบวา่ มีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีท าใหก้ารด าเนินงาน
ไม่ไดผ้ล ก็สมควรจะตอ้งท าการปรับปรุงแกไ้ขใหต้รงหรือสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหานั้นๆ   
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                                   หน่วยศึกษานิเทศก ์  กรมสามญัศึกษา (2539: 63)  ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา 
ซ่ึงเป็นกระบวนการต่อเน่ือง มี 5 ขั้นตอน คือ 1)   ขั้นเตรียมการนิเทศ 2) ขั้นวางแผนการนิเทศ 3) ขั้นปฏิบติัตามแผนการนิเทศ 
4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ และ5) ขั้นปรับปรุงแกไ้ขวธีิการนิเทศ รายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการนิเทศ 
ผูบ้ริหารแจง้นโยบายดา้นการนิเทศแก่คณะครู  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการ
จ าเป็นระดบัโรงเรียน และก าหนดกรอบแผนงาน นโยบายและวตัถุประสงค ์
2. ขั้นวางแผนการนิเทศ 

       วางแผนระดบัโรงเรียนและระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้  และ จดัท าโครงการและงาน 
3. ขั้นปฏิบัตติามแผนการนิเทศ 

ด าเนินการตามแผนแลโครงการ และพฒันาส่ือและวธีิการนิเทศ 
4. ขั้นประเมนิผลการนิเทศ 

        การก ากบั ติดตามและควบคุมคุณภาพ 

        5. ขั้นปรับปรุงแก้ไข 

        กรณีตอ้งปรับปรุง ใหก้ลบัไปด าเนินการตั้งแตข่ั้นท่ี 1 ใหม่  กรณีไดผ้ลดี ใหด้ าเนินการหมุนวนตั้งแต่ขั้นท่ี 3 

 
กระบวนการนิเทศการเรียนการสอน 
  การนิเทศเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนท่ีเป็นท่ีรู้จกัและใชก้นัอยา่งแพร่หลายคือ การนิเทศแบบคลินิก โค
แกน (Cogan, 1973: 10-12) ไดเ้สนอวงจรการนิเทศ  โดยแบ่งการนิเทศเป็น 8 ขั้นตอน  1) การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบั
ผูนิ้เทศ  2) การวางแผนร่วมกบัครู  3) การก าหนดกลยทุธ์ในการสงัเกต   4) การสงัเกตการสอน  5) การวเิคราะห์กระบวนการ
เรียนการสอน  6) การวางแผนเพ่ือก าหนดกลยทุธ์  7) การประชุมปรึกษาหารือ และ8) การปรับปรุงแผน (น าเสนอรายละเอียด
ในเร่ืองท่ี 8.2.1)  อยา่งไรก็ตาม ฮอยและฟอร์สิธ (Hoy and Forsyth, 1986: 47-49) ไดน้ า “วงจรนิเทศแบบคลินิก” (cycle of 
clinical supervision) มาพฒันาและน าเสนอโดยแบ่งออกเป็นการด าเนินการ 3 ระยะ  คือ 1) ระยะก่อนการสงัเกต 
(preobservation phase) 2) ระยะการสงัเกต (observation phase)  และ 3) ระยะหลงัการสงัเกต (postobservation phase)  มี
สาระส าคญั ดงัน้ี 
  1.ระยะก่อนการสังเกต ประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 3 ขั้น คือ 
   ขั้นท่ี 1 การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูนิ้เทศ โดยการลดความวติกกงัวล ช้ีแจงบทบาทและ
หนา้ท่ีของครูและผูนิ้เทศในการท างานร่วมกนั ช่วยใหค้รูเขา้ใจจุดมุ่งหมายและความหมายของการนิเทศแบบคลินิก 
   ขั้นท่ี 2 การวางแผนร่วมกบัครู เป็นขั้นท่ีครูและผูนิ้เทศร่วมมือกนัจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ โดย
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือผูเ้รียนและครู แผนตอ้งก าหนดผลลพัธ์ของการสอน กลยทุธ์การสอน การเสริมแรงในการเรียนรู้และการ
ประเมินผล 
   ขั้นท่ี 3 การก าหนดกลยทุธ์ในการสงัเกต ผูนิ้เทศและครูจะร่วมกนัวางแผนการสงัเกต โดยก าหนด
วตัถุประสงคข์องการสงัเกต วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การเตรียมกลวธีิในการสงัเกตและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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  2. ระยะการสังเกต เป็นการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้
   ขั้นท่ี 4 การสงัเกตการสอน  เม่ือทุกอยา่งไดรั้บการเตรียมการไวแ้ลว้ส าหรับการสงัเกต
กระบวนการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ครูและผูนิ้เทศมีความเขา้ใจเก่ียวกบัแผนการสงัเกตและการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งดี ผูนิ้เทศ
จึงด าเนินการสงัเกตการสอนและใชเ้คร่ืองมือท่ีก าหนดร่วมกนัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

              3. ระยะหลงัการสังเกต ประกอบดว้ยขั้นตอนอีก 4 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นท่ี 5 การวเิคราะห์กระบวนการเรียนการสอน  เป็นการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการสงัเกต ในช่วงตน้ผู ้
นิเทศและครูอาจแยกกนัวเิคราะห์ แลว้จะน ามาวเิคราะห์ร่วมกนัโดยอาจเชิญคนอ่ืนมาร่วมพิจารณาดว้ย  การวเิคราะห์ท่ีแตกต่าง
กนั จะเป็นพ้ืนฐานส าหรับการอภิปรายเก่ียวกบัปรากฏการณ์ในหอ้งเรียนท่ีสร้างสรรคไ์ด ้
   ขั้นท่ี 6 การวางแผนเพ่ือก าหนดกลยทุธ์ เป็นความรับผิดชอบของผูนิ้เทศท่ีจะเตรียมการประชุม 
เป็นขั้นท่ีมีความส าคญัมาก ผูนิ้เทศตอ้งเตรียมประเดน็ในการประชุมและเลือกกลยทุธ์ในการด าเนินการประชุม 
   ขั้นท่ี 7 การประชุมปรึกษาหารือ   ขั้นน้ีครูและผูนิ้เทศจะเป็นสมาชิกการประชุม เพื่อวเิคราะห์
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน การวางแผนและกิจกรรมต่างๆ จะน าไปสู่การประชุม 
   ขั้นท่ี 8 การปรับปรุงแผน ครูและผูนิ้เทศร่วมกนัพิจารณาในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ีจะน าไปสู่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของครู รวมทั้งการวางแผนและการเร่ิมตน้ในการด าเนินการตามวงจรใหม่ 
  กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนตามวงจรนิเทศแบบคลินิก สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการนิเทศทั้ง
เป็นรายบุคคลและการนิเทศแบบกลุ่ม  รวมทั้งน ากระบวนการเหล่าน้ีมาปรับในการนิเทศในรูปแบบต่างๆ  เช่น การนิเทศแบบ
ร่วมพฒันา  เป็นตน้ 
 
 
 ตอนที ่8.3   ระบบการนิเทศในสถานศึกษา 
 
หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี 8.3.1 ความหมายของระบบการนิเทศในสถานศึกษา 

 เร่ืองท่ี 8.3.2 องคป์ระกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษา 

 เร่ืองท่ี 8.3.3 การจดัระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา 

 

แนวคดิ 

 1. ระบบการนิเทศในสถานศึกษา เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงกลไกหรือกระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนั

ระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ เพ่ือช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนและการปฏิบติั

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

          2. องคป์ระกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษา  คือ  1) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ หลกัการนิเทศ ผูนิ้เทศ ผูรั้บการนิเทศ  และ

ปัจจยัสนบัสนุน 2) กระบวนการนิเทศ แสดงถึงขั้นตอน กิจกรรมการนิเทศ 3) ผลผลิต ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดจากการนิเทศคือเจตคติ 

ความรู้ความเขา้ใจ และทกัษะการเรียนการสอนของครู 4) ขอ้มูลยอ้นกลบัเป็นกลไกการก ากบัติดตามและประเมินการนิเทศเพ่ือ
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การปรับปรุงการนิเทศ และ 5) สภาพแวดลอ้มภายนอกของระบบ ประกอบดว้ยความตอ้งการหรือความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

และสภาพทางศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง 

 3. การจดัการระบบการนิเทศในสถานศึกษา ควรมีการด าเนิน คือ 1) การก าหนดนโยบาย และแผนการนิเทศ 2) การ

จดัเตรียมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการนิเทศโดยการจดัท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัหลกัการท่ีใช ้การเตรียมบุคลากรการจดัโครงสร้าง

การท างาน  และการเตรียมปัจจยัสนบัสนุน 3) การใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการตามระบบ โดยการศึกษาความตอ้งการ

จ าเป็น การด าเนินการและการประเมินผลการนิเทศ  การจดับรรยากาศท่ีเป็นมิตรและการเสริมสร้างวฒันธรรม การท างานเชิง

คุณภาพ  และการประสานสร้างเครือข่ายในการนิเทศและการเรียนรู้   

 
วตัถุประสงค์ 

 

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 8.3 จบแลว้  นกัศึกษาสามารถ 

 1. อธิบายความหมายและองคป์ระกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 2. ระบุถึงความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ของระบบการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 3. วเิคราะห์และเสนอแนวทางการจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 

เร่ืองที ่8.3.1   ความหมายของระบบการนิเทศในสถานศึกษา 

  

  ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายของระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา   คงตอ้งท าความ

เขา้ใจค าวา่ ระบบ เป็นเบ้ืองตน้ก่อน  ระบบตามความหมายจากพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้  าจ ากดัความ

ไวว้า่  เป็นกลุ่มของส่ิงซ่ึงมีลกัษณะประสานเขา้เป็นส่ิงเดียวกนั ตามหลกัแห่งความสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั   ดว้ยระเบียบของ

ธรรมชาติหรือหลกัเหตุผลทางวชิาการ  เช่น ระบบประสาท   ระบบทางเดินอาหาร  ระบบจกัรวาล  ระบบสงัคม ระบบการ

บริหารประเทศ  ดงันั้น  จะเห็นไดว้า่ ระบบตามความหมายน้ีสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ระบบท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ  

และระบบท่ีมนุษยป์รุงแต่งข้ึน 

  กริฟฟิธส์  (Griffiths, 1988: 116) ใหค้วามหมายของระบบวา่  ระบบเป็นส่วนประกอบท่ีซบัซอ้นซ่ึงมี

ปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั 

  คาส และโรเซนวาย (Kast and Rosenzweig, 1979: 98)  กล่าววา่  ระบบ คือ  ส่ิงทั้งมวลท่ีมีการจดัการอยา่ง

เป็นระบบและอยูร่วมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนประกอบหรือระบบยอ่ยตั้งแต่ 2 ส่วนข้ึนไปท่ีต่างพ่ึงพา

อาศยัซ่ึงกนัและกนั  และมีเสน้แบ่งเขตท่ีสามารถบอกไดเ้ป็นเสน้คัน่ระหวา่งองคป์ระกอบของระบบและสภาพแวดลอ้มซ่ึงอยู่

เหนือข้ึนไป 
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  คิมบรอจห์ และ นนัเนอรี (Kimbrough and Nunery, 1983: 293)  ใหค้วามหมายระบบ วา่คือ องคป์ระกอบ

ต่างๆ ท่ีรวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  โดยองคป์ระกอบต่างๆ จะมีคุณสมบติัท่ีแตกต่างกนั  แต่มีความสมัพนัธ์ต่อกนั  และมี

เสน้แบ่งเขตระหวา่งองคป์ระกอบของระบบ  โดยแบ่งเขตระหวา่งระบบหน่ึงกบัระบบอ่ืนๆ 

 คินเดรด  (Kindred, 1980: 6)  และ ลูคสั (Lucus, 1985: 5) กล่าววา่ ระบบ หมายถึง วธีิการซ่ึงเป็นวธีิการท างานหรือ
กระบวนการท างานท่ีมีระเบียบและขั้นตอนเฉพาะของตนเอง เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคร์วมอยา่งมีความต่อเน่ืองและเป็นวงจร
ท่ีซ ้ าๆ กนั 
  สนานจิตร สุคนธทรัพย ์ (2547: 11) กล่าวถึงระบบในฐานะท่ีเป็นกลุ่มขององคป์ระกอบท่ีมีความสมัพนัธ์

และผลกระทบซ่ึงกนัและกนั   ร่วมกนัท าหนา้ท่ีโดยค านึงถึงความสมัพนัธ์กบับริบทเพ่ือใหภ้ารกิจของระบบบรรลุวตัถุประสงค์

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

                กล่าวโดยสรุป ระบบ หมายถึง ส่วนต่างๆ ท่ีประกอบกนัจนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  มีคุณสมบติั มีความสมัพนัธ์

กนั  ท าหนา้ท่ีร่วมกนัเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของระบบ โดยมีกระบวนการท่ีต่อเน่ือง เป็นระเบียบและชดัเจน  

  จากความหมายของระบบดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่ ระบบเป็นกลุ่มขององคป์ระกอบของส่วนต่างท่ีมีอยูด่ว้ยกนั 

นกัวชิาการกล่าวถึงองคป์ระกอบของระบบไว ้ดงัน้ี 

  ฮอยและมิสเกล (Hoy and  Miskel, 2001: 297) กล่าวถึงระบบโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิผลวา่

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ  ดา้นปัจจยั  ดา้นกระบวนการ  และดา้นผลท่ีไดรั้บ  และรูปแบบระบบสงัคมของโรงเรียน

ประกอบดว้ย 1) ปัจจยั   2) กระบวนการ  3) ผลท่ีไดรั้บ 4) ขอ้มูลยอ้นกลบั และ 5) สภาพแวดลอ้ม  โดยท่ีองคป์ระกอบทั้ง 5 

จะตอ้งมีความสมัพนัธ์กนั 

  สนานจิตร สุคนธทรัพย ์(2547: 19-20) กล่าววา่ระบบเป็นโครงสร้างท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนต่างๆ

ของวธีิการหรือกระบวนการท างานซ่ึงมีองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีส าคญั 5 ส่วนคือ  

      1) ปัจจยัน าเขา้  คือทุกส่ิงท่ีใส่เขา้ไปในระบบ   หรือทรัพยากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการด าเนินการ  ปัจจยัน าเขา้ท่ี

เป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุ  เทคโนโลย ีในรูปของอุปกรณ์ อาคารสถานท่ี  ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  ส่วนปัจจยัน าเขา้

ท่ีเป็นนามธรรม  เช่น สารสนเทศ  อาจเป็นในรูปของปรัชญา  ความคาดหวงั นโยบาย  เป็นตน้ 

  2) กระบวนการ หมายถึง ชุดของการกระท าท่ีสมัพนัธ์กนั ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดผลท่ีมุ่งหวงัโดย

ใชท้รัพยากรท่ีป้อนเขา้สู่ระบบ  

  3) ผลผลิต เป็นผลรวมของการด าเนินกิจกรรม   หมายถึง ผลท่ีกิดข้ึนจริง (actual outputs) ซ่ึงอาจจะเป็นรูป

ของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีส่งออกไปสู่สภาพแวดลอ้ม   ผลท่ีเกิดข้ึนสามารถพิจารณาไดท้ั้งผลท่ีเกิดข้ึนทนัที (immediate 

outputs) ผลท่ีตามมา (outcomes) หรือ ผลกระทบ (impact)   

   4) ขอ้มูลยอ้นกลบั เป็นกลไกการควบคุมการผลิตใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของระบบ กลไกน้ีอาจอยูใ่น

รูปของการก ากบั (monitoring) การติดตาม (follow-up) หรือการประเมิน (evaluation) ซ่ึงระบบสามารถสร้างกลไกใหไ้ดรั้บ

ขอ้มูลยอ้นกลบัทั้งจากภายในระบบและจากบริบทภายนอก 
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  5) บริบทหรือสภาพแวดลอ้มภายนอก  ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบภายนอกกบัระบบภายใน มี 2 ลกัษณะ 

คือ (1) บริบทในฐานะผูรั้บผลผลิตจากระบบท าหนา้ท่ีใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ระบบ หรือภาพสะทอ้นวา่ผลผลิตของระบบมีความ

เหมาะสมหรือไม่  (2 ) มีความสมัพนัธ์ในแง่ของการมีอิทธิพลทั้งในเชิงเก้ือหนุนหรือเป็นอุปสรรคตอ่การด ารงอยูแ่ละการ

เจริญเติบโตของระบบ  ส่วนบริบทภายใน  ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ารไดแ้ก่ บรรยากาศองคก์ารท่ีเกิดจากปฏิสมัพนัธ์

ระหวา่งบุคคลท่ีมีวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยมแตกต่างกนั       

  จากความหมายและแนวคิด ทฤษฎีระบบ ดงักล่าว ท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจท่ีเป็นประโยชนท่ี์จะน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นการอธิบายระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา   ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่ การนิเทศการศึกษา หมายถึง

กระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ  ในการใหค้  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เก่ียวกบัการ

ปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน  ดงันั้น  หากจะใหค้วามหมายของระบบการนิเทศในสถานศึกษาก็

น่าจะหมายถึง  องคป์ระกอบท่ีแสดงถึงกลไกหรือกระบวนการในการปฏิบติังานร่วมกนัระหวา่งผูนิ้เทศกบัผูรั้บการนิเทศ   ใน

การใหค้  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เก่ียวกบัการปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน  ซ่ึงประกอบดว้ย

องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ 1) ปัจจยัน าเขา้ คือ หลกัการ ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ และปัจจยัสนบัสนุน 2) กระบวนการนเทศ 3) 

ผลผลิตการนิเทศ 4) ขอ้มูลยอ้นกลบัและ 5) สภาพแวดลอ้มภายนอก และจะกล่าวถึงรายละเอียดขององคป์ระกอบดงักล่าวใน

เร่ืองท่ี 8.3.2 ต่อไป 

 

เร่ืองที ่8.3.2 องค์ประกอบของระบบการนิเทศในสถานศึกษา 

 

  ระบบการนิเทศในสถานศึกษา  เป็นองคป์ระกอบท่ีแสดงถึงกลไกในการปฏิบติัการร่วมกนัของบุคลากรใน

สถานศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อการพฒันาครูในสถานศึกษาใหมี้ความรู้ ความสามารถ และเจตคติท่ีดีในการปฏิบติังาน  อนัจะ

ส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียน  ดงันั้น  หากพิจารณาองคป์ระกอบของระบบโดยประยกุตท์ฤษฎีระบบทัว่ไปมาใช ้ ระบบการนิเทศ

การศึกษาในสถานศึกษาจึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั คือปัจจยัน าเขา้  กระบวนการ  ผลผลิต  ขอ้มูลยอ้นกลบั  และ

สภาพแวดลอ้มภายนอก  มีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

  1. ปัจจยัน าเข้า   หมายถึง ส่ิงท่ีใชใ้นการด าเนินงานตามระบบการนิเทศการศึกษาไดแ้ก่ หลกัการแนวคิดของ

การนิเทศการศึกษา บุคลากรทางการนิเทศการศึกษา ผูรั้บการนิเทศ รวมทั้งปัจจยัสนบัสนุนการนิเทศอ่ืนๆ เช่น ส่ือ วสัดุอุปกรณ์

การนิเทศ และงบประมาณ    

   1.1 หลกัการของการนิเทศการศึกษา เป็นหลกัปฏิบติัและแนวทางในการปฏิบติัการนิเทศการศึกษา

ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการการนิเทศการศึกษาท่ีส าคญัคือ หลกัของการมุ่งประโยชนเ์พ่ือการพฒันาครูเป็นส าคญั    

หลกัแห่งความร่วมมือของผูบ้ริหาร  ผูนิ้เทศและครู   หลกัของการสร้างสมัพนัธภาพบนความเท่าเทียมและการยอมรับซ่ึงกนั

และกนั   หลกัของความเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง และหลกัของความยดืหยุน่ใหอิ้สระในการพฒันาตนเอง   สาระส าคญั

ของหลกัการของการนิเทศการศึกษากล่าวไวแ้ลว้ในเร่ืองท่ี 8.1.3 
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   1.2 บุคลากรทางการนิเทศการศึกษา ในกรณีท่ีเป็นการนิเทศภายในสถานศึกษา บุคลากรท่ีท า

หนา้ท่ีผูนิ้เทศการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูรั้บผดิชอบหรือไดรั้บมอบหมายเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษา  อยา่งไรก็

ตามเน่ืองจากบุคคลเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีในการใหค้  าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เก่ียวกบัการปรับปรุงการปฏิบติังานเพ่ือพฒันา

คุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน ซ่ึงควรตอ้งมีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีจะเอ้ือใหก้ารปฏิบติังานนิเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   

   สงดั  อุทรานนัท ์(2530: 64-66) กล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบุคลากรทางการนิเทศไว ้

ดงัน้ี    

   1)  คุณลกัษณะของผู้บริหารท่ีเอือ้ต่อการนิเทศการศึกษา  ไดแ้ก่  (1) ควรตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจวา่ การ

นิเทศการศึกษาเป็นงานของผูบ้ริหาร ส่วนครูท่ีท าหนา้ท่ีนิเทศเป็นคณะท างานซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ริหารใหล้งไปท างาน

ร่วมกบัครู (2) เป็นผูท่ี้ใหค้วามสนใจและใหค้วามส าคญัแก่งานวชิาการ (3) ใหค้วามส าคญัแก่การบริหารบุคคล โดยถือวา่ผลงาน

ท่ีมีคุณภาพนั้นมาจากผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ (4) ยอมรับการท างานเป็นคณะและใหเ้กียรติแก่ผูร่้วมงานทุกคน โดยถือวา่ทุกคน

มีเกียรติและศกัด์ิศรีเท่าเทียมกนั 

   2) คุณลกัษณะของครูผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ  ไดแ้ก่  (1)  เป็นผูมี้ประสบการณ์และมีผลงานเป็นท่ียอมรับ

ของครู (2) เป็นผูไ้ม่นิยมการใชอ้ านาจในการท างาน (3) มีความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริหารการศึกษา การนิเทศการศึกษาหลกัสูตร

และการสอน (4) มีความสามารถในการสาธิตการสอน   (5) มีความรู้เก่ียวกบัจิตวทิยาการสอน จิตวทิยาพฒันาการ และเขา้ใจ

สภาพของทอ้งถ่ิน 

   กลิกแมน กอร์ดอน และโรส กอร์ดอน  (Glickman, Gordon and Ross Gordon, 2009) กล่าววา่ผู ้

นิเทศควรมีคุณลกัษณะ ดงัน้ี  

   1) ความรู้   (knowledge) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอน 

และสาเหตุท่ีท าใหส้ถานศึกษาขาดประสิทธิผลในการด าเนินการ และความเขา้ใจถึงคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีประสบ

ความส าเร็จ มาตรฐานความส าเร็จของสถานศึกษา และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จ   ความรู้ในการพฒันาครู โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่การพฒันาการเรียนรู้บุคคลในวยัผูใ้หญ่ ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบังานอาชีพครู ความรู้เก่ียวกบัพ้ืนฐานการศึกษา การนิเทศ

การศึกษา และแนวทางการเปล่ียนแปลงเพื่อการพฒันา 

   2) ทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills) ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพฤติกรรมของ

ตนเอง   และพฤติกรรมการนิเทศในลกัษณะใดบา้งท่ีจะมีผลต่อการพฒันาครูผูส้อนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มมากท่ีสุด   

   3) ทักษะทางเทคนิค (technical skills) ตอ้งมีทกัษะเฉพาะในดา้นการสงัเกต (observing) การ

วางแผน (planning) การประเมินผล (assessing)   และการประเมินผลภายหลงัการปรับปรุงการสอน (evaluating instructional 

improvement)  

   1.3 ผูรั้บการนิเทศ    การนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นการด าเนินการโดยบุคลากรในสถานศึกษา  

ไดแ้ก่   ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีผูบ้ริหารมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี  โดยผูรั้บการนิเทศคือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีไดรั้บประโยชน์จากการนิเทศ  ทั้งทางตรงและทางออ้ม   ซ่ึงจะท าใหมี้ความรู้ ความสามารถในการพฒันาการ
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จดัการเรียนการสอน ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และมีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน   ความส าเร็จของการด าเนินการนิเทศ

นั้น  ส่วนหน่ึงมีปัจจยัจากตวัผูรั้บการนิเทศเองดว้ย นัน่คือ ครูควรตระหนกัถึงความส าคญัของการปรับปรุงพฒันาตนเองอยา่ง

ต่อเน่ือง  มีความใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  มีจิตใจท่ีเปิดกวา้งรับความรู้หรือนวตักรรม  เป็นผูพ้ร้อมรับฟังความคิดเห็นและการประเมิน การ

นิเทศจะด าเนินการไปไดบ้รรลุผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้  อยา่งไรก็ตาม  คุณลกัษณะดงักล่าวน้ี    ผูบ้ริหารหรือ ผูนิ้เทศมีส่วนท่ี

จะส่งเสริมใหค้รูเกิดคุณลกัษณะดงักล่าวโดยใชก้ระบวนการนิเทศท่ีจะช่วยการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในหน่วยงาน 

   1.4 ปัจจยัสนบัสนุนการนิเทศ  ปัจจยัสนบัสนุนการนิเทศ  เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ

ทรัพยากรของโรงเรียนท่ีจะใชเ้พ่ือการสนบัสนุนการด าเนินการนิเทศการศึกษา  โดยพิจารณาในเร่ืองเก่ียวกบับุคลากร  

นวตักรรม  วสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลย ี อาคารสถานท่ี  และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  เช่น   1) ดา้นบุคลากร   ในการ

สนบัสนุนดา้นบุคลากรนั้น  จ าเป็นตอ้งมีผูนิ้เทศท่ีเพียงพอท่ีจะรับผิดชอบต่อการนิเทศครูในสถานศึกษา  และเป็นบุคคลท่ีมี

ความพร้อมทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  และมีจิตใจท่ีพร้อมจะช่วยเหลือแนะน าผูอ่ื้น  2)  ดา้นนวตักรรม  การนิเทศเป็นการพฒันา ให้

ความช่วยเหลือ  แนะน า ครูเพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  ดงันั้น การมีนวตักรรมท่ี

ทนัสมยั  และเป็นนวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจยัสนบัสนุนการนิเทศการศึกษา  3) 

ดา้นวสัดุอุปกรณ์  การนิเทศจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ตา่งๆ  ตั้งแต่เคร่ืองคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  หรือ

วสัดุส้ินเปลืองต่างๆ   4)  ดา้นอาคารสถานท่ี  การจดัหอ้งประชุมใหค้วามรู้  หอ้งนิเทศ  หอ้งสมุด  หอ้งบริการส่ือนวตักรรม

ต่างๆ  5)  ดา้นงบประมาณ  การจดัการนิเทศจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณ เช่น  มีการฝึกอบรม  การจดัประชุมสมัมนา  การศึกษาดู

งาน 

  2. กระบวนการ หมายถึง   กระบวนการนิเทศการศึกษาท่ีแสดงถึงขั้นตอน กิจกรรมและวธีิการในการนิเทศ

การศึกษา  สาระเก่ียวกบักระบวนการนิเทศไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในตอนท่ี 8.2.2 ในท่ีน้ีจะน าเสนอสาระเพ่ิมเติมเก่ียวกบั กิจกรรมการ

นิเทศ  ซ่ึงสามารถจดัแบ่งกิจกรรมการนิเทศออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (ไพโรจน์   กล่ินกหุลาบ 2550: 59)  ไดแ้ก่   1) กิจกรรมท่ีผูนิ้เทศ

เป็นผูป้ฏิบติั   เป็นกิจกรรมหลกัท่ีผูนิ้เทศใชส้ าหรับการใหค้วามรู้แก่ผูรั้บการนิเทศ   หรือท าการตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บ

การนิเทศ เพ่ือประโยชนต์่อการพฒันาผูรั้บการนิเทศใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการนิเทศท่ีไดก้ าหนดไว ้  ซ่ึงประกอบดว้ย

กิจกรรมการบรรยาย การสาธิต การสงัเกตการสอนในชั้นเรียน การสมัภาษณ์ การบนัทึกขอ้มูล การจดัท าเคร่ืองมือและ

แบบทดสอบ   2)  กิจกรรมท่ีผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศท าร่วมกนั เป็นกิจกรรมการนิเทศท่ีผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทั้ง 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ การประชุม การระดมสมอง และการอภิปราย  3)  กิจกรรมส าหรับผูรั้บการนิเทศ เป็นกิจกรรมท่ีเนน้

บทบาทของผูรั้บการนิเทศ ซ่ึงผูรั้บการนิเทศตอ้งเป็นผูก้ระท าหรือปฏิบติัตามสถานการณ์ต่างๆ ไดแ้ก่ การฟัง การดู การอ่าน การ

เยีย่มเยอืน การไปทศันศึกษา บทบาทสมมติ และการปฏิบติัตามค าแนะน า 

3. ผลผลติ หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนกบัครูอนัเน่ืองมาจากการนิเทศ   ซ่ึงไดแ้ก่ ครูมีเจตคติท่ีดีต่อการนิเทศการศึกษา  และมี

เจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพครูและการจดัการเรียนการสอน  ครูมีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนรู้สูงข้ึน   มีความเช่ือมัน่ใน

การในการปฏิบติังาน   ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน  มีทกัษะการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  ตลอดจนขวญัและ

ก าลงัใจในการปฏิบติังานมีสูงข้ึน   
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 4. ข้อมูลย้อนกลบั  ขอ้มูลยอ้นกลบัในระบบการนิเทศการศึกษา   หมายถึง  กลไกการก ากบั ติดตาม และประเมิน

การนิเทศการศึกษา  ซ่ึงผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศตอ้งจดัระบบการก ากบั ติดตามการด าเนินการนิเทศไวช้ดัเจน  เพ่ือใหก้ารด าเนินการ

เป็นไปตามแผนงานนิเทศท่ีก าหนดไว ้  ตลอดจนจดัท าการประเมินผลการด าเนินการนิเทศอยา่งเป็นระบบ  มีการประเมินผลท่ี

เกิดข้ึนกบัคุณภาพการปฏิบติังานของครู    รวมทั้งประเมินตวัระบบและกระบวนการด าเนินการนิเทศ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลยอ้นกลบั

ในการพฒันาปรับปรุงการด าเนินการนิเทศใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

5. สภาพแวดล้อมภายนอก  หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีส าคญัของระบบการนิเทศการศึกษาท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหาร

ควรค านึงถึง  คือ  ความตอ้งการหรือความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งตอ่การจดัการศึกษา  ไดแ้ก่ ผูป้กครอง ชุมชน  รวมทั้ง

สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบั กฎหมาย  ระเบียบ  นโยบายของหน่วยงานตน้สงักดั  สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม      

   

เร่ืองที ่8.3.3   การจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษา 

 

  ระบบการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จไดม้ากนอ้ยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูก่บัการบริหาร

จดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา และการด าเนินการของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ในเร่ืองท่ี 8.3.3 น้ีจะไดน้ าเสนอขอ้ความรู้เก่ียวกบัการ

จดัระบบการนิเทศในสถานศึกษา ซ่ึงจะช่วยใหเ้ป็นแนวทางหรือขอ้ควรตระหนกัส าหรับผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งในด าเนินการ

การจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด  การด าเนินการเพื่อการจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษา ควรมี

ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. การก าหนดนโยบายและแผนการนิเทศ 

    ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรตอ้งก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการนิเทศในสถานศึกษาใหช้ดัเจน  โดยจดัท าใหก้าร

นิเทศเป็นวาระส าคญัของสถานศึกษา  นโยบายท่ีชดัเจนจะเป็นส่ิงท่ีช่วยบอกทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินการนิเทศ

สถานศึกษา   ช่วยใหบุ้คลากรไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นและความส าคญัของการนิเทศการศึกษา  ส่วนแผนการนิเทศจะเป็น

กรอบแนวทางและกิจกรรมในการด าเนินการนิเทศท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้อยา่งชดัเจน   ซ่ึงจะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดการจดัท า

ระบบการนิเทศการศึกษาและมีการปฏิบติัการนิเทศอยา่งจริงจงั  

2. การจดัเตรียมปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษา 

     ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้วา่  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือปัจจยัน าเขา้ของระบบการนิเทศในสถานศึกษานั้น  

ประกอบดว้ย  หลกัการแนวคิดท่ีใชเ้ป็นฐานความคิดในการปฏิบติัการนิเทศ  บุคลากรทางการนิเทศการศึกษา และปัจจยั

สนบัสนุนอ่ืนๆ  ดงันั้น  จึงควรมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

  2.1 การท าข้อตกลงเกีย่วกบัแนวคดิหลกัการทีจ่ะใช้ในระบบการนิเทศของสถานศึกษาให้ชัดเจน   ในการท่ี

จะพฒันาระบบหรือด าเนินการตามระบบท่ีก าหนดไวไ้ดมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทและความตอ้งการของ

สถานศึกษา สถานศึกษาเองตอ้งท าความชดัเจนวา่ ระบบการนิเทศของสถานศึกษานั้นตั้งอยูบ่นหลกัการ แนวคิดพ้ืนฐาน และ
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ความเช่ืออะไร  เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดแนวทาง กิจกรรม และเทคนิคในการด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

เช่น  หากยดึถือหลกัการการมีส่วนร่วม  และการพฒันาโดยเพ่ือนร่วมวชิาชีพ  ระบบการนิเทศซ่ึงประกอบดว้ย เทคนิคและ

กิจกรรมการนิเทศต่างๆ ก็จะมีทิศทางท่ีแสดงถึงการปฏิบติังานโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปลกัษณะ

ของการร่วมคิดร่วมท าแบบเพ่ือนร่วมวชิาชีพ 

  2.2 การเตรียมบุคลากรให้มคีวามพร้อมในการปฏิบัตใินระบบการนิเทศการศึกษา บุคลากรทางการนิเทศ

จะตอ้งมีความพร้อมทั้งดา้นความรู้ ความสามารถในการเรียนการสอนและเทคนิคการนิเทศ มีพฤติกรรมการนิเทศท่ีเอ้ือต่อการ

พฒันาครู และตระหนกัวา่คุณภาพอยูท่ี่ผูเ้รียน ผูท่ี้มีความส าคญัในการสร้างคุณภาพคือ ครู และผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการ

ก่อใหเ้กิดคุณภาพไดน้ั้น คือผูนิ้เทศ   ผูนิ้เทศท่ีมีความพร้อม ความสามารถและความตระหนกัต่อภารกิจการนิเทศการศึกษา  จะ

สามารถปฏิบติัภารกิจการนิเทศในสถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จได ้ ส าหรับในสถานศึกษาขนาดเลก็  ผูท่ี้มีบทบาทในการ

นิเทศเป็นหลกัคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะตอ้งท าการนิเทศโดยอาจใชห้ลกัการแบบมีส่วนร่วมใหค้รูร่วมเป็นทีมการนิเทศ 

เทคนิคท่ีใชอ้าจประยกุตใ์นการนิเทศแบบเพ่ือนร่วมพฒันา  เพ่ือนนิเทศเพ่ือน เป็นตน้  อยา่งไรก็ตามในสถานศึกษาขนาดใหญ่  

ระบบการนิเทศอาจมีโครงสร้างการท างานท่ีมีความซบัซอ้นข้ึน  โดยอาจมีหน่วยงาน ผูรั้บผิดชอบเป็นล าดบัชั้น  ซ่ึงผูบ้ริหาร

อาจตอ้งพฒันาหรือส่งเสริมใหค้รูหรือผูรั้บผิดชอบเหล่านั้นมีความพร้อมเพียงพอท่ีจะร่วมผลกัดนังานนิเทศการศึกษาตามระบบ

ท่ีจดัเตรียมไว ้ โดยอาจสนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมใหค้วามรู้  หรือจดัแนวทางการพฒันาในขณะปฏิบติังาน 

  2.3 การจดัโครงสร้างการท างานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  การด าเนินการในระบบการนิเทศใหป้ระสบ

ผลส าเร็จนั้น  จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดโครงการท างานท่ีชดัเจน  โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่  ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษา

อาจเป็นผูน้ าการนิเทศ  อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากการเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่  ผูบ้ริหารอาจมีภารกิจมากมายท่ีจะตอ้งดูแล

รับผิดชอบ  โครงสร้างการท างานของสถานศึกษาอาจมีความซบัซอ้น และมีบุคลากรจ านวนมาก  การดูแลงานนิเทศการศึกษา

จึงจ าเป็นตอ้งมีคนหรือกลุ่มบุคคลเขา้มาร่วมรับผิดชอบท่ีจะวางแผน ก าหนดกลไกการท างานเพื่อใหง้านมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่  อาจจดัใหมี้คณะท างานหรือคณะกรรมการนิเทศการศึกษาข้ึนมา  ทั้งน้ี เพราะงานนิเทศเป็นงาน

ส าคญัและเป็นงานท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคลากรหลายฝ่าย   บทบาทของคณะท างานหรือคณะกรรมการนิเทศการศึกษาน้ีอาจมี

บทบาททั้งการเป็นผูป้ระสานการด าเนินงาน ก าหนดรูปแบบและกิจกรรมการนิเทศใหเ้หมาะสมกบัสภาพปัญหาและบริบทของ

สถานศึกษา  โดยบุคลากรในคณะท างานน้ีอาจจะเป็นผูนิ้เทศเอง  หรือประสานใหเ้กิดการนิเทศภายในสถานศึกษา  เช่น  การจดั

ตารางการสงัเกตการสอน  การสาธิตการสอน  การจดักลุ่มนิเทศ  การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสถานศึกษา  รวมทั้งยงัมี

บทบาทหนา้ท่ีในการแสวงหาส่ือ นวตักรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศ  และดูแลเร่ืองระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการนิเทศใน

ระดบัสถานศึกษาหรือระดบัหน่วยงานยอ่ยในสถานศึกษา    ส าหรับสถานศึกษาขนาดเลก็ อาจก าหนดโครงสร้างการท างาน

อยา่งยดืหยุน่ การแบ่งส่วนงานอยา่งชดัเจนอาจไม่มีความจ าเป็น ทั้งน้ี เพราะทุกคนมีการท างานใกลชิ้ดกนัอยูแ่ลว้  แต่อาจ

ก าหนดเพียงผูดู้แลรับผิดชอบหลกั  อยา่งไรก็ตาม ความเหมาะสมข้ึนอยูโ่ครงสร้างการบริหารอ่ืนๆ ของสถานศึกษา 

  2.4 การจดัเตรียมความพร้อมเกีย่วกบัปัจจยัสนับสนุนอืน่ๆ   ในระบบการนิเทศการศึกษานอกจากอาศยั

บุคคลผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายทั้งผูบ้ริหารท่ีเป็นผูส้นบัสนุน  ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศแลว้   ในการด าเนินการนิเทศจ าเป็นตอ้ง
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อาศยัปัจจยัเอ้ืออ านวยและสนบัสนุนการนิเทศ  ซ่ึงไดแ้ก่  ส่ือการนิเทศ  แหล่งเรียนรู้ นวตักรรมการเรียนการสอน  และแหล่ง

สนบัสนุนการพฒันาครู  การสนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูไดร่้วมกนัท างานเป็นทีม  แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

การเขา้ร่วมประชุมสมัมนา  การพฒันาผลงานทางวชิาการ  และการศึกษาดูงาน  ส่ิงเหล่าน้ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัเตรียมเพื่อ

ส่งเสริมในการด าเนินการในระบบการนิเทศ เน่ืองจากจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของระบบและส่งผลต่อคุณภาพการ

เรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  

 

3. การให้ความส าคญักบัการด าเนนิการตามกระบวนการนิเทศ  

  3.1  การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ   การจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษานั้นจ าเป็นตอ้งอาศยั

หลกัการของการบริหาร มีกระบวนการด าเนินงานท่ีชดัเจน  และตอ้งใหค้วามส าคญัของกระบวนการทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การ

วางแผน  การจดัองคก์าร  การด าเนินการ  การติดตามผล  และการประเมินผลการนิเทศ  หรือการจดัระบบการนิเทศการเรียน

การสอน หรือระบบการนิเทศท่ีมีลกัษณะเฉพาะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ปัญหาของการด าเนินการในระบบการนิเทศของสถานศึกษา 

คือ สถานศึกษาส่วนใหญ่ ด าเนินการไม่ครบวงจรการด าเนินการ  สถานศึกษามกัขาดการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการนิเทศ

เพื่อการพฒันาของครู  การด าเนินการจึงไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและไม่เป็นท่ียอมรับของครูในสถานศึกษา   

  3.2  การก ากบั ตดิตามและประเมนิผลเพือ่การพฒันาการนิเทศอย่างต่อเนื่อง การก ากบั ติดตามและประเมิน

เป็นกลไกส าคญัในการด าเนินการต่างๆ ในการพฒันา   การด าเนินการนิเทศจ าเป็นตอ้งมีการก ากบัติดตาม และประเมินผลการ

นิเทศอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศมาใชใ้นการตดัสินใจปรับปรุงในการด าเนินการนิเทศใหเ้กิดคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ   สถานศึกษาหลายแห่งขาดความตระหนกัในความส าคญัของการก ากบัติดตามและประเมินการด าเนินการ  มีผล

ใหว้งจรการท างานไม่ต่อเน่ือง  และขาดการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการเพ่ือน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ขการ

ปฏิบติังาน  ซ่ึงเป็นผลใหก้ารด าเนินการนิเทศในสถานศึกษาไม่เกิดผลส าเร็จเท่าท่ีควร  

  3.3 การจดับรรยากาศทีเ่ป็นมติรและการเสริมสร้างวฒันธรรมการท างานเชิงคุณภาพ ในการนิเทศจะตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบับุคลากรหลายฝ่าย  หลายระดบั  ผูบ้ริหารจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดับรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการท างานร่วมกนั  สร้าง

บรรยากาศของสถานศึกษาใหเ้กิดสมัพนัธภาพท่ีดี มีความเป็นมิตรและเพ่ือนร่วมวชิาชีพ  สร้างการยอมรับ  ความไวว้างใจ  

ความเช่ือถือ การปลูกฝังใหบุ้คลากรเรียนรู้ท่ีจะช่ืนชมและยกยอ่งผูอ่ื้นๆ  โดยเฉพาะผูท่ี้มีความรู้  ประสบการณ์  มีคุณความดีและ

เป็นแบบอยา่งใหก้บัองคก์าร   และเสริมสร้างวฒันธรรมในการท างานแบบคุณภาพท่ีมีความคิด  ความเช่ือและวถีิการปฏิบติังาน  

การจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งสู่คุณภาพ  โดยเช่ือวา่คุณภาพจะพฒันาไดด้ว้ยความเพียรพยายาม  และความมุ่งมัน่ของบุคลากรทุก

ฝ่าย  บรรยากาศและวฒันธรรมเช่นน้ีจะมีส่วนส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานในระบบการนิเทศในสถานศึกษาประสบความส าเร็จ

ยิง่ข้ึน 

4. การประสานสร้างเครือข่ายในการนิเทศและการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนั 

  เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นองคก์รในระบบเปิด ตอ้งเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัหน่วยงาน หรือองคค์วามรู้ภายนอก

สถานศึกษา การจดัใหมี้เครือข่ายการเรียนรู้จากภายนอกโดยการประสานสร้างเครือข่ายจากผูรู้้  ภูมิปัญญาจากชุมชน หรือการมี
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ผูนิ้เทศจากภายนอกสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศกม์าร่วมนิเทศ    ใหเ้กิดการช่วยเหลือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกนั 

การเรียนรู้จากนวตักรรมในการพฒันาบุคลากร  ก็จะท าใหเ้กิดพลงัในการเรียนรู้การพฒันา  เพ่ือช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการจดัการ

เรียนการสอน  การสร้างเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ก็จะเป็นพลงัปัจจยัสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานของระบบการนิเทศในสถานศึกษา

ได ้    

  สถานศึกษาควรมีการจดัระบบการนิเทศของตนเอง  ซ่ึงสถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีระบบและกลไกการ

ท างานท่ีแตกต่างกนัอยูบ่า้ง  แต่หลกัในการจดัระบบการนิเทศควรเป็นหลกัท่ีตอ้งค านึงถึงระบบการท างานใหค้รอบคลุม  ตั้งแต่

การก าหนดนโยบายและแผนการท างานใหช้ดัเจน  การจดัโครงการการท างาน  การเตรียมบุคลากรและปัจจยัสนบัสนุนต่างๆ  

การด าเนินการตามกระบวนการนิเทศใหค้รอบคลุม ครบวงจรการท างาน  การสร้างบรรยากาศและวฒันธรรมการท างานท่ีดี 

รวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายภายนอก  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวทางในการจดัระบบการนิเทศในสถานศึกษาเพ่ือให้

การด าเนินการประสบความส าเร็จ ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 

                                                                                                                         

ตอนที ่8.4  

ปัญหาและแนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษา   

 

หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี 8.4.1 สภาพปัญหาของการนิเทศในสถานศึกษาในปัจจุบนั 

 เร่ืองท่ี 8.4.2  แนวโนม้ของการนิเทศในสถานศึกษา 

 เร่ืองท่ี 8.4.3 บทบาทของผูบ้ริหารต่อการนิเทศในสถานศึกษา 

 

แนวคดิ 

           1.  สภาพปัญหาของการนิเทศในปัจจุบนั  ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นบุคลากรการนิเทศพบวา่บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและ

ทกัษะการนิเทศ  ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจในการวชิาการและไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการนิเทศ  ครูไม่ยอมรับการ

เปล่ียนแปลงและมีทศันคติทางลบต่อการนิเทศ  ปัญหาดา้นกระบวนการนิเทศ  พบวา่ สถานศึกษายงัขาดการเตรียมความพร้อม  

การศึกษาความตอ้งการจ าเป็น การด าเนินการยงัไม่เป็นไปตามแผน และขาดการประเมินผลและน าผลการนิเทศไปใชป้ระโยชน์  

และปัญหาสภาพแวดลอ้มภายนอก พบวา่ ขาดการสนบัสนุนเพ่ือการพฒันาการนิเทศ            

 2.  แนวโนม้ของการนิเทศในสถานศึกษา เป็นการเปล่ียนทิศทางและรูปแบบการนิเทศให ้สอดคลอ้งกบับริบทท่ี

เปล่ียนแปลง แนวโนม้ของการนิเทศ คือ การนิเทศท่ีใชรู้ปแบบท่ีไม่ช้ีน า และนิเทศแบบร่วมมือ การนิเทศทางไกลโดยใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การประยกุตก์ารจดัการความรู้เพ่ือการนิเทศ และการพฒันาเครือข่ายการนิเทศ 
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3.  ผูบ้ริหารควรมีบทบาทต่อการนิเทศในสถานศึกษา โดยตอ้งมีบทบาทในการบริหารจดัการใหร้ะบบการนิเทศ

เกิดข้ึนในสถานศึกษาและบริหารจดัการใหก้ารด าเนินการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และบทบาทในฐานะผูนิ้เทศการศึกษา ซ่ึง

ตอ้งแสดงบทบาทในการเป็นผูน้ า ผูเ้อ้ืออ านวย ผูป้ระเมิน  ผูเ้สริมก าลงัใจ นกัส่ือสาร และผูส้อนแนะหรือเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัครู 

 

วตัถุประสงค์   

 เม่ือศึกษาตอนท่ี 8.4 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

 1. ระบุสภาพปัญหาของการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 2. วเิคราะห์แนวโนม้ของการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 3. อธิบายถึงบทบาทและประยกุตใ์ชบ้ทบาทของผูบ้ริหารต่อการนิเทศในสถานศึกษาได ้

 

 

เร่ืองที ่8.4.1 สภาพปัญหาของการนิเทศในสถานศึกษาในปัจจุบัน 

   

  แมว้า่การนิเทศภายในสถานศึกษาถูกจดัไวเ้ป็นภารกิจส าคญัภารกิจหน่ึงของสถานศึกษา  แต่การด าเนินงาน

นิเทศภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมยงัถือวา่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  นงลกัษณ์ วรัิชชยั และสุวมิล วอ่งวานิช (2541: 

ii,190-191)  ไดส้งัเคราะห์งานวจิยัทางการศึกษาดว้ยการวเิคราะห์  อภิมานและการวเิคราะห์เน้ือหา   ผลการวเิคราะห์ในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวจิยัดา้นการนิเทศการศึกษา  พบวา่  รายงานการวิจยัดา้นการนิเทศการศึกษาเป็นงานวจิยัระดบัประถมศึกษา 

ระดบัมธัยมศึกษา  และหน่วยศึกษานิเทศก ์ ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งส้ิน 9 เร่ือง และมี 2 เร่ืองท่ี

ศึกษาเก่ียวกบัสภาพปัญหาและการด าเนินการนิเทศ  ซ่ึงมีขอ้คน้พบวา่ การนิเทศท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด  คือ ขั้นปฏิบติัการ  

เน่ืองจากคณะครูไม่ปฏิบติัตามปฏิทิน  ผูนิ้เทศไม่มีเวลา  และไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้ง     และจากการสงัเคราะห์

งานวจิยัเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาของ วรวรรณ  ทองเหมือน (2545) พบวา่ คุณลกัษณะของผูนิ้เทศท่ีพึงประสงค ์ คือ  เป็นผูมี้

คุณธรรม จริยธรรม  มีมนุษยสมัพนัธ์  และเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน  ทกัษะท่ีจ าเป็นของผูนิ้เทศ คือ เป็นผูน้ าท่ีดี  มีการท างาน

แบบประชาธิปไตย  และมีความสามารถในการแกปั้ญหาในดา้นการปฏิบติังาน  ผูนิ้เทศตอ้งมีการประสานงานท่ีดีกบัผูบ้ริหาร

โรงเรียนและผูรั้บการนิเทศโดยยอมรับการปฏิบติัซ่ึงกนัและกนั  สภาพการจดัการนิเทศตอ้งมีความพร้อมตลอดเวลา  ครูมี

บทบาทในการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย  สนบัสนุนดา้นวชิาการการพฒันาการเรียนการสอนใหต้่อเน่ือง  ตลอดจนผูบ้ริหาร

สนบัสนุนทรัพยากร  ส่ือการสอน  สนบัสนุนใหค้รูไดรั้บความรู้และนวตักรรม 

  อยา่งไรก็ตาม ในปี 2552  ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552: 130) ไดท้ าการวจิยั สภาพปัญหาและ

แนวทางแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบวา่  การนิเทศ

ในสถานศึกษายงัไม่เขม้แขง็  แมส้ถานศึกษาแต่ละแห่งไดจ้ดัใหมี้การนิเทศโดยใชว้ธีิการนิเทศท่ีแตกต่างกนั  เช่น   การนิเทศ

โดยผูบ้ริหาร  นิเทศโดยหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ และนิเทศโดยเพ่ือนครู  เป็นตน้  แต่โดยทัว่ไปผูนิ้เทศภายในสถานศึกษายงัขาด
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ความรู้ในเน้ือหาสาระ และความช านาญในการนิเทศ  การนิเทศขาดความต่อเน่ืองและไม่มีระบบเท่าท่ีควร  และด าเนินการอยา่ง

ไม่จริงจงัและไม่ไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากผลการนิเทศเพ่ือการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง  สอดคลอ้งกบัท่ีรัตนา  

นครเทพ (2552) ท่ีไดศึ้กษาในปีเดียวกนั และพบวา่  สถานศึกษาทุกแห่ง (4 แห่ง) มีการด าเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาไม่

ครบทุกขั้นตอน  เน่ืองจากผูบ้ริหารและครูขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการนิเทศภายใน  ขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ในการจดั

การศึกษา ตลอดจนบุคลากร  และขาดความตระหนกัในคุณค่าของการนิเทศภายใน  แต่สถานศึกษาทุกแห่งยงัคงมีความตอ้งการ

ใหมี้การพฒันาคุณภาพครูดว้ยการนิเทศภายใน     

  นอกจากนั้น  รัตนา  ดวงแกว้ และคณะ (2554: 78-79) ไดส้งัเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัการนิเทศการเรียนการ

สอน  พบวา่  ในงานวจิยัไดเ้สนอปัญหาของการนิเทศการเรียนการสอนไว ้ดงัน้ี 1) ดา้นการเตรียมการนิเทศ  พบปัญหาเก่ียวกบั

ความพร้อมของคณะกรรมการการนิเทศ  การขาดการวางแผนร่วมกนัอยา่งเป็นระบบและไม่ไดว้เิคราะห์สภาพปัญหาหรือความ

ตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของครูผูรั้บการนิเทศ  รวมถึงขาดการเตรียมบุคลากรท่ีจะท าหนา้ท่ีผูนิ้เทศอยา่งเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  2) ดา้นการปฏิบติัการนิเทศ  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกบัความรู้ความสามารถและเวลาในการนิเทศของผูบ้ริหาร

และครูผูนิ้เทศ  อีกทั้งผูรั้บการนิเทศไม่มีความเขา้ใจในกระบวนการนิเทศและไม่ไดรั้บการสะทอ้นการนิเทศจากผูนิ้เทศ  และ 3)

ดา้นการประเมินผลการนิเทศ  ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกบัการขาดการก ากบัติดตามและประเมินผลการนิเทศอยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ืองและไม่มีผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน    

  จะเห็นไดว้า่  สภาพปัญหาการนิเทศเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาในระยะยาวและเกิดข้ึนในสถานศึกษาส่วนใหญ่  

ซ่ึงเป็นค าถามท่ีนกัวชิาการและนกัการศึกษาตอ้งศึกษาวเิคราะห์ถึงสภาพปัญหาเหล่าน้ีใหช้ดัเจนวา่  สภาพปัญหาดงักล่าวมี

ลกัษณะแทจ้ริงอยา่งไร  และมีสาเหตุอะไรท่ีท าใหเ้กิดสภาพปัญหาเหล่าน้ี  ในท่ีน้ีจะสรุปสภาพปัญหา  และวเิคราะห์สาเหตขุอง

ปัญหาการนิเทศ  เพ่ือจะช่วยใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัและแสวงหาแนวทางในการพฒันาปรับปรุงเพ่ือใหก้ารนิเทศ

การศึกษาไดพ้ฒันาใหเ้ป็นทางออกทางหน่ึงในการแกไ้ขปัญหาคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  สภาพปัญหาการนิเทศ

การศึกษามีดงัต่อไปน้ี 

 

 1. สภาพปัญหาด้านบุคลากรการนิเทศ 

  1.1 บุคลากรทีเ่กีย่วข้องและครูยงัขาดความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการนิเทศและขาดทกัษะการนิเทศ 

งานวจิยัส่วนใหญ่ไดข้อ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกนัวา่  ปัญหาของการนิเทศภายในของสถานศึกษาท่ีส าคญัปัญหาหน่ึง  คือการท่ี

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจรวมตั้งแต่ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการ  และครูยงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

นิเทศการศึกษา  ขาดทกัษะในการนิเทศ  หากพิจารณาถึงหลกัสูตรการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา หรือหลกัสูตรการพฒันา

บุคลากรของหน่วยงานตน้สงักดั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ก็จะพบวา่  ไม่มีหลกัสูตรเพื่อพฒันาในเร่ืองการนิเทศ

การศึกษาโดยตรงเน้ือหาเก่ียวกบัการนิเทศการศึกษาจะบรรจุอยูใ่นบางรายวชิาหรือสอดแทรกอยูใ่นบางรายวชิาในการศึกษา

ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท  แต่ไม่ไดเ้ป็นรายวชิาหรือสาระท่ีเนน้ใหค้วามส าคญัมากนกั   ดงันั้น  ความรู้ในเร่ืองการนิเทศ

การศึกษา จึงยงัมีไม่มากนกั   ดงันั้น หากตอ้งผลกัดนัใหก้ารนิเทศภายในเป็นระบบท่ีจะช่วยในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
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จริงจงัแลว้  การพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในการนิเทศจึงมีความส าคญัยิง่  โดยเฉพาะในปัจจุบนัท่ีพบวา่

รูปแบบการนิเทศท่ีมีผูศึ้กษาวจิยัส่วนมากใชก้ารศึกษาวจิยัแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (รัตนา ดวงแกว้ และคณะ 2554: 76) บทบาท

การนิเทศของครูจึงมีความส าคญัในปฏิบติัการนิเทศในสถานศึกษา ส าหรับผูบ้ริหารเองดว้ยทิศทางการนิเทศการศึกษาใน

ปัจจุบนัเปล่ียนแปลง มีรูปแบบใหม่เกิดข้ึนมากมาย ส่วนใหญ่เนน้การนิเทศแบบมีส่วนร่วม และการนิเทศแบบร่วมพฒันา ซ่ึง

ตอ้งใชท้กัษะในการประสานความร่วมมือมากมายเพ่ือใหง้านประสบผลส าเร็จ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นตอ้งเพ่ิมพนู

หรือฝึกฝนทกัษะใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อการขบัเคล่ือนงานนิเทศการศึกษาของสถานศึกษา 

  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความสนใจการบริหารงานวชิาการและขาดความเป็นผู้น าทางวชิาการ  การ

นิเทศการศึกษาถือเป็นงานส าคญังานหน่ึงในการบริหารงานวชิาการ  ผูบ้ริหารท่ีใหค้วามส าคญักบังานวชิาการจะตอ้งพฒันาและ

ใชก้ระบวนการนิเทศเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาการเรียนการสอนของครู  ดงันั้น ในการพฒันาการนิเทศในสถานศึกษานั้น  ผูท่ี้มี

บทบาทส าคญัมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร  อาจจะกล่าวไดว้า่  การนิเทศในสถานศึกษาจะประสบความส าเร็จหรือไม่นั้นปัจจยัหลกัคือ

ผูบ้ริหารนัน่เอง  อยา่งไรก็ตาม จากขอ้คน้พบจากงานวจิยัสภาพปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2552: 129)  พบวา่  ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาใหค้วามส าคญัดา้นวชิาการนอ้ย  เน่ืองจากงานวชิาการไม่ไดท้ าใหส้ถานศึกษาเป็นท่ีรู้จกัไดอ้ยา่งรวดเร็วเหมือนกบั

การเนน้ดา้นกิจกรรม เช่น กีฬา ดนตรี เป็นตน้  การจะมุ่งพฒันางานวชิาการใหมี้ความดีเด่นเพ่ือสร้างช่ือเสียงใหส้ถานศึกษาเป็น

ท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัท าไดค้่อนขา้งยาก  ผูบ้ริหารจึงใหค้วามส าคญักบังานวชิาการนอ้ยเกินไป 

  1.3 ผู้บริหารไม่ตระหนกัถงึความส าคญัของการนิเทศในสถานศึกษา   เน่ืองจากงานบริหารและงานนิเทศมี

ความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมาก  หากไม่ศึกษาและเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ลกัษณะงานทั้ง 2 ประเภทมีจุดร่วมท่ีเหมือนกนัและมีความ

แตกต่างกนัอยา่งไร  ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางคนอาจมีความสบัสน บางคนมีความเขา้ใจวา่ การนิเทศการศึกษาเป็นเร่ืองของ

ศึกษานิเทศกซ่ึ์งเป็นผูนิ้เทศจากภายนอกสถานศึกษาเท่านั้น  และไม่ใหค้วามส าคญัของการนิเทศการศึกษา ปัญหาท่ีพบใน

ปัจจุบนัคือ การท่ีผูบ้ริหารใชก้ารบริหารจดัการ โดยเนน้การก ากบัติดตามการท างานอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือใหง้านบรรลุเป้าหมายตาม

ท่ีตั้งไว ้โดยขาดกระบวนการนิเทศ ใหค้วามช่วยเหลือแนะน าเพื่อ พฒันาการปฏิบติังานของครู  โดยเฉพาะในยคุของการปฏิรูป

การศึกษา  งานวจิยัของเก็จกนก  เอ้ือวงศ ์(2546) พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพของสถานศึกษา

คือ  การท่ีผูบ้ริหารน าการเปล่ียนแปลงเขา้มาเร็ว ใชก้ารบริหารแบบช้ีน า เพ่ือจะท าใหบ้รรลุตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยขาดการนิเทศใหค้วามรู้  แนะน าช่วยเหลือและสนบัสนุนการเขา้มามีส่วนร่วมของครู  ซ่ึงแสดงวา่

ผูบ้ริหารไม่ไดใ้ชก้ารนิเทศในการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา  ในประเด็นน้ีเอง แกรนซ์  ชูลแมน และซลัลิแวน (Glanz, 

Shulman and Sullivan, 2007) ไดท้ าการวจิยัและไดข้อ้คน้พบท่ีใกลเ้คียงกนัวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาบางคนไม่มีเวลาท่ีจะท า

หนา้ท่ีนิเทศอยา่งสม ่าเสมอและอยา่งมีความหมาย การนิเทศในสถานศึกษาด าเนินการแคเ่ป็นพิธีการเท่านั้นและมีลกัษณะเป็น

การประเมินมากกวา่การช่วยพฒันา เน่ืองจากระบบการศึกษาท่ีมีอ านาจมาจากส่วนกลางมุ่งใหผู้บ้ริหารสถานศึกษารับผิดชอบ

ในการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยเปล่ียนจากการนิเทศการเรียนการสอนมาเป็นก ากบัติดตาม  ดงันั้น  

ผูบ้ริหารจึงมุ่งการบริหารโดยก ากบัติดตามการท างานของครูเพ่ือมุ่งหวงัใหเ้กิดผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
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  1.4 ครูผู้รับการนิเทศมทีศัคตใินทางลบต่อการนิเทศ ไม่ยอมรับการเปลีย่นแปลงและขาดการเสริมสร้าง

วฒันธรรมการท างานเชิงคุณภาพ  ครูผูส้อนยงัมีทศันคติต่อการนิเทศในลกัษณะของการจบัผิด  ตรวจจบัขอ้บกพร่อง  ซ่ึง

ทศันคตินั้นอาจจะมาจากสาเหตหุลายสาเหตุ เช่น  ผูนิ้เทศขาดทกัษะในการนิเทศ  สมัพนัธภาพระหวา่ง  ผูนิ้เทศกบัครูไม่ดี  ขาด

ความเป็นกลัยาณมิตร  หรือครูขาดความพร้อมในการรับการนิเทศ  เน่ืองจากภาระงานมาก  ครูมีบุคลิกภาพท่ีปกป้องตนเอง ไม่

ยอมรับการเปล่ียนแปลง  นอกจากนั้นวฒันธรรมการท างานเชิงคุณภาพในสถานศึกษาหลายแห่งไม่ไดรั้บการเสริมสร้างให้

เกิดข้ึน   ครูจ านวนหน่ึงท่ีไม่ใหค้วามส าคญักบัการท างานโดยมุ่งเนน้คุณภาพการเรียนการสอนท่ีจะส่งผลต่อผูเ้รียน   ดงัเช่น 

ปัญหาการท าผลงานทางวชิาการเพ่ือรับการประเมินวทิยฐานะของครู  พบวา่ ผลงานทางวชิาการของครูจ านวนมากไม่ไดเ้ป็น

ผลงานการปฏิบติัการสอนจริงในชั้นเรียน  ครูบางคนใชเ้วลามากในการสร้างเอกสารเพ่ือขอรับการประเมินวทิยฐานะโดยไม่ได้

ลงปฏิบติัอยา่งจริงจงั   ท าใหก้ารพฒันาคุณภาพไม่ลงถึงตวัผูเ้รียน  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา 2552: 159) ลกัษณะท่ี

เป็นเช่นน้ีอาจพิจารณาได ้2 มุมมอง คือ ประการแรก การท่ีครูไม่ใหค้วามส าคญักบัการท างานใหเ้กิดคุณภาพอยา่แทจ้ริง ท าให้

ครูไม่ตระหนกัในการพฒันาตนเองและไม่ใหค้วามสนใจท่ีจะรับการนิเทศเพ่ือการพฒันา แต่หากจะพิจารณาอีกมุมมองหน่ึง ก็

จะพบวา่เป็นสภาพท่ีเป็นปัญหา ซ่ึงผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศตอ้งหามาตรการเพ่ือการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

 2. สภาพปัญหาด้านการด าเนินการนิเทศ 

  จากการศึกษางานวจิยัในเร่ืองการนิเทศในสถานศึกษา  ไดข้อ้มูลสอดคลอ้งกนัวา่ การด าเนินการนิเทศมีการ

ด าเนินการในรูปแบบต่างๆ  แต่สภาพปัญหาคือการด าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอนและการด าเนินการยงัขาดความต่อเน่ือง 

  2.1  ด้านการเตรียมความพร้อมในการนิเทศการศึกษา  สถานศึกษาหลายแห่งยงัขาดบุคลากรท่ีรับผดิชอบ

ดา้นการนิเทศ  รวมทั้งผูรั้บผดิชอบงานนิเทศหรือคณะกรรมการการนิเทศในสถานศึกษายงัขาดความรู้ความเขา้ใจและทกัษะใน

การนิเทศ  นอกจากนั้นสถานศึกษายงัขาดการศึกษาความตอ้งการจ าเป็นในการนิเทศ  ท าใหก้ารวางแผนการนิเทศไม่สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการจ าเป็นของบุคลากรอยา่งแทจ้ริง   ดว้ยปัญหาน้ีจึงท าใหก้ารนิเทศในสถานศึกษาไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร

เพราะไม่สามารถด าเนินการเพ่ือการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันาครูไดต้ามความจ าเป็นหรือความตอ้งการของครู   นอกจากนั้นยงั

อาจส่งผลใหก้ารนิเทศไม่ไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีจากครูในสถานศึกษา    

  2.2 ด้านการปฏิบตักิารนิเทศ  ปัญหาในดา้นการปฏิบติัการนิเทศนั้น  ส่วนใหญ่มีปัญหาเก่ียวกบัการ

ด าเนินการนิเทศไม่เป็นไปตามแผน  ครูไม่ปฏิบติัตามก าหนดการหรือปฏิทินการด าเนินงานท่ีตั้งไว ้ เน่ืองจากครูผูนิ้เทศมีภารกิจ

ท่ีไดรั้บมอบหมายมาก  โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเลก็ซ่ึงมีครูจ านวนนอ้ย  หากผูบ้ริหารไม่ใหค้วามสนใจ  และพฒันารูปแบบ

การนิเทศท่ีเหมาะสมกบัสถานศึกษาขนาดเลก็แลว้ โอกาสท่ีครูจะไดรั้บการนิเทศในสถานศึกษาจึงมีความเป็นไปไดย้าก  

นอกจากนั้นสถานศึกษาบางแห่งขาดความพร้อมในดา้นส่ือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการนิเทศ  เช่น  โทรทศัน์   เทป วทิย ุ กลอ้ง

ถ่ายภาพ  หรือการผลิตส่ือเอกสารท่ีใชใ้นการนิเทศ  รวมทั้งนวตักรรมการนิเทศต่างๆ ท่ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีจะเป็นประโยชนต์่อ

การนิเทศ 

  2.3  ด้านการประเมนิผลการนิเทศ  ปัญหาท่ีสถานศึกษาไม่ค่อยไดด้ าเนินการ คือ การประเมินผลการนิเทศ 

โดยสถานศึกษาขาดผูรั้บผิดชอบในการประเมินผลการนิเทศท าใหก้ารประเมินผลไม่สามารถด าเนินไดอ้ยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  
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ขาดการพฒันาเคร่ืองมือในการนิเทศ ส่งผลใหไ้ม่สามารถน าผลการประเมินมาใชป้ระโยชนเ์พ่ือการพฒันาระบบการนิเทศใน

สถานศึกษา และการปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งแทจ้ริง   

  

3. สภาพปัญหาจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

  3.1 ขาดการสนับสนุนส่งเสริมเพือ่ให้เกดิการพฒันาการนิเทศภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก                  
 แมแ้นวคิดในปัจจุบนัจะใหค้วามส าคญักบัการนิเทศในสถานศึกษา  เพราะเห็นวา่การนิเทศเป็นแนวทางการพฒันาท่ีน่าจะเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เน่ืองจากเป็นการพฒันา ณ หน่วยปฏิบติั  ด าเนินการโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเอง 
ซ่ึงจะช่วยใหก้ารพฒันาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็น  และสภาพบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งมากท่ีสุด  แต่กระนั้นก็
ตามสถานศึกษาแต่ละแห่งมีความพร้อมในการพฒันาท่ีแตกต่างกนั  บางแห่งอาจมีบุคลากรท่ีสามารถร่วมกนัพฒันาระบบและ
ด าเนินการในระบบนิเทศการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง  แต่ก็จะมีสถานศึกษาอีกจ านวนมาก ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเลก็ ท่ีขาดความ
พร้อม และตอ้งการการส่งเสริมสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงในสภาพปัจจุบนัยงัขาดการใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริม
เพ่ือพฒันาสถานศึกษาใหด้ าเนินการนิเทศอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ  ศึกษานิเทศกส่์วนใหญ่เขา้มานิเทศเพ่ือประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินการโครงการต่างๆ  ไม่ไดเ้ขา้ปฏิบติังานในสถานศึกษาเพ่ือนิเทศ ช่วยเหลือ และพฒันาครูตามภารกิจ  การ
ปฏิบติัการนิเทศจึงไม่เกิดผลอยา่งจริงจงัในการพฒันา  
  3.2 ความเคลือ่นไหวเกีย่วกบัองค์ความรู้ด้านการนิเทศการศึกษาในวงกว้างมไีม่มาก ท าใหอ้งคค์วามรู้และ
นวตักรรมทางการนิเทศไม่ไดรั้บการเผยแพร่และพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้มากนกั สถานศึกษาๆ ทัว่ไปจึงไม่มีโอกาสไดเ้รียนรู้ 
และน านวตักรรมการนิเทศมาประยกุตเ์พื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนขาดเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
ศาสตร์และองคค์วามรู้  และประสบการณ์ความส าเร็จในการด าเนินการนิเทศในสถานศึกษา 
  สภาพปัญหาการนิเทศในสถานศึกษาเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นช่วงเวลาท่ีนาน
พอสมควร  สถานศึกษาบางแห่งยงัขาดองคค์วามรู้และเทคนิควธีิการท่ีจะพฒันาการนิเทศในสถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ  
นอกจากนั้น การท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ไดเ้ห็นคุณค่าและความส าคญัของการนิเทศ  การขาดการสนบัสนุนส่งเสริมดา้นการ
นิเทศการศึกษาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ก็ยิง่ส่งผลใหส้ภาพปัญหาการนิเทศในสถานศึกษายงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งจริงจงั 
 
 
 
เร่ืองที ่8.4.2 แนวโน้มของการนิเทศในสถานศึกษา 
   
  แมก้ารนิเทศในสถานศึกษาจะเป็นกลยทุธ์ในการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษามานาน    แต่ก็ยงัถือไดว้า่
การด าเนินการยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร  อยา่งไรก็ตาม การนิเทศการศึกษาก็ยงัเป็นความหวงัของนกัการศึกษาท่ียงัมี
ความเช่ือวา่ จะเป็นหนทางหน่ึงในการจะขบัเคล่ือนการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามความมุ่งหวงัของสงัคมได ้ ดงันั้น ปัจจุบนั
ทุกฝ่ายก็ยงัใหค้วามส าคญักบัการนิเทศภายในสถานศึกษา  ซ่ึงตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป ทั้งสถานการณ์
ของโลกในยคุโลกาภิวตัน์  ซ่ึงเป็นสงัคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ และปรับตวัตามทิศทางการศึกษาท่ีตอ้งปรับตวัตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) และขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ในการ
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีมาตรการในการพฒันาครู คณาจารยใ์หพ้ฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยใช้
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โรงเรียนเป็นฐานใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   ทิศทางของการนิเทศในสถานศึกษาจึงควรมีแนวโนม้
ท่ีปรับตวัเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์แวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป   
  เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์แรทท ์(Sergiovanni and Starratt , 2007: 214-217) ไดก้ล่าวถึงการปรับตวัของการ
นิเทศการศึกษาไว ้โดยกล่าววา่ การนิเทศการศึกษาสามารถด าเนินการไดเ้ป็น 3 ระดบั  คือ 1) การใหบ้ริการฝึกอบรม (in service 
training) 2) การพฒันาวชิาชีพ (professional development) และ 3) การปรับเปล่ียนใหม่ (renewal)  ซ่ึงการด าเนินการทั้ง 3 ระดบั
น้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนิเทศการศึกษาทั้งส้ิน  แต่ส าหรับการด าเนินการในระดบัท่ี 2 และท่ี 3 เป็นระดบัท่ีตอ้งถือวา่เป็น
กลยทุธ์ท่ีก่อใหเ้กิดการพฒันามากกวา่การใหก้ารฝึกอบรมธรรมดา   เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์แรททไ์ดอ้ธิบายลกัษณะของการ
ด าเนินการนิเทศทั้ง 3 ระดบั  ดงัน้ี   
  การให้บริการฝึกอบรม  เป็นการพฒันาท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงท่ีครูจะตอ้งรู้  ตอ้งพฒันา  ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
เร่ืองของเทคนิคการสอน  ความสามารถของครูในการตดัสินใจทางวชิาชีพในการหาแนวทางแกปั้ญหาในการปฏิบติังานของตน   
ผูนิ้เทศมีบทบาทเหมือนคนขบัรถท่ีจะน าพาผูรั้บการนิเทศไปในทิศทางท่ีตนเห็นวา่ดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา  ผูนิ้เทศจะเป็นผู ้
ก าหนดแนวทางการพฒันา  เป็นผูบ้อก บรรยาย และครูก็จะเป็นผูรั้บฟังและปฏิบติัตาม  ส่วนการพัฒนาวิชาชีพนั้นจะใหบ้ทบาท
แก่ครูในการเป็นผูก้  าหนดทิศทางในการตดัสินใจท่ีจะพฒันาวชิาชีพของตนเอง  โดยเนน้การพฒันาความเช่ียวชาญในวชิาชีพให้
ครูแกปั้ญหาการเรียนการสอนและการท าวจิยัปฏิบติัการ  โดยครูและผูนิ้เทศจะร่วมรับผิดชอบในการวางแผน พฒันาและ
ก าหนดกิจกรรมการพฒันา   จะใหโ้อกาสและส่ิงอ านวยความสะดวกแก่ครูในการพฒันามากข้ึน และใหโ้อกาสครูไดร่้วมฝึกฝน
กบัครูคนอ่ืนๆ ดว้ย  ผูนิ้เทศจึงเป็นผูช่้วยครูในการพฒันาตนเอง  ทั้งทางตรง และทางออ้ม  โดยการใหโ้อกาสและการสนบัสนุน 
และการร่วมพฒันากบัครูในฐานะเพ่ือนร่วมวชิาชีพ  ส าหรับระดบัการปรับเปล่ียนใหม่จะเนน้การพฒันาตนเองของครูในดา้น
ลกัษณะส่วนตวัและการพฒันาวิชาชีพ  โดยผา่นกระบวนการใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัและการประเมิน  ระดบัน้ีใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาครูเป็นรายคน  การนิเทศทั้งในระดบัการพฒันาวชิาชีพและการปรับเปล่ียนใหม่น้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะไม่ใช่เป็นผู ้
ก าหนดทิศทางการพฒันาใหค้รู   แต่ครูจะเขา้ไปในกระบวนการพฒันาดว้ยตวัของเขาเอง น าความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัครูออกมาใช้
เพ่ือการพฒันา  ความงอกงามจะเกิดข้ึนกบัครูเม่ือครูสามารถเห็นตวัเอง เช่ือมโยงกบั สถานศึกษา  หลกัสูตร และผูเ้รียนของ
ตนเองในมุมมองใหม่เพ่ือการพฒันา  แนวคิดท่ี เซอร์จิโอวานนิ และสตาร์แรทท ์น าเสนอน้ีโดยเฉพาะระดบัการพฒันาวชิาชีพ 
และการปรับเปล่ียนใหม่ สามารถช่วยขยายมุมมองแนวโนม้ของการพฒันางานนิเทศในสถานศึกษาในปัจจุบนัได ้    
  จากการสงัเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัการนิเทศการเรียนการสอนของรัตนา ดวงแกว้และคณะ (2554:76) พบวา่ 
งานวจิยัส่วนมากใชก้ารศึกษารูปแบบการนิเทศเพ่ือนนิเทศเพ่ือน ซ่ึงเป็นการนิเทศท่ีกา้วขา้มการนิเทศรูปแบบเดิมคือ การพฒันา
เป็นกลุ่มและเนน้การฝึกอบรม แต่จะเป็นการนิเทศท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาวชิาชีพและการปรับเปล่ียนใหม่ตามแนวคิดของเซอร์
จิโอวานนิ และสตาร์แรทท ์  
  หากพิจารณาถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในสงัคมปัจจุบนัแลว้  แนวโนม้ของการนิเทศท่ีเป็นแนวทางการ
ฝึกอบรม  การมีผูนิ้เทศท่ีเป็นผูรู้้ ผูส้อนบรรยายใหค้รูปฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนด  จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลง  แนวโนม้ของ
การนิเทศการศึกษาท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจและรูปแบบการนิเทศท่ีควรจะตอ้งพฒันาเพ่ือน าไปสู่การปรับเปล่ียนท่ีจะส่งผลต่อการ
ส่งเสริมพฒันาการนิเทศการศึกษาต่อไป  ดงัน้ี 
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1. การนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศลกัษณะไม่ช้ีน าและการนิเทศแบบร่วมมอื (nondirective and collaborative supervision)   
  ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่  แนวคิดเก่ียวกบัการนิเทศมีแนวคิดท่ีเปล่ียนแปลงจากอดีตค่อนขา้งมาก  เน่ืองจาก
ความเปล่ียนแปลงของบริบทต่างๆ  เช่น  ความรู้ความสามารถของครู  การพฒันาเทคโนโลยท่ีีช่วยครูเขา้ถึงองคค์วามรู้ๆ ได้
สะดวกรวดเร็วข้ึน   การนิเทศในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจึงควรมีลกัษณะของการนิเทศแบบไม่ช้ีน า
และการนิเทศแบบร่วมมือ   อยา่งไรก็ตาม นกัการศึกษาบางคนอาจมองวา่ การนิเทศแบบไม่ช้ีน าคือ การนิเทศในลกัษณะของ
การปล่อยปละละเลย (laissez-faire supervision)  ในประเด็นน้ี กลิกแมน กอร์ดอน และโรส กอร์ดอน  (Glickman, Gordon and 
Ross Gordon, 2009: 146)  ใหค้วามหมายวา่ การนิเทศแบบไม่ช้ีน า เป็นการท่ีผูนิ้เทศจะเขา้ไปสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการ
สอนอยา่งจริงจงั  โดยใชท้กัษะการสร้างความกระจ่าง  การสนบัสนุนใหก้ าลงัใจ  การสะทอ้นความคิดเห็น   และการเอ้ืออ านวย
ใหค้รูตดัสินใจในกระบวนการพฒันา    การนิเทศในแนวทางเช่นน้ีน่าจะเป็นแนวโนม้ส าคญัของการนิเทศ  ซ่ึงอาจมีลกัษณะท่ี
แตกต่างกนั ในท่ีน้ีจะกล่าวถึง  การนิเทศ 3 ลกัษณะ คือ การนิเทศเนน้การมีส่วนร่วมของครู  การนิเทศแบบเพ่ือนร่วมพฒันา  
และการนิเทศโดยใหค้รูประเมินตนเอง  สาระส าคญั มีดงัน้ี 
   1.1 การนิเทศเนน้การมีส่วนร่วมของครู   การจดัการนิเทศในสถานศึกษาจะไม่ใช่การวางแผน การ
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ หรือการก าหนดกระบวนการนิเทศโดยผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูรั้บผิดชอบการนิเทศเท่านั้น 
แต่จะตอ้งเนน้ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของครูเพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษาและครูอยา่งแทจ้ริง 
   1.2 การนิเทศแบบเพื่อนร่วมพฒันา ซ่ึงอาจจะเป็นการนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (peer coaching) 
หรือการนิเทศโดยพ่ีเล้ียง (mentoring) เป็นการนิเทศโดยใชก้ระบวนการนิเทศท่ีใหค้รูตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปตกลงท่ีจะปฏิบติัการ
นิเทศร่วมกนั เพื่อพฒันาวชิาชีพดว้ยการสงัเกตการสอน การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั และการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนและการพฒันาการเรียนการสอน      

  1.3 การนิเทศโดยใหค้รูประเมินตนเอง  (self-assessment supervision)  เป็นกระบวนการนิเทศท่ีมุ่ง

ใหค้รูเป็นผูน้ าในการพฒันาวชิาชีพของตนดว้ยตนเองอยา่งอิสระ ครูมีโอกาสเลือกรับการนิเทศตามความสนใจของตน การ

นิเทศรูปแบบน้ีจะท าใหค้รูมีความเขา้ใจตนเองพร้อมกบัสามารถช้ีน าตนเองไดม้ากข้ึนวา่ตอ้งการพฒันาในดา้นใด ในการนิเทศ

แบบพฒันาตนเอง ผูรั้บการนิเทศตอ้งวางแผนหรือก าหนดโครงการพฒันาวชิาชีพการสอนของตนพร้อมทั้งระบุเป้าหมายและ

วธีิการในการพฒันาตนเอง แหล่งทรัพยากรท่ีตอ้งการ วธีิการประเมินผล และความช่วยเหลือจากผูบ้ริหารท่ีครูตอ้งการและ

ด าเนินการตามโครงการท่ีวางไว ้(รัตนา ดวงแกว้และคณะ 2554:14) 

2. การนิเทศทางไกลโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

   ในอดีตการนิเทศทางไกลเป็นรูปแบบท่ีมีการใชม้านาน เป็นการนิเทศโดยใชส่ื้อเอกสาร  ส่ิงพิมพ ์ท่ีผูนิ้เทศ
จะส่งผา่นความรู้ไปยงัผูรั้บการนิเทศซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย ณ ท่ีต่างๆ กนั  มีการผลิตชุดฝึกอบรมทางไกล ชุดพฒันาตนเอง หรือ
คู่มือครู  เพ่ือใหค้รูไดน้ าไปศึกษาและใชเ้พ่ือการพฒันาตนเอง   ซ่ึงถือไดว้า่เป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาครู  แต่ใน
ปัจจุบนัดว้ยความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  การนิเทศทางไกลโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารโดย
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ทเป็นแนวทางท่ีควรจะไดรั้บการพฒันาใหมี้การใชใ้หก้วา้งขวางข้ึน   ตวัอยา่งของการใชก้ารนิเทศโดย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  คือ “การนิเทศออนไลน์” ของส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เชียงใหม่ ซ่ึงพฒันามาตั้งแต่
สมยัท่ีเป็นหน่วยศึกษานิเทศก ์เขตการศึกษา 8 (จงัหวดัเชียงใหม่) และในปัจจุบนัก็ยงัพฒันาและใชเ้ป็นช่องทางการนิเทศ
การศึกษา ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งมาก  แนวคิดส าหรับการนิเทศโดยผา่นเครือข่ายอินเทอร์
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เน็ทน้ี  สถานศึกษาสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และพฒันาใหเ้ป็นรูปแบบในการ
นิเทศแบบใหม่ของสถานศึกษาได ้ โดยอาจจดัตั้งเป็นกลุ่มศึกษาเรียนรู้โดยผา่นเครือข่ายทางสงัคมตา่งๆ  (social network)  เช่น 
facebook  twitter หรือ weblog  
 
3.  การประยุกต์ใช้การจดัการความรู้เพือ่การนิเทศในสถานศึกษา 

 การจดัการความรู้  เป็นกระบวนการอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า 

ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถ

เขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์รจดัเตรียมไว ้เพ่ือน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อใหเ้กิดการ

แบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจายและไหวเวยีนทัว่ทั้งองคก์รอยา่งสมดุล เป็นไปเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการพฒันาผลผลิตและองคก์ร  (พรธิดา วเิชียรปัญญา  2547: 32)  โดยมีวตัถุประสงค ์ 3 ประการใหญ่ๆ  คือ 1) 

เพ่ือพฒันางานใหมี้คุณภาพและผลสมัฤทธ์ิยิง่ข้ึน  2) เพื่อการพฒันาคน คือ พฒันาผูป้ฏิบติังาน 3) เพื่อการพฒันา “ฐานความรู้” 

ขององคก์ารหรือหน่วยงาน เป็นการเพ่ิมพนูทุนความรู้หรือทุนปัญญาขององคก์าร ซ่ึงเห็นไดว้า่   การจดัการความรู้เป็น

กระบวนการท่ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการนิเทศการศึกษา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือพิจารณา

ถึงเป้าหมายของการจดัการความรู้ท่ีเป็นไปเพ่ือการพฒันางานใหมี้คุณภาพ   การพฒันาคนและการพฒันาฐานความรู้ก็เป็น

เป้าหมายท่ีมีความสอดคลอ้งกนั    แนวทางท่ีสถานศึกษาน าการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัการนิเทศการศึกษาคือ    

  3.1 การด าเนินการใหส้ถานศึกษาแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายใน (internal collection of 

knowledge) สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 1) การใหค้วามรู้แก่ครู เช่น การสอนงาน การฝึกอบรม การสมัมนา   การประชุม การ

แสดงผลงาน ระบบพ่ีเล้ียง 2) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบติั และ 3) การด าเนินการเปล่ียนแปลงใน

กระบวนการปฏิบติังานต่างๆ                  

  3.2 การแสวงหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งภายนอกองคก์าร (external collection of knowledge) มี

วธีิด าเนินการต่างๆ คือ 1) การใชม้าตรฐานเปรียบเทียบ (benchmarking) กบัองคก์รอ่ืนๆ 2) การเปิดรับข่าวสารจากหลายส่ือ อาทิ 

ส่ือส่ิงพิมพ ์e-mail บทความ โทรทศัน์ วดีีทศัน์และภาพยนตร์   3) การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ 

 การแสวงหาความรู้ทั้ง 2 ส่วนจะเกิดประสิทธิผลไดจ้ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึง

ถือเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิบติัจริง   มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใหเ้กิดข้ึนใน

สถานศึกษา   ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมใหค้รูสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา  การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ท่ีน ามาใช ้ คือ 1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการเรียนรู้แบบปฏิบติัท่ีดี (best practice)  สถานศึกษาตอ้งหาแบบปฏิบติัท่ีดี

ของการท างานของตนในเร่ืองต่างๆ  มาก าหนดเป็นมาตรฐานการท างาน  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งทีมครูหรือ

หน่วยงานท่ีเป็นแบบปฏิบติัท่ีดีกบัทีมอ่ืนๆใหส้ามารถปฏิบติังานตามมาตรฐานได ้ และส่งเสริมใหมี้การพฒันาการท างานให้

เป็นแบบปฏิบติัท่ีดีต่อๆไป  2) การแลกเปล่ียนเรียนรู้จากกิจกรรม “ชุมชนนกัปฏิบติั”  (Community of Practice: CoP) ซ่ึงเป็น

เครือข่ายความสมัพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการ  เกิดจากความใกลชิ้ด ความสนใจท่ีใกลเ้คียงกนั  อาจเป็นคนท่ีสนใจในชุดความรู้

เดียวกนั  แต่ท างานอยูต่่างท่ีหรือต่างหน่วยงาน ต่างโรงเรียนกนั  มาแลกเปล่ียนเรียนรู้  โดยการนดัประชุมพดูคุยแลกเปล่ียนกนั
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อยา่งสม ่าเสมอ  มีครูกลุ่มหน่ึงไดบ้อกเล่าแนวคิดและประสบการณ์ของตน   มีการบนัทึกแก่นความรู้เพ่ือน าไปใช ้ การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้อาจใชว้ธีิการเผชิญหนา้ (face to face) หรือการใชเ้วทีเสมือน คือการไดพ้บกนัโดยผา่นระบบ ICT    ไดแ้ก่ 

เวบ็ไซต ์เวบ็บอร์ด หรือ facebook เป็นตน้ ซ่ึงจะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีจะใหค้นเขา้มาเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัเอง    

  4. การพฒันาเครือข่ายการนิเทศ (supervision network) 
  จากสภาพปัญหาการศึกษาปัจจุบนั ซ่ึงพบวา่มีปัญหาการขาดแคลนครู  ปัญหาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเลก็ท่ีขาดความพร้อมในหลายๆ ดา้น  ท าใหส้ถานศึกษาเองก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี  
โอกาสท่ีจะสร้างหรือพฒันาระบบการนิเทศของสถานศึกษาก็เป็นไปไดย้าก  ในแนวทางท่ีควรจะเป็นคือการท่ีหน่วยงานตน้
สงักดัตอ้งใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนสถานศึกษาเหล่าน้ีอยา่งเตม็ท่ี  แต่ในขณะเดียวกนัแนวทางท่ีสถานศึกษาจะสามารถ
ช่วยเหลือตวัเอง  โดยความร่วมมือกนัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยอาจรวมตวักนั ผนึกก าลงัร่วมมือกนัในลกัษณะของ
เครือข่ายการนิเทศ  ซ่ึงอาจใชล้กัษณะของกลุ่มโรงเรียนทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  เพ่ือรวบรวมบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถมาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาร่วมกนั  โดยอาจจดัใหมี้การนิเทศแบบคู่สญัญา หรือเพ่ือนนิเทศ
เพ่ือนขา้มโรงเรียน หรือจดักลุ่มการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน  และสามารถน าลกัษณะการนิเทศทางไกลโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาประยกุตใ์ช ้เป็นตน้ 
                                                                                               
เร่ืองที ่8.4.3 บทบาทของผู้บริหารต่อการนิเทศในสถานศึกษา 
 
  ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จในการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา  บทบาทของ
ผูบ้ริหารต่อการนิเทศในสถานศึกษานั้นมีบทบาทใน 2 ลกัษณะคือ 1) บทบาทในฐานะผูบ้ริหารจดัการการนิเทศในสถานศึกษา  
บทบาทน้ีถือเป็นบทบาทในหนา้ท่ีการบริหารงานนิเทศเพ่ือใหง้านนิเทศประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้ และ 2) 
บทบาทในฐานะผูนิ้เทศการศึกษา  บทบาทน้ีเป็นบทบาทท่ีผูบ้ริหารด าเนินการนิเทศเพ่ือมุ่งเปล่ียนแปลงและพฒันาครูใหมี้
ความรู้ความสามารถและมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน   บทบาทของผูบ้ริหารทั้ง 2 บทบาท จึงสามารถแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ของภาระหนา้ท่ีการบริหารและการนิเทศการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี   ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แตล่ะบทบาทเป็นบทบาทท่ี
ส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั บทบาททั้ง 2 ลกัษณะมีสาระส าคญัน าเสนอดงัต่อไปน้ี 
 
บทบาทในฐานะผู้บริหารจดัการการนิเทศในสถานศึกษา 
 
  งานนิเทศการศึกษาเป็นงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูบ้ริหารจึงตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ
การนิเทศในสถานศึกษาใหส้ามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ในเร่ืองท่ี 8.3.3 ไดน้ าเสนอสาระเก่ียวกบัการจดัระบบ
การนิเทศการศึกษา ซ่ึงไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาระบบการนิเทศในสถานศึกษา 
อยา่งไรก็ตาม สงดั อุทรานนัท ์(2530: 62-63) ไดส้รุปบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร ไวด้งัน้ี 
  1. ผูบ้ริหารตอ้งถือวา่การนิเทศการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของตน แต่การปฏิบติังานนิเทศนั้นผูบ้ริหารอาจจะเป็น
ผูด้  าเนินการเองหรือมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนท าหนา้ท่ีแทนก็ได ้
  2. ผูบ้ริหารตอ้งร่วมวางแผนการนิเทศการศึกษาร่วมกบัผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ โดยอยูใ่นฐานะประธาน
คณะท างานจะมีความเหมาะสมท่ีสุด   
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  3. ผูบ้ริหารเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนการด าเนินการนิเทศการศึกษา โดยการใหบ้ริการและสนบัสนุนในดา้น
วสัดุอุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  
  4. ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนิเทศการศึกษาโดยการเยีย่มดูการท างาน การสอบถาม
เพ่ือแสดงความสนใจหรือห่วงใยต่อคณะท างาน รวมถึงการท านุบ ารุงขวญัโดยการพิจารณาใหค้วามชอบเป็นกรณีพิเศษอีกดว้ย 
 
บทบาทในฐานะผู้นิเทศการศึกษา 
  บทบาทน้ี เป็นบทบาทท่ีผูบ้ริหารแสดงบทบาทของผูนิ้เทศในสถานศึกษา  ซ่ึงเนน้บทบาทในการเขา้ไป
สนบัสนุนส่งเสริมใหค้รูไดเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนของตน  ซ่ึงเป็นบทบาทผูนิ้เทศการศึกษา  บีช
และไรฮาร์ทซ  (Beach และ Reinhartz2000: 16-18) ไดน้ าเสนอบทบาทของผูนิ้เทศไว ้ดงัต่อไปน้ี 
   1. ผู้น า (leader) ผูนิ้เทศตอ้งแสดงภาวะผูน้ าเพ่ือโนม้นา้วใหค้รูไดท้ าการเรียนรู้ร่วมกนั  อนัจะน าไปสู่การ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยผูนิ้เทศสามารถท างานกบัครูเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
และช่วยใหค้รูปรับแผนการจดัการเรียนการสอนใหต้อบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งเสมอภาค  รวมทั้งจูงใจใหค้รู
ยอมรับหลกัสูตรและรูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหม่  บทบาทน้ีเป็นบทบาทท่ีมีความคลา้ยคลึงกบับทบาทการเป็นผูพ้ฒันา
องคก์ารและการเป็นนกัพฒันาทรัพยากรมนุษยท่ี์ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งกวา้งขวางในการรวบรวมการปฏิบติัการต่างๆ 
เพ่ือใหเ้กิดการพฒันา 
  2. นักวางแผน/นักจดัการ (planner/organizer) บทบาทน้ีเป็นบทบาทท่ีมีความส าคญัท่ีสุดส าหรับผูนิ้เทศ   
ทั้งน้ีเพราะการวางแผนเป็นการคาดการณ์ถึงส่ิงท่ีควรปฏิบติัและแนวทางท่ีจะปฏิบติัใหป้ระสบผลส าเร็จ ผูนิ้เทศจะร่วม
ด าเนินการวางแผนทั้งในระดบัสถานศึกษา โดยการวางแผนพฒันาครูทั้งหมดในสถานศึกษา และวางแผนระดบัยอ่ย คือการ
พฒันาครูในเร่ืองเฉพาะเจาะจง การวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูนิ้เทศตอ้งด าเนินการ เพราะแผนเป็น
ตวัก าหนดเป้าหมายและการจดัล าดบัความส าคญัของการปฏิบติังาน นอกจากน้ี  ภาระหนา้ท่ีของผูนิ้เทศคือช่วยในการจดัตาราง
การเรียน  จดัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร และจดัผูส้อนและทรัพยากรท่ีใชต้ามเวลาท่ีก าหนด 
  3. ผู้เอือ้อ านวย (facilitator) วตัถุประสงคห์ลกัของผูนิ้เทศคือการพฒันาครูใหมี้ความงอกงามในวชิาชีพ ผู ้
นิเทศตอ้งมีหนา้ท่ีในการเอ้ืออ านวยและสนบัสนุนใหค้รูซ่ึงมีความตอ้งการและความสามารถแตกต่างกนัใหป้ฏิบติัการสอน
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการสนบัสนุนช่วยเหลือครูทั้งในทางตรงดว้ยการสอนแนะครู และโดยทางออ้มดว้ยการจดัหาส่ือ
อุปกรณ์การเรียนการสอน จดัหาทุน การสนบัสนุนใหมี้ทีมนิเทศ การสังเกต และรับฟังการสะทอ้นการสอนของครูเพ่ือช่วย
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติัการสอนของครู 
  4. ผู้ประเมนิ (appraiser/assessor) เป็นบทบาทท่ีมีประเด็นโตแ้ยง้กนัอยู ่นกัวชิาการบางคนมองวา่ การ
ประเมินเป็นการท าเพ่ือประโยชนข์ององคก์รไม่ใช่ประโยชนข์องครู และบทบาทในการประเมินอาจท าใหเ้กิดความไม่วางใจ
ของครูต่อผูนิ้เทศ อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนันกัวชิาการกลุ่มหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ การประเมินการสอนโดยผูนิ้เทศท่ีอาจตอ้งปฏิบติั
ไปพร้อมกบัการสอนแนะและการช่วยเหลือสนบัสนุนครูเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อการพฒันาการเรียนการสอน 
  5. ผู้เสริมก าลงัใจ (motivator/encourager) บทบาทส าคญับทบาทหน่ึงของผูนิ้เทศคือการจูงใจใหค้รูเป็น
บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา การเสริมก าลงัใจดว้ยการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความเช่ือมัน่ในและการเห็นคุณค่า
ในตนเอง จะช่วยในการสร้างแรงบนัดาลใจต่อการพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน และช่วยใหค้รูมีทศัคติท่ีดีต่อการพฒันา
ตนเอง   



51 
 

  6. นักส่ือสาร (communication) ผูนิ้เทศตอ้งเป็นนกัส่ือสารท่ีดี ความสามารถในการเป็นผูนิ้เทศท่ีมี
ประสิทธิภาพข้ึนอยูก่บัความสามารถในการฟังและการตอบโตข้องผูนิ้เทศเอง ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ีผูนิ้เทศตอ้งสามารถ
ส่ือสาร ความคิดและขอ้มูลสารสนเทศกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงชุมชนไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  7. ผู้ตดัสินใจ (decision maker) ผูนิ้เทศตอ้งมีความสามารถในการตดัสินใจท่ีส่งผลตอ่นกัเรียน ครู บุคลากร
อ่ืนๆ  และต่อองคก์าร เร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจ ไดแ้ก่ การปรับปรุงการเรียนการสอนหลกัสูตร และการพฒันาบุคลากร  
กระบวนการนิเทศจึงตอ้งอาศยัการตดัสินใจอยา่งต่อเน่ืองโดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผูป้กครอง นกัเรียน  อยา่งไรก็ตาม การ
ตดัสินใจท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูนิ้เทศภายใตข้อ้มูลท่ีชดัเจนของ
สถานศึกษา 

8. ผู้น าการเปลีย่นแปลง (change agent) ผูนิ้เทศโดยต าแหน่งแลว้จะตอ้งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเร่ือง
การเรียนการสอน แต่การเปล่ียนแปลงจะเกิดข้ึนไดส้มาชิกตอ้งมีความเตม็ใจ และมีความรู้ความสามารถในการขบัเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงนั้น ผูนิ้เทศจะเป็นผูป้รับเปล่ียนแผนและกระบวนการท างานของครูท่ีจะส่งผลในทางบวกกบัการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน 
 9. ผู้สอนแนะ/พีเ่ลีย้ง (coach/mentor) เป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีจะช่วยเหลือส่งเสริมเก่ียวกบัการรับรู้ การตดัสินใจ และ
การใชท้กัษะทางสติปัญญา นอกจากนั้นยงัช่วยในการจดัหาทรัพยากรและใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ครูเพื่อการปรับปรุงการเรียน
การสอน 
  บทบาทในการนิเทศการศึกษาซ่ึง บีชและไรฮาร์ทซ  น าเสนอน้ี เป็นบทบาทของผูนิ้เทศการศึกษา ซ่ึงอาจจะ
เป็นผูบ้ริหารหรือผูนิ้เทศในบทบาทต่างๆ  ควรยดึถือปฏิบติั  ซ่ึงในบางบทบาท เช่น บทบาทในการวางแผน  การจดัการ หรือ
บทบาทในการเป็นผูต้ดัสินใจ  ก็เป็นบทบาทในลกัษณะเดียวกนักบับทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการการนิเทศใน
สถานศึกษานัน่เอง 
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