
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค ำน ำ 

 

 คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ส านักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดท าขึ้นเพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างรูปแบบและกระบวนการนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลภายในสถานศึกษา ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา ให้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบและ

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาครูให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมี

ทักษะในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของครู ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา” จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้

ประกอบการนิเทศภายในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ 

 

           ปาริชารัชต์  สมเทพ 
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หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับกำรนิเทศกำรศึกษำ 

กำรนิเทศกำรศึกษำ 

1. ควำมหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ     

 ราชบัณฑิตสถาน (2525 : 41) ได้ให้ความหมายของการนิเทศไว้ว่า หมายถึง การชี้แจง     

การแสดง การจ าแนก ส าหรับการนิเทศการศึกษานั้น นักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

 Good (1959 ; อ้างถึงใน ชัด บุญญา, 2538 : 43) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือ ความ

พยายาม  ทุกอย่างของเจ้าหน้าที่ผู้จัดการศึกษา ในการแนะน าครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาให้รู้จักปรับปรุง วิธีสอน ช่วยให้เกิดความงอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ช่วยในการ

พัฒนาครู ช่วยในการเลือกและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ช่วยในการปรับปรุงวัสดุและ

เนื้อหาการสอน ปรับปรุงวิธีสอนและช่วยปรับปรุงการประเมินผลการสอน   

 ซูแซน  ซุลลิแวนและเจฟฟรีย์  แกลนซ์ (Sullivan and Glanz. 2000 : 24) กล่าวว่า       

การนิเทศการศึกษา คือ กระบวนการท างานร่วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

สัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการเรียนของนักเรียน  การนิเทศการศึกษาเป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งการพัฒนา 

การเรียนการสอน 

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์  (2540 : 261) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา ว่าเป็นกระบวนการ        

จัดบริหารการศึกษาเพ่ือชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของบทเรียนให้เป็นไปตาม

จุดมุ่งหมายของสถานศึกษา  

 ส านักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2542 : 5) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา 
เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ให้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาในด้าน
การแนะน าครู หรือผู้อื่นที่ท างานเกี่ยวกับการศึกษาให้รู้วิธีการปรับปรุง การสอนหรือการให้การศึกษา 
การนิเทศการศึกษา ช่วยให้เกิดความงอกงามในวิชาชีพการศึกษา ช่วยพัฒนาครู ช่วยในการเลือกและ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ช่วยเลือกและปรับปรุงวิธีสอนและช่วยเหลือปรับปรุงการ
ประเมินผลการสอน 
 ชารี มณีศรี (2542 : 22) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา คือกระบวนการพัฒนาการเรียน   
การสอนให้ดีขึ้น การร่วมมือกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้หลักประชาธิปไตยในการนิเทศ 
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สุนันทา เทพพิทักษ์ (2548 : 16) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่โดยตรง ร่วมมือกันด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  เพ่ือมุ่งให้ครูได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนไปในทางที่ดีขึ้น  ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่เป็นการประสานประโยชน์
ช่วยให้ครูมีความสุขในการท างาน และเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ครู ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ไปยังผู้เรียนโดยตรง ท าให้ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค ์

สมโภชน์ หลักฐาน (2549 : 98) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึงความร่วมมือระหว่าง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศในการช่วยเหลือ ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
 ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (อ้างถึงใน วรรณพร สุขอนันต์, 2550 : 13) กล่าวว่า การนิเทศ
การศึกษา เป็นกระบวนการท างานร่วมกับครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการให้ความช่วยเหลือ 
แนะน าส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ 

กลิคแมน (Gilckman) (อ้างถึงใน วรรณพร สุขอนันต์, 2550 : 14) กล่าวว่า การนิเทศ-
การศึกษา เป็นเรื่องของงานกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 17) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกันใน
บรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นิเทศและผู้รับนิเทศ  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัด
การศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลสูงสุดแก่ผู้เรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลย เขต 1 (2550 : 7) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา เป็น
กระบวนการท างานร่วมกัน ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เพ่ือปรับปรุงพัฒนามุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศึกษา 

อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552 : Online) กล่าวว่า  การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการใน

การแนะน าช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการนิเทศนั้นอยู่

บนหลักการของประชาธิปไตย ได้แก่ การเคารพซึ่งกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 

สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนหรือขอผู้รับ

การช่วยเหลือ ให้สามารถด าเนินการสอนหรือการปฏิบัติงานในหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการในพัฒนาคุณภาพ



   3 
 

การศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะสาขาวิชาในทุกระดับการศึกษา  การ

ช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเอ้ืออาทร บนพ้ืนฐานประชาธิปไตยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ได้รับการ

ช่วยเหลือ  

2.  ควำมจ ำเป็นในกำรนิเทศกำรศึกษำ 

ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษามีดังนี้ 

อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล (2552 : Online) กล่าวถึง  ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1) สภาพสังคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย  การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษา  

2) ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา  การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ  

3) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น 

จ าเป็นต้องได้รับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไข

ปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง  

4) การศึกษาของประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการ

ควบคุมดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา  

5) การศึกษาเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน จ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ครู

ที่มีความสามารถต่าง ๆ กัน  

6) การนิเทศการศึกษาเป็นงานที่มีความจ าเป็นต่อความเจริญงอกงามของครู แม้ว่าครูจะ

ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม  แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่ท างานใน

สถานการณ์จริง  

7) การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม  

8 ) การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่เสมอ  
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 การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมวลรวมของ
ประเทศ ทั้งนี้เพราะวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ผนวกกับ
กระแสสังคมโลกาภิวัตน์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติ มีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนอยู่
ตลอดเวลา ทุกสภาวะล้วนมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซึ่งต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความพร้อม ทั้งความรู้ ความสามารถ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและสรรพสิ่ง สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในถ่ายทอดให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาเกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถ
ด ารงชีพได้  

3. จุดมุ่งหมำยของกำรนิเทศกำรศึกษำ 
กวิน  (Minor J.Gwynn, 1974  อ้ างใน  สุ นั นท า  เทพ พิทั กษ์ , 2548 : 16 ) กล่ าวว่ า 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศ มีดังนี้ 
1) เพ่ือช่วยเหลือครูให้เข้าใจเด็กยิ่งข้ึน 
2) ช่วยพัฒนาครูให้ เกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่ งของหมู่คณะเป็นที่ยอมรับของ

ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
3) ช่วยเหลือครูในการจัดหาและเลือกสื่อการสอน 
4) ช่วยเหลือครูในการปรับปรุงการสอน 
5) ช่วยสร้างเสริมลักษณะการเป็นผู้น าให้แก่ครู โดยน าเอาความสามารถพิเศษออกมา

ช่วยเหลือครู คนอ่ืน 
6) ช่วยเหลือครูในการประเมินผลการเรียน 
7) ช่วยกระตุ้นครูให้รู้จักการประเมินผลการท างานและความก้าวหน้าของตนเอง 
8) ช่วยให้ครูมีความรู้สึกว่าได้รับความส าเร็จ มีความม่ันคงและปลอดภัยในการท างาน 
9) ช่วยกระตุ้นครูให้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรเพื่อน าไปใช้ให้เหมาะสม 
10) เพ่ือประชาสัมพันธ์การท างานและความก้าวหน้าของโรงเรียนต่อชุมชน 
สงัด อุทรานันท์ (2530 ; อ้างถึงใน อัญชลี   ธรรมะวิธีกุล, 2552 : Online) กล่าวว่า 

จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่า  มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ 4 ประการ  ดังนี้ 

          1) เพ่ือพัฒนาคน  หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากร   ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้น 

          2) เพ่ือพัฒนางาน หมายถึง  การนิเทศการศึกษามีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิต

จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมี

จุดมุ่งหมายที่จะ “พัฒนางาน”  คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 
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          3) เพ่ือสร้างการประสานสัมพันธ์ หมายถึง  การนิเทศการศึกษาเป็นการสร้างการประสาน

สัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ  ซึ่งเป็นผลมาจากการท างานร่วมกัน  รับผิดชอบร่วมกันมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งไม่ใช่เป็นการท างานภายใต้การถูกบังคับและคอยตรวจตรา

หรือคอยจับผิด           

 4) เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ การนิเทศการศึกษาเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ หมายถึงการจัด 

กิจกรรมการนิเทศท่ีมุ่งให้ก าลังใจแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ

อีกประการหนึ่งของการนิเทศ  เนื่องจากขวัญและก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้บุคคลมีความตั้งใจ

ท างาน หากนิเทศไม่ได้สร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว  การนิเทศการศึกษาก็ย่อมประสบ

ผลส าเร็จได้ยาก 

           Adams and Dickey (อ้างถึงใน วไลรัตน์, 2536 : 7) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศ

การศึกษา มีดังนี ้

1)  เพ่ือช่วยให้ครูค้นหาและรู้วิธีการท างานด้วยตนเอง  
2)  เพ่ือช่วยให้ครูรู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ปัญหาของตนเอง โดยช่วยให้ครูรู้ว่าอะไรที่เป็น

ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร  
3)  เพ่ือช่วยให้ครูรู้สึกม่ันคงในอาชีพ  
4)  เพ่ือช่วยให้ครูคุ้นเคยกับแหล่งวิทยากร และสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้  
5)  ช่วยเผยแพร่ให้ชุมชนเข้าใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน และให้การสนับสนุนโรงเรียน  
6)  ช่วยให้ครูเข้าใจถึงปรัชญาและความต้องการทางการศึกษา 
ชัด บุญญา (2538 : 46) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม 

กระตุ้นให้ครู และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษาทุกฝ่ายเป็นรายบุคคล หรือหลายคนร่วมมือ 

ร่วมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการเรียนการสอน  วิธีการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความส าเร็จตาม

มาตรฐานใด ๆ ของโรงเรียน และของบุคลากรของโรงเรียนให้สูงขึ้น และรักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่องด้วย

ความเต็มใจ 

สุนันทา เทพพิทักษ์ (2548 : 16) กล่าวว่า จุดหมายของการนิเทศการศึกษา คือการมุ่ง

ช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถพัฒนาปรับปรุงตนเองเพ่ือความก้าวหน้าทาง

วิชาชีพ ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจให้ครูมีความรู้สึกมั่นคงในการท างาน  เกิดความร่วมมือกัน

ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาซึง่จะส่งผลให้ได้มาซึ่งคุณภาพของผู้เรียนในที่สุด 
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สมโภชน์ หลักฐาน (2549 : 101) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา เป็น
กระบวนการท างานที่มุ่งสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของครู  ซึ่งจะยังผลสู่เป้าหมายสุดท้าย 
คือ ผู้เรียนมีคุณภาพ  สมดังจุดมุ่งหมายของการศึกษา และในขณะเดียวกันการนิเทศการศึกษาต้อง
พิจารณาในเรื่องการพัฒนากลุ่มคนผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูให้มีความรู้ความสามารถ ความ
มั่นใจ มีขวัญและก าลังใจในการท างานกระบวนการท างานเป็นไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดการประสาน
สัมพันธ์อันดีปราศจากความขัดแย้ง 
 วรรณพร สุขอนันต์ (2550 :19) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายหลักอยู่ที่การ
พัฒนาครูทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ คือช่วยให้ครูมีความเข้าใจถ่องแท้ ในวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา ในด้านหลักสูตร ด้านระเบียบวิธีการสอน ด้านการประเมินผล และการประมวลความรู้
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือสร้างความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญาให้เกิดแก่ผู้เรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 1-27) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา  
มีจุดมุ่งหมายส าคัญ ดังนี้ 

1) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2) เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
3) เพ่ือการสร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา 
4) เพ่ือการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
5) เพ่ือการพัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
6) เพ่ือการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
7) เพ่ือการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management  : KM) 
 
จุดมุง่หมายของการนิเทศการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา เช่น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายการจัดการศึกษาของรัฐ 
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือระดับอ่ืน จิตวิทยา
การศึกษา หลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้ การผลิต /ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การวัด
ประเมินผล การวิเคราะห์/วิจัยทางการศึกษา การรายงานผลการศึกษา เป็นต้น  
 2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ สมรรถนะให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนรู้
พัฒนาผู้เรียนด้านต่าง ๆ 
 3. เพ่ือสร้างเจตคติท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 4. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งความก้าวหน้าใน
วิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 5. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายในการนิเทศการศึกษา กับกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา
หรือองค์กรที่จัดการศึกษา  
 6. เพ่ือการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผู้เรียนด้านพฤติกรรม ทักษะ และการเรียนรู้ให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น หรือช่วยเหลือองค์กร สถานศึกษา ในการปฏิบัติง านตามแผน
โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

4. หลักกำรนิเทศกำรศึกษำ 
 เบอร์ตันและบรักเนอร์ (Burton and Brrueckner,1955 : 71-72 ; อ้างถึงใน สุนันทา -    
เทพพิทักษ์, 2548 : 18 ) กล่าวถึงหลักการนิเทศไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1)  การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต้องตามหลักวิชา (theoretically sound) ค่านิยม 
จุดประสงค์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามความเป็นจริงและตามกฎเกณฑ์ของเรื่องนั้น ๆ ควรมี
วิวัฒนาการทั้งด้านเครื่องมือและกลวิธีโดยมีจุดมุ่งหมายและนโยบายที่แน่นอน 
 2)  การนิเทศการศึกษาควรจะเป็นวิทยาศาสตร์ (science) คือเป็นไปอย่างมีล าดับขั้นตอน
และวิธีการ ปรับปรุงและประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ภายในขอบเขตของงานนั้น  หมายความรวมทั้งด้าน
กระบวนการนิเทศการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการนิเทศ และควรได้มาจากการรวบรวมและสรุปผลจาก
ข้อมูลอย่างเป็นปรนัย มีความถูกต้องแน่นอนเป็นที่เชื่อถือได้และอย่างมีระเบียบมากกว่าการสรุปจาก
ความคิดเห็น 

3)  การนิเทศการศึกษาควรเป็นประชาธิปไตย  (democratic) คือต้องเคารพในตัวบุคคล 
และความแตกต่างของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้มีการร่วมมือและใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด โดยใช้อ านาจน้อยที่สุดและอ านาจนั้นต้องได้มาจากหมู่คณะเพ่ือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหมู่คณะไปสู่เป้าหมาย 

4)  การนิเทศการศึกษาควรเป็นการสร้างสรรค์ (creative) คือควรแสวงหาความสามารถ 
พิเศษของแต่ละบุคคลแล้วเปิดโอกาสให้แสดงออกเพ่ือพัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มที่และควรมี  
ส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างานมาก
ที่สุด 
 มาร์ค สตูปส์ และคิงส์ สตูปส์ (Marks Stoops, and King Stoops, 1978 : 100, อ้างถึงใน 
สุนันทา เทพพิทักษ์, 2548 : 19) กล่าวถึงหลักการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1) การนิเทศเป็นการบริการที่จะต้องท าเป็นทีมและอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน 
2) การบริการด้านนิเทศการศึกษาจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของครูใหญ่ 
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3) การนิเทศการศึกษาควรปรับให้ตรงกับความต้องการของบุคลากรแต่ละคนในสถานศึกษา 
4) การนิเทศการศึกษาต้องช่วยจ าแนกและบอกถึงความต้องการของบุคลากรเพ่ือให้เกิดผลดีได้ 
5)  การนิเทศการศึกษาช่วยให้เป้าหมายและจุดหมายทางการศึกษาชัดเจนขึ้น 
6)  การนิเทศการศึกษาจะต้องช่วยปรับปรุงและพัฒนาเจตคติและสัมพันธภาพของบุคลากร 

ในโรงเรียนและชุมชน 
7) การนิเทศการศึกษาจะต้องช่วยในการจัด  และบริหารกิจกรรมร่วมหลักสูตรส าหรับ

นักเรียน 
8)  การนิเทศการศึกษาจะต้องช่วยให้บุคลากรทางการนิเทศ มีความรับผิดชอบในการปรับ

โครงการนิเทศต่าง ๆ ในโรงเรียน 
9)  จะต้องจัดให้มีงบประมาณด้านการนิเทศไว้ในงบประมาณประจ าปี 
10)  ผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับงานนิเทศ ต้องเป็นผู้วางแผนการนิเทศท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
11)  การนิเทศการศึกษา ต้องจัดให้มีคณะบุคคลเป็นผู้บริหารโครงการ 
12)  การนิเทศการศึกษา จะช่วยน าผลการวิจัยทางการศึกษาใหม่ ๆ มาใช้ 
13) การวัดประสิทธิผลของโครงการนิเทศ  ควรกระท าโดยผู้ร่วมโครงการและผู้มีส่วน

ช่วยเหลือ 
 Burton and Brueckner (1955 ; อ้างถึงใน ชัด บุญญา, 2538 : 44) กล่าวถึง หลักการ

นิเทศการศึกษาไว้ว่า  จะต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นความร่วมมือร่วมใจในการ

ด าเนินงาน ใช้ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ควรเป็น

การแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล แล้วเปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนา

ความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่ การนิเทศที่ดีจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง ยั่วยุและสร้าง

ความเข้าใจอันดีต่อกันและต้องท าให้ครูรู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพบวิธีที่ดีกว่าในการท างานเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์  

 Briggs & Justman (อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 13) 
กล่าวถึงหลักการนิเทศการศึกษา ไว้ 14 ประการ ดังนี้ 
  1) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย  

2) การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการเสริมสร้างและเป็นการสร้างสรรค์  
3) การนิเทศการศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับการรวมแหล่งวิทยาการเข้าเป็นกลุ่ม 

มากกว่าทีจ่ะแบ่งผู้นิเทศออกเป็นรายบุคคล  
4) การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพ มากกว่าที่จะเน้นใน

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  
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5) การนิเทศการศึกษาจะต้องหาทางส่งเสริมความเจริญงอกงาม  และพัฒนาครู
โดยเฉพาะในเรื่องความถนัดของแต่ละบุคคล  

6) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือ หาหนทางให้เด็กได้บรรลุตามความมุ่ง
หมายของการศึกษา  

7) การนิเทศการศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และ
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ  

8) การนิเทศการศึกษาควรเริ่มจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังเผชิญอยู่  
9) การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครูให้สูงขึ้น  
10) การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ วิสัยทัศนคติ และ

ข้อคิดเห็นของครูให้ถูกต้อง  
11) การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างง่าย ๆ และไม่เป็นพิธี  
12) การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือและกลวิธีง่าย ๆ  
13) การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล  
14) การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง  

ชารี มณีศรี (2542 : 27) กล่าวถึง หลักการในการนิเทศการศึกษา ไว้ดังนี้  
1) การนิเทศมุ่งส่งเสริมบ ารุงขวัญ 
2) การนิเทศคือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
3) การนิเทศเป็นกระบวนการส่งเสริมสร้างสรรค์ 
4) การนิเทศตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย 
5) การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเป็นงานที่เกี่ยวพันกัน 
6) การนิเทศการศึกษาเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนการประสานงาน  และแนะน าให้       

เกิดความเจริญงอกงามแก่ครูโดยทั่วไป 
7) การนิเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีขจัดช่องว่างระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะในชนบท 

 สุนันทา เทพพิทักษ์ (2548 : 19-20) กล่าวถึง หลักการนิเทศการศึกษาว่า ควรเน้นการ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง และควรเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ มีการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านตัว
ครูและบุคลากรทางการศึกษา บรรยากาศของการนิเทศควรเป็นแบบประชาธิปไตย คือมีความเป็น
กันเอง ตกลงร่วมกันอย่างมีเหตุผลและเป็นไปตามความสมัครใจและความต้องการของครูมีความ
ศรัทธาและภาคภูมิใจในตนเอง มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมและมีเป้าหมายเดียวกันคือผู้เรียนเกิดการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
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 สมโภชน์ หลักฐาน (2549 : 105 ) กล่าวถึง หลักการนิเทศการศึกษาว่า ควรมีหลักการ ดังนี้  

1) การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย 

2) การนิเทศการศึกษาต้องพัฒนาการให้ด้านบุคลากร และเทคนิควิธีโดยมุ่งเน้นคุณภาพ

ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

3) การนิเทศการศึกษาต้องมีการวางแผน  ท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยเน้น

กระบวนการกลุ่มมากกว่ารายบุคคล  

4) การนิเทศการศึกษาต้องสร้างขวัญก าลังใจแก่คร ู

สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ (2550 : 25) กล่าวถึง หลักการนิเทศการศึกษา ว่า คือความ

พยายามทุกวิถีทางของผู้ให้การนิเทศที่จะแสวงหาความสามารถของผู้รับการนิเทศ เพ่ือพัฒนาให้

บุคคลเหล่านั้นใช้ความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในที่สุด 

วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 16) กล่าวถึงหลักการนิเทศการศึกษาว่า เป็นหลักการปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ มีขั้นตอน ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน เน้นกระบวนการประชาธิปไตยใน
การสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล โดย
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้สร้างสรรค์ความคิด และเจตคติที่ดีต่อกัน โดยมุ่งส่งเสริมบรรยากาศแห่ง
ความร่วมมือ การสร้างขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า  
ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงานในการวางแผนร่วมกัน 

ชัด  บุญญา (มปป. : 44) กล่าวถึง หลักการนิเทศการศึกษา มีดังนี้  

1) การนิเทศการศึกษา จะต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นความร่วมมือ ร่วมใจ 

ในการด าเนินงานใช้ความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ  

(Burton and Brueckner,  1955) 

2) การนิเทศการศึกษามุ่งให้ครูรู้จักวิธีคิดค้นการท างานด้วยตนเอง มีความสามารถ     

ในการน าตนเอง  และสามารถตัดสินปัญหาของตนเองได้  (Adams and Dickey, 1953) 

3) การนิเทศการศึกษา ควรเป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคล     

แล้วเปิดโอกาสให้  ได้แสดงออก และพัฒนาความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่  (Burton and  

Brueckner, 1955)  

4) การนิเทศที่ดีจะต้องสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง  ยั่วยุและสร้างความเข้าใจอันดี    

ต่อกันและต้อง ท าให้ครูรู้สึกว่าจะช่วยให้เขาพบวิธีที่ดีกว่าในการท างาน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  

(Franseth 1961 : 23 - 28) 
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5) การนิเทศการศึกษาควรเป็นไปอย่างง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตอง (Briggs and Justman, 1952 

หลักการนิเทศการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 

1. การนิเทศการศึกษา ควรก าหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตการนิเทศให้ชัดเจน สร้างความ

เข้าใจให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ  

2. การนิเทศการศึกษา ควรยึดหลักวิชาการแต่ไม่ควรยึดติดในรูปแบบมากจนเกินไป หรือ

เรียบง่ายจนขาดระบบ ระเบียบ ขาดความน่าเชื่อถือ ควรมีความเป็นกันเองและเป็นไปอย่าง

สร้างสรรค์ เอ้ืออาทร เพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความอบอุ่น เชื่อมั่น มีขวัญก าลังใจ พร้อมที่จะให้ความ

ร่วมมือ เน้นกระบวนการกลุ่ม มีความเป็นประชาธิปไตย สร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้นิเทศ

และผู้รับการนิเทศ 

3. การนิเทศการศึกษา ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หรือผู้รับการนิเทศ 

เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 

 4. การนิเทศการศึกษา ควรใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ที่มีหน้าที่นิเทศการศึกษาจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษาและเรื่องที่จะนิเทศเป็นอย่างดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ

องค์กร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีบริบทหรือข้อจ ากัดที่ความแตกต่างกันในด้าน

ต่าง ๆ  

 5. การนิเทศการศึกษาที่ดี ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในเรื่องที่จะนิเทศให้

ชัดเจน ในบริบทขององค์กร สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนการนิเทศ เพ่ือการ

วางแผนในการนิเทศ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาหรือการพัฒนาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

5. กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ (process of supervision) 

 นักการศึกษาได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศ ไว้ดังนี้  
 ชัด บุญญา (2538 : 46) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศของ เลฮ์แมน มี  8  ขั้น ได้แก่ 

ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหาและความต้องการจ าเป็น (Need) 

ขั้นที่ 2  การก าหนดจุดประสงค์ท่ีวัดได้  (Measurable Goals)      

ขั้นที่ 3  การก าหนดอุปสรรคและข้อจ ากัดต่าง ๆ (Constraints) 

ขั้นที่ 4  การก าหนดวิธีการที่เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา (Alternatives) 

ขั้นที่ 5  การเลือกทางเลือกในขั้นที่ 4 มาปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา (Selection) 



   12 
 

ขั้นที่ 6  การน าทางเลือกที่เลือกแล้วไปทดลองใช้ (Implementation) 

ขั้นที่ 7  การประเมินผลการทดลอง เพ่ือพิจารณาดูว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

(Evaluation) 

ขั้นที่ 8  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องหลังจากทดลองดูแล้ว (Modification) 
 

ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 26) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศไว้ 4 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1)  การศึกษาสภาพปัจจุบันเพื่อก าหนดปัญหาและความต้องการ ดังนี้  
1.1) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพต่าง ๆ  
1.2) ส ารวจและประเมินความต้องการของครู  
1.3) จัดล าดับความส าคัญของปัญหา  
1.4) วิเคราะห์สาเหตุและล าดับความส าคัญ 

2) การวางแผน น าข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา สาเหตุแห่งปัญหาน ามา
ก าหนดกิจกรรมและแนวทางแก้ไข ปฏิบัติ โดยเขียนเป็นโครงการประกอบด้วยหลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทรัพยากร ผลที่คาดหวัง 

3) การปฏิบัติการนิเทศ เป็นการด าเนินตามกิจกรรมที่ก าหนดในโครงการนิเทศ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติเรียบร้อย ผู้นิเทศควรด าเนินการ ดังนี้  

3.1) เตรียมพร้อมก่อนการนิเทศ ควรประชุมครูซักซ้อมความเข้าใจ  
3.2) ปฏิบัติการนิเทศ ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ รับทราบปัญหาและน ามา 

พิจารณาช่วยเหลือและค านึงถึงขวัญก าลังใจของครู 
4) การประเมินผล เป็นการตรวจสอบความส าเร็จของโครงการถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้ 
 Allen (อ้างถึงใน ชารี, 2542 : 80 – 82) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาที่จะได้รับ

ความส าเร็จ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้  

1)  กระบวนการเกี่ยวกับการวางแผน (Planning processes)  
    1.1) การคิด (Thinking) การวางแผนการนิเทศเกี่ยวข้องกับการคิดแผนงานที่จะท าใน

อนาคตตามล าดับก่อนหลัง  
 1.2) การจัดท าตารางงาน (Scheduling) เพ่ือให้แผนงานการนิเทศมีผลในเชิงปฏิบัติได้

ง่ายต่อการปฏิบัติ จัดท าตารางในการนิเทศ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ให้แน่นอน  
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 1.3) การท าโครงการ (Programming) โครงการเป็นที่รวมของแผนงาน  เป็นขั้นน า
แผนงานไปปฏิบัติ  

 1.4) แผนงานที่ดีน าไปสู่การคาดคะเน (Forecasting) แผนงานเป็นเรื่องของการคิดที่จะ
ท าอะไร สักอย่างในอนาคต การกะประมาณการอย่างดีย่อมง่ายต่อการที่จะท านายผลการท างานได้  

 1.5) ปรับปรุงการท างานแผนการให้ดีขึ้น (Developing procedures) ตระหนักในปัญหา
และอุปสรรคของแผนงานที่เกิดขึ้น หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น งานการนิเทศการศึกษาเป็นงานที่
ผูกพันซับซ้อน จะต้องแก้ไขให้เหมาะสมอยู่เสมอ  

2) การจัดการ (Organizing Processes)  
 2.1) จัดจ าแนกหน้าที่ (Distributing functions) งานการนิเทศการศึกษามีหลายประการ 

ทั้งการฝึกอบรมประจ าการ การจัดหลักสูตร การจัดบุคลากร เป็นต้น เพ่ือมิให้งานสับสน งานซ้อนงาน 
ควรจ าแนกลักษณะงานให้เด่นชัด 

 2.2) การประสานงาน (Co – ordinating) ประโยชน์ของการประสานงาน คือ สร้างความ
เข้าใจในการท างานร่วมกันขจัดปัญหาการท างานที่ซ้ ากัน เป็นต้น และโดยหน้าที่ของผู้นิเทศท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับฝ่ายบริหารการศึกษาโดยตรง  

 2.3) ชี้แหล่งข้อมูลวิชาการ (Resources allocating) การจัดวัสดุ อุปกรณ์การสอน 
อ านวยความสะดวก จัดให้มีเครื่องใช้ในโรงเรียนทั้งที่หาได้เองและการจัดท าขึ้น  

 2.4) จัดให้มีความสัมพันธ์มีความต่อเนื่อง  (Establishing relationship) ความเป็น
ปึกแผ่นในหน่วยงานการนิเทศเป็นผลสืบเนื่องจากการประสานงาน และมีผลกระทบต่อการนิเทศเป็น
อย่างมาก  

 2.5) เป็นตัวแทน (Delegating) ตามลักษณะงานของศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่เป็นตัวแทน
ทางการศึกษา มีบทบาทเป็นตัวแทนในด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านวิทยากร และด้านการ
ประสานงาน  

3) การน า (Leading processes)  
 3.1) น าในการตัดสินใจ (Decision making) กระบวนการนิเทศมิได้มุ่งหมายในการใช้

อ านาจเผด็จการ หากแต่การตัดสินใจนั้นจะต้องมาจากหมู่คณะเป็นส าคัญ  
 3.2) ข้อเสนอแนะ (Suggestion) ให้ค าปรึกษาแนะน า  
 3.3) แรงจูงใจ (Motivation) ก าลังใจมีวันหมดไปได้ การรักษาแรงจูงใจให้คงทนถาวร
ขึ้นอยู่กับการสนองความต้องการ การเข้าใจกัน การเอาใจใส่ในเรื่องสวัสดิภาพ เป็นต้น  
 3.4) การสื่อความหมาย (Communication) กระบวนการน าในการนิเทศที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ การใช้ความสามารถในด้านการติดต่อสื่อความหมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานการศึกษา
ของผู้นิเทศเป็นส าคัญ  
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 3.5) การคิดริเริ่ม (Initiating) บรรยากาศในการริเริ่มอยู่ที่ภาวะผู้น า หากศึกษานิเทศก์
เป็นผู้มีใจกว้างขวางยอมรับความคิดคนอ่ืน สนับสนุนให้เขาคิดมองข้ามความผิดพลาดเล็ก ๆ น้อยๆ 
โดยไม่ตั้งใจ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ครูอยากจะคิด อยากจะริเริ่มท าอะไรแปลกใหม่ ข้อที่น่าค านึงก็คือ
ลักษณะของสังคมไทย   บางประการที่ท าให้คนไม่อยากริเริ่มในกิจการต่าง  ๆ เช่น การติเพ่ือท าลาย 
การนินทา การว่ากล่าวผู้ที่คิดท าอะไรแล้วไม่ส าเร็จ เป็นต้น 
 3.6) การสาธิต (Demonstrating) การน าในการสาธิต คือ การน าเผยแพร่ทางวิชาการ 
ศึกษานิเทศก์สาธิตบทเรียน สาธิตการสอนวิธีต่าง ๆ แก่คณะครู สนับสนุนให้โรงเรียนมีการสาธิต
วิชาการแก่ชุมชน เช่น การจัดสัปดาห์เกษตร สัปดาห์วัฒนธรรม สาธิตเมื่อมีความเคลื่อนไหวทาง
วิชาการใหม่ ๆ นอกจากโรงเรียนจะได้ท าหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์กับภายนอกแล้ว ยังเป็นการ
น าให้ชุมชนมองเห็นความส าคัญของโรงเรียนเข้าใจโรงเรียน ให้ความสนับสนุนโรงเรียนในโอกาสต่อมา  
         4) การควบคุม (Controlling processes)  
 4.1) ท าให้ถูกต้อง (Taking corrective action) การควบคุมในการนิเทศแตกต่างจากการ
ควบคุมทางบริหาร เพราะการนิเทศใช้พระคุณมากกว่าพระเดช เมื่อศึกษานิเทศก์ทราบข้อบกพร่อง 
ข้อผิดพลาดของครู ศึกษานิเทศก์จะใช้เทคนิคการนิเทศแก้ไขข้อบกพร่องนั้น  ซึ่งเป็นไปเพราะความ
เชื่อถือศรัทธาในหลักการความร่วมมือในด้านนี้มาจากน้ าใสใจจริง มิใช่การใช้อ านาจบังคับ  
 4.2) ความเจริญงอกงาม (Expediting) ในกรณีที่การกระท าถูกต้อง หรือการสอนด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษานิเทศก์ย่อมช่วยในกิจกรรมนั้นประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น  
 4.3) การกล่าวโทษเป็นลายลักษณ์อักษร (Reprimanding) การท างานร่วมกับบุคคล
หลายประเภท เรายอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นพ้ืนฐาน บุคคลบางคนย่อมง่ายต่อการ
แนะน า บางคนจะต้องใช้หลักการเข้มงวดจึงจะยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
 4.4) บทก าหนดโทษ (Applying sanction) เมื่อแนะน าช่วยเหลือโดยประการต่าง ๆ แต่
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข บทก าหนดโทษเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริหารทั่วไป 
         5) กระบวนการประเมินผล  (Assessing processes) การประเมินค่ าของสิ่ งใด เป็ น
กระบวนการขั้นสุดท้ายของสิ่งนั้น  
 5.1) พิจารณาผลงาน (Judging performance) ประเมินค่าผลงานว่า ดี เลว ประการใด  
 5.2) วัดผล (Measuring performance) วัดผลสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติการ 
 กรมวิชาการและคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543 : 17) กล่าวถึงกระบวนการนิเทศ
ว่า ควรเป็นกระบวนการต่อเนื่องกัน ดังนี้  

 1) ขั้นเตรียมการนิเทศ  
 2) ขั้นวางแผนการนิเทศ  
 3) ขั้นปฏิบัติตามแผนการนิเทศ  
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 4) ขั้นประเมินผลการนิเทศ  
 5) ขั้นปรับปรุงแก้ไขวิธีการนิเทศ  

 แฮริส (Harris, 1985 ; อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2548  : 41 - 43) กล่าวถึง 
กระบวนการนิเทศ มีข้ันตอน 6 ขั้นตอนดังนี้  

1) การประเมินสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศึกษาถึงสภาพต่าง ๆ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเพื่อเป็นตัวก าหนดการเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

    1.1) การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจะศึกษาถึงธรรมชาติและความสัมพันธ์ของเรื่องต่าง ๆ  
1.2) การสังเกตเป็นการมองสิ่งรอบตัวด้วยความละเอียดถี่ถ้วน  
1.3) การทบทวนเป็นการตรวจสอบสิ่งรอบตัวอย่างตั้งใจ  
1.4) การวัดพฤติกรรมการท างาน  
1.5) การเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างาน  

2) การจัดล าดับความส าคัญของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดความส าคัญของ
งาน ตามเป้าหมายวัตถุประสงค์และกิจกรรมตามล าดับความส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  
 2.1) การก าหนดเป้าหมาย  
 2.2) การก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ  
 2.3) การก าหนดทางเลือก  
 2.4) การจัดล าดับความส าคัญของงาน  

3) การออกแบบวิธีการท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนดโครงการ
ต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

3.1) การจัดสายงานเป็นการจัดส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานให้สัมพันธ์กัน  
3.2) การหาวิธีการน าเอาทฤษฎี หรือหลักการไปสู่การปฏิบัติ  
3.3) การเตรียมการต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะท างาน  
3.4) การจัดระบบการท างาน  
3.5) การก าหนดแผนในการท างาน  

4) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

4.1) การก าหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ  
4.2) การจัดสรรทรัพยากรไปให้หน่วยงานต่าง ๆ  
4.3) การก าหนดทรัพยากร ทีจ่ าเป็นจะต้องใช้สาหรับความมุ่งหมายเฉพาะอย่าง  
4.4) การมอบหมายบุคลากร ให้ท างานในแต่ละโครงการหรือแต่ละเป้าหมาย  
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5) การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงาน เวลา วัสดุอุปกรณ์ 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทุก ๆ อย่าง  เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผล  ซ่ึงประกอบด้วย
กระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

5.1) การประสานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ ให้ด าเนินการไปด้วยความราบรื่น  
5.2) การสร้างความกลมกลืนและความพร้อมเพรียงกัน  
5.3) การปรับการท างานในส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด  
5.4) การก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละช่วง  
5.5) การสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดข้ึน  

6) การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดสภาพที่
เหมาะสมที่จะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุด มีกระบวนการย่อย ๆ ดังนี้  

6.1) การแต่งตั้งบุคลากร  
6.2) การก าหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการท างาน  
6.3) การก าหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณ หรืออัตราเร่งในการท างาน  
6.4) การแนะน าการปฏิบัติงาน  
6.5) การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการปฏิบัติงาน  

 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 39) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศว่า เป็นขั้นตอนในการ

ด าเนินงานและการปฏิบัติงานการนิเทศอย่างมีระบบ มีการประเมินสภาพการท างาน การจัดล าดับ

งานที่ต้องท า การออกแบบงาน การประสานงาน ตลอดจนการอ านวยการให้งานลุล่วงไป 

 สงัด อุทรานันท์ (อ้างถึงใน วรรณพร สุขอนันต์, 2550 : 24-25) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศ

การศึกษาที่มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมไทย มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (planning-P) เป็นขั้นที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะท า
การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะต้องมีการนิเทศ  รวมทั้ง
วางแผนถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด้วย 

ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ในสิ่งที่จะท า (informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงสิ่ง
ที่จะด าเนินการว่าจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถอย่างไรบ้าง มีข้ันตอนอย่างไรและจะท าอย่างไรจึง
จะท าให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ 

ขั้นที ่3 การปฏิบัติงาน (doing-D) ประกอบด้วยการปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะ คือ 
1) การปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ เป็นขั้นที่ผู้รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตาม 

ความรู้ ความสามารถที่ได้รับ  
 



   17 
 

2) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ ขั้นนี้ผู้ให้การนิเทศจะท าการนิเทศและควบคุม 
คุณภาพให้งานส าเร็จทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพสูง  

3) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ ในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที ่
จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุผล 

ขั้นที่ 4 การสร้างขวัญและก าลังใจ (reinforcing-R) ขั้นนี้เป็นขั้นของการเสริมก าลังใจของ
ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะ
ด าเนินการไปพร้อม ๆ กับท่ีผู้รับการนิเทศก าลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นก็ได้ 

ขั้นที่ 5 การประเมินผลผลิตของการด าเนินงาน  (evaluating-E) เป็นขั้นที่ผู้นิเทศท าการ
ประเมินผลการด าเนินการซึ่งผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข 

กระบวนกำรนิเทศกำรศึกษำ สรุปได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียมกำร เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
   1.1 เครื่องมือการนิเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ใช้ในการนิเทศ ได้แก่ เนื้อหาสาระที่จะใช้ในการ

นิเทศ เอกสาร เครื่องมือวัดผล ประเมินผลการนิเทศ วัสดุ/อุปกรณ์ สื่อ/นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับเรื่องนิเทศ 

   1.2 ผู้นิเทศ เป็นบุคลากรส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์     
ผู้ร่วมนิเทศ ซึ่งควรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติ ให้มีความพร้อมก่อนการนิเทศ 

   1.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ -
ศึกษา ทั้งข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน บริบทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนิเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน 
การนิเทศ 

2. ขั้นวำงแผน เป็นน าข้อมูลจากการเตรียมความพร้อมที่จะด าเนินการนิเทศ มาวางแผน
ส าหรับการนิเทศ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 2.1 ก าหนดหัวข้อเรื่องที่จะท าการนิเทศ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขต 
การนิเทศให้ชัดเจน 

 2.2 ประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมในการนิเทศ ผู้รับการนิเทศ ประชุมชี้แ จง 
วางแผนงานร่วมกัน ก าหนดรูปแบบการนิเทศ จัดท าปฏิทินการนิเทศ 

    2.3 ประชาสัมพันธ์การนิเทศให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และพร้อมรับการนิเทศตามความ
จ าเป็น หรือตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
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3.  ขั้นด ำเนินกำรนิเทศ เป็นขั้นตอนส าคัญที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จะต้องมีการปรับ
พฤติกรรมเข้าหากัน ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

 3.1 การสร้างความคุ้นเคย เริ่มตั้งแต่การกล่าวปฏิสันถาร ทักทาย การแสดงความจริงใจ 
การแสดงออกถึงความเป็นมิตร ความยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้นิเทศ เพ่ือลดความวิตกกังวลของผู้รับการ
นิเทศ สร้างบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรที่ด ี

 3.2 การรับรู้ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับการนิเทศ ผู้นิเทศก่อนที่จะด ำเนินกำรนิเทศ หรือให้
ความช่วยเหลือ ควรรับรู้ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้รับการนิเทศก่อน โดยใช้ทักษะการสังเกต สัมภาษณ์ 
สอบถาม ศึกษาจากผลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ศึกษาผลการทดสอบ (กรณีด้านความรู้) ศึกษาผลการ
ประเมิน (กรณีทักษะหรือพฤติกรรม) เพ่ือ ให้การนิเทศด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับปัญหาและความต้องการของผู้รับการนิเทศ 

 3.3 การนิเทศ ควรใช้เทคนิควิธีการที่หลากหลาย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับบริบทองค์กร 
หรือบุคคล เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสาธิตทดลอง การศึกษาดูงาน การนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
การนิเทศแบบคลินิก การนิเทศแบบคู่สัญญา การนิเทศแบบกัลยาณมิตร เป็นต้น 

 3.4 พฤติกรรมการนิเทศ  ผู้นิเทศต้องมีทักษะในการนิเทศเป็นอย่างดี ซึ่งต้องอาศัยทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ มีความสามารถในการใช้สื่อต่าง ๆ มีศิลปะการพูด สามารถพูดโน้มน้าวจิตใจ สร้าง
ความเชื่อถือ ศรัทธาและสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น ผู้นิเทศจึงควรเป็นผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี การนิเทศควรต้องหลีกเลี่ยงการต าหนิหรือดูหมิ่นผู้รับการนิเทศ และ
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือองค์กร สามารถน าสถานการณ์ที่วิกฤติมาเป็นการสร้าง
โอกาสให้ผู้รับการนิเทศได้ มีศิลปะในการพูดให้ก าลังใจ ให้ผู้รับการนิเทศพ่ึงตนเองได้ มีความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 3.5 กระบวนการนิเทศ ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องเหมาะสมกับความพร้อม
ด้านเวลา และโอกาสของผู้รับการนิเทศ ซึ่งจะท าให้การด าเนินการนิเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
          4. ขั้นติดตำมผล การติดตามผลการนิเทศเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ เพราะจะช่วยให้ทราบผลการ
นิเทศในเชิงพัฒนาการ ทั้งนี้ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศจะต้องตกลงกันในเงื่อนไขที่ส ะท้อนผลอันเกิด
จากการนิเทศด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เช่น การน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติหลังจากได้รับการนิเทศ 
ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้นิเทศ สามารถน าไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศต่อไป  
 5. ขั้นวัดผล – ประเมินผล กำรวัดผล ประเมินผลการนิเทศ มีดังนี้ 
     5.1 วัดผลก่อนการนิเทศ สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู้นิเทศควรเลือกใช้
เครื่องมือ และวิธีการให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการนิเทศ 
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  5.2 วัดผลระหว่างการนิเทศ เป็นการวัดผลด้านกระบวนการปฏิบัติ  อันเป็นผลที่เกิดจาก
การนิเทศ ซึ่งจะสะท้อนผลให้ผู้นิเทศสามารถลงไปช่วยเหลือได้ทันการ ก่อนมีการวัดผล ประเมินผล
สุดท้าย 
     5.3 วัดผล-ประเมินผลหลังการนิเทศ เป็นการวัดผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการนิเทศตาม
ช่วงเวลาที่ก าหนด เป็นการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หรือผลผลิต (Product) ที่ได้
จะสะท้อนผลของการนิเทศว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีปัจจัย (Input) และ 
กระบวนการ (Process) เป็นองค์ประกอบส าคัญ 
 6.  ขั้นสรุปผลและกำรจัดท ำแนวปฏิบัติกำรนิเทศ เป็นขั้นตอนกำรสรุปผลกำรนิเทศ  ซึ่ง
อาจจะได้ข้อมูลใหม่หรือข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และเพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการนิเทศครั้งต่อไป   
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กำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
 
ควำมหมำยของกำรนิเทศภำยในโรงเรียน  
 กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 55) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  อันจะส่งผลในการที่จะพัฒนาบุคลากรทุกคน  ให้สามารถ

ท างานเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ การนิเทศภายในมิใช่การตรวจสอบ จับผิด  แต่เป็น

การช่วยเหลือส่งเสริมเติมส่วนที่ขาดให้กันและกัน  การนิเทศภายในของโรงเรียนจึงควรจัดให้มีขึ้น

อย่างเป็นระบบมีการวางแผนละเอียดร่วมกัน  แต่ละขั้นตอนบอกถึงระยะเวลาแนวทางปฏิบัติ        

และผลที่คาดว่าจะได้รับ และขณะด าเนินการควรมีบันทึกผลเพ่ือปรับปรุงเป็นระยะ 

 กู๊ด (Good, 1973 อ้างถึงใน สุนันทา เทพพิทักษ์, 2548 : 20) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษา
ในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศ ที่จะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครูหรือผู้อ่ืน
ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนของตนให้ดีขึ้น  การนิเทศ
การศึกษาช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้านวิชาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู ช่วยในการ
คัดเลือกแบบและปรับปรุงวัตถุประสงค์ทางการศึกษา ช่วยในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์การสอน
ปรับปรุงวิธีการสอนและช่วยในการประเมินผลการเรียนการสอน  
 สุนันทา เทพพิทักษ์ (2548 : 21) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึงกระบวนการที่
ผู้บริหารปฏิบัติงานร่วมกันกับครูเพ่ือช่วยเหลือครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเต็มใจ
ท างานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน  โดยความร่วมมือของ  
ทุกฝ่ายในโรงเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม (มปป :14) กล่าว่า การนิเทศภายในโรงเรียน 
หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผู้ที่อยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ผู้บริหารลงไปถึงภารโรงและคนงาน ในอัน
ที่จะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้ดีขึ้น  เป็นการเพ่ิมพลังการ
ปฏิบัติงานของครู รวมทั้งให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และผลขั้นสุดท้ายคือ การศึกษาของเด็ก
ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กล่าว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การส่งเสริม
สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาให้เต็มตามวัยและศักยภาพ หรือ หมายถึง การ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูในสถานศึกษานั้น  ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา 
การปฏิบัติงานของครูให้มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน 
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 วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 31) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นความร่วมมือกันของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษาในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือครู หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ให้รู้จักปรับปรุงวิธีสอนและเนื้อหาการสอน  ตลอดจนปรับปรุงการประเมินผลการสอน  ให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาที่ก าหนดไว้  ช่วยให้เกิดความ    
งอกงามทางวิชาชีพทางการศึกษา ท าให้ครูผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และมีก าลังใจที่จะพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและรักษามาตรฐานไว้       
จนส่งผลให้สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากสถานศึกษาทุกฝ่าย  อีกทั้งผ่านการ
ประเมินภายในและภายนอก 
 ชัด  บุญญา (มปป. : 44) กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การด าเนินการใด ๆ ที่
ท าให้ครูมีความพึงพอใจ และมีก าลังใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการด าเนินงาน
ใดๆ ของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานใดๆ ของโรงเรียนและของบุคลากรให้สูงขึ้นและรักษาไว้ จน
ส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้รับประโยชน์จากโรงเรียนทุกฝ่าย  อีกทั้งผ่านการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอก   
 EA 634 (25…..: 182)  กล่าวว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
ของ ผู้บริหารโรงเรียนในอันที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือ การช่วยเหลือ แนะน า และให้ค าปรึกษาหารือ 
เพ่ือช่วยให้ครูสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมการสอนได้ด้วยตนเอง อันจะส่งผล
ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนสรุปได้ว่า การนิเทศภายในเป็นกระบวนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยมุ่งที่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นหลัก เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศให้มีความรู้
ความสามารถ มีขวัญกลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นิเทศโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาใน
ลักษณะของการพ่ึงพากันแบบมีส่วนร่วม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกัลยาณมิตรและมีความเป็น
ประชาธิปไตย ซึ่งมีเป้าหมายส าคัญคือคุณภาพผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และบรรลุตามวิสัย
ของสถานศึกษา 
 
ควำมจ ำเป็นในกำรนิเทศภำยใน 
 วัชรา เล่าเรียนดี (2541 : 130)  กล่าวถึง ความจ าเป็นในการนิเทศภายในว่า  การนิเทศ
ภายในโรงเรียนเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องอาศัยการด าเนินงานที่เป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้น า
ทางวิชาการ จึงควรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ให้ขวัญก าลังใจ และ
ร่วมมือกับบุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือร่วมกัน
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนให้เป็นคนทันโลก ทันเหตุการณ์ และพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของสังคมโลก
ในยุคโลกาภิวัฒน์ได้เป็นอย่างดี 
 อัญชลี โพธิ์ทอง (2541 : 85) กล่าวถึง ความจ าเป็นในการนิเทศภายใน มีดังนี้  

1) การนิเทศเป็นการส่งเสริมคุณภาพด้านการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 
2) ครูควรได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาความเจริญด้านการสอนและทางวิชาการ  
3) โรงเรียนต้องมีการนิเทศ เพราะโครงการที่ประกอบด้วยข้อมูลจากการนิเทศจะช่วย

ในการจ าแนกคุณภาพครู และยังสามารถช่วยในการตัดสินปัญหาบางอย่างในโรงเรียนได้  
4) การนิเทศสามารถกระตุ้นน าทางความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นกับครูภายในโรงเรียน    

โดยเฉพาะกรณีที่น าเอาเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ตลอดจนการวิจัยมาใช้จะเป็นการช่วยในการเก็บ
ข้อมูลในการนิเทศการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ  

5) โรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ครูท าต่อเนื่องกันไป  เพราะไม่มีหลักประกันว่า    
ครูที่ ผ่ านสถาบันฝึกหั ดครูแล้วจะเป็นครูที่ มีประสิทธิภาพตลอดไปโดยไม่ต้องมีการนิ เทศ            
เพราะความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเพ่ิมพูนขึ้นเรื่อย ๆ  

6) เพ่ือเป็นการให้ครูเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยทั่ว ๆ ไป ปรัชญาของโรงเรียน 
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน เพ่ือช่วยให้การด าเนินการสอนบรรลุวัตถุประสงค์  

7) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของคณะครู  และก่อให้เกิดความรู้สึก
ปลอดภัยในการท างาน เพ่ือจะได้ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกัน      
มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีความรักและภูมิใจในอาชีพครูที่ตนปฏิบัติอยู ่

แสน สมนึก (2541 : 14)  กล่าวถึง ความจ าเป็นในการนิเทศภายในว่า การนิเทศภายใน
โรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งต่อกาส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เพราะผู้บริหารเป็นผู้รู้ปัญหาของ
โรงเรียนอย่างแท้จริง ถ้าผู้บริหารได้รับการฝึกให้ด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้ ก็สาม ารถ
แก้ปัญหาภายในของโรงเรียนตนได้มากที่สุด 

ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 224-225)  กล่าวถึง ความจ าเป็นในการนิเทศภายในว่า

การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ของสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ ท าให้สถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ  

ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้น การนิเทศยังมีความจ าเป็นเนื่องจากสภาพการนิเทศของกรมฯที่

รับผิดชอบ และศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัด ประกอบกับสถานศึกษากระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ    

ทั่วประเทศ กรมฯ ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็น

ดังนี้  
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1) ศึกษานิเทศก์มีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถนิเทศได้อย่างทั่วถึงและเจาะลึกถึงการเรียน      
การสอนในห้องเรียน มีการขยายตัวในด้านจ านวนสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา  

2) การศึกษาด้านอาชีวศึกษา มีความหลากหลายในวิชาชีพ ความช านาญ ความรู้เฉพาะ
สาขาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดศึกษานิเทศก์ก็ให้ครบตามสาขาและเพียงพอจึงเป็นสิ่งที่ท าได้จ ากัด  

3) การนิเทศภายในสถานศึกษา เป็นการใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งบุคลากรมีจ านวนมากและมีความช านาญในสาขา เป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การศกึษาด้วย  

4) การนิเทศภายในสถานศึกษาก็จะได้สร้างความใกล้ชิดความคุ้นเคยกันและการท างาน
ร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันเกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันในการท างาน  

5) การประสานในสถานศึกษาจะสะดวก เพราะความคุ้นเคยกันมีประชาสัมพันธ์งานได้
ทั่วถึง 
 สุนันทา เทพพิทักษ์ (2548 : 22)  กล่าวถึง ความจ าเป็นในการนิเทศภายในว่า เพ่ือช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาตนเองให้ทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน         
เพ่ือแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 35-36) กล่าวถึง ความจ าเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียน       
ว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน  เนื่องจากขาดแคลนผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา         
โดยต าแหน่งมีจ านวนจ ากัด จึงไม่สามารถสนองความต้องการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ       
ได้ทั่วถึง ตลอดจนสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ  ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรภายในโรงเรียนมีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอ เป็นผู้รู้ปัญหาแท้จริงและสามารถจะติดตามการปฏิบัติงาน หรือผลการนิเทศ   
ได้ตลอดเวลา เพราะอยู่ใกล้ชิดกันท าให้งานด าเนินไปถึงจุดมุ่งหมายโดยไม่ขาดความต่อเนื่อง        
และยงัเป็นการสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันด้วย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 24-25) กล่าวถึง ความจ าเป็นในการ
นิเทศภายในโรงเรียนว่า การนิเทศเพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น ต้องท า
ความเข้าใจให้ตรงกันว่าการจัดการความรู้ประกอบด้วยกระบวนการอย่างเป็นระบบ และการจัด
บรรยากาศภายในโรงเรียนให้เกิดการถ่ายโอนแลกเปลี่ยน  และเรียนรู้เกิดขึ้น การจัดการความรู้        
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรมและการสร้างเครือข่าย 

การเรียนรู้ หรือการปันความรู้เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาควรด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดความกระจ่างชัด 
2) ส ารวจข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในโรงเรียน ที่เอ้ือ

ต่อการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล เช่น การมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถเกี่ยวกับทุน
ทางการบริหารจัดการ (Managerial Resources) ทุนระดับบุคคล (Human Capital) ทุนทางสังคม 
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(Social Capital) อันได้แก่ เครือข่ายทางสังคม “Social Network” หรือระบบงาน (Work System) 
ซึ่งโรงเรียนสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หรือ บรรยากาศทางการ
เรียนรู้ (Learning Atmosphere) ที่พร้อมต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งระหว่างบุคลากร
ภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียนหรือเครือข่ายการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

3) รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีความสามารถจัดการศึกษาระดับ
มาตรฐานสากลเพ่ือให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนใช้เป็นข้อมูลประกอบการส่งเสริมให้โรงเรียน
เทียบเคียงคุณภาพและจัดการความรู้ 

4) ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือประกอบการ
วางแผนการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการความรู้ของโรงเรียน 

5) นิเทศเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการจัดการความรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบครบวงจร  อันได้แก่ การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge 
Identification) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การจัด
ความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge 
Codification and Refinement) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน 
ความรู้ (Knowledge Sharing) และการเรียนรู้ (Learning) เรียนรู้จากการปฏิบัติ การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้งาน ก่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา อันได้แก ่ผู้เรียน มีศักยภาพ 
เป็นพลโลก 

6) นิเทศเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดระบบงานและบรรยากาศการท างาน
เพ่ือให้มีศักยภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้อย่างยั่งยืน 

7) นิเทศเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
8) จัดท าข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ Best Practice ด้านการจัดการความรู้ของโรงเรียน

มาตรฐาน สากล  
9) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือการสร้าง

เครอืข่ายความร่วมมือต่อยอดการปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติที่ดีที่สุด 
10) ท าการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น 

ความจ าเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น สรุปได้ว่า เมื่อสภาพสังคม วิทยาการ เหตุการณ์
ปรากฏการณ์ทางสังคมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ การศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการนั้น ครู
และบุคลกรทางการศึกษาจะต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โรงเรียนจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
นักเรียนจะต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและเรียนรู้ตลอดชีวิต ปัจจุบันโลกเข้าสู่ยุคสังคมข้อมูลข่าวสาร 
วิทยาการและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนา
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ด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและเจตคติ ให้มีความเข้มแข็ง มีขวัญก าลังใจ และมีพร้อมในการ
พัฒนา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

หลักกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
 แฮร์ริส (Harris ; อ้างถึงใน  สุนันทา เทพพิทักษ์, 2548 : 26-27) กล่าวถึง หลักการนิเทศ
ภายในโรงเรียนมีหลักการส าคัญ 10 งาน ดังนี้ 

1) งานด้านการพัฒนาหลักสูตร (developing curriculum) ซึ่งเกี่ยวกับการร่างหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตร การสร้างคู่มือหลักสูตร การจัดท าแผนการสอน ก าหนดการสอน การก าหนด
มาตรฐานการเรียนการสอนและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2) การจัดการเรียนการสอน (organizing for instruction) เกี่ยวกับการน าหลักสูตร    
ไปใช้ในการเรียนการสอน การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน การจัดเวลาเรียน 

3) งานบุคลากร  (providing staff) เกี่ยวกับการจัดบุคลากรเข้าท าการสอนหรือ        
ท ากิจกรรมต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการคัดเลือกบุคลากรโดยการสอบคัดเลือก การเก็บ
รักษาทะเบียนประวัติบุคลากร 

4) งานจัดสิ่งอ านวยความสะดวก  (providing facilities) เกี่ยวกับการจัดเครื่องมือ 
เครื่องใช้ส าหรับครู ตลอดจนอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับอาคารสถานที่ เพ่ือประโยชน์แก่การเรียน
การสอน   

5) งานจัดหาวัสดุอุปกรณ์  (providing material) เกี่ยวกับการวิเคราะห์  ประเมิน
เลือกสรรวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 

6) งานฝึกอบรมบุคลากรประจ าการ (arranging for in service education) ได้แก่
คณะครู หรือผู้ปฏิบัติงานอันจะท าให้บุคคลเหล่านี้มีขีดความสามารถสูงขึ้น 

7) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (orienting staff members) เกี่ยวกับการให้ข้อมูลที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ที่บรรจุใหม่  เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้พร้อมที่จะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคอันอาจมีข้ึน 

8) งานบริการพิเศษ (relating special pupils service) เกี่ยวกับงานบริการให้ความช่วยเหลือ
ที่จะช่วยให้กิจการของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  รวมถึงงานพัฒนานโยบายและงาน      
วางแผนการใช้บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

9) งานพัฒนาประชาสัมพันธ์ (developing public relations) เกี่ยวการสร้างความ
เข้าใจอันดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยการแจ้งข่าวความเคลื่อนไหว      
ทางการศึกษาให้ชุมชนทราบ แสวงหาทางเลือกใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
พยายามหลีกเลี่ยงอิทธิพลในทางท่ีผิดและไม่เหมาะสมของชุมชนที่จะมีผลต่อการสอน 
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10) งานประเมินผลการเรียนการสอน (evaluting instruction) เกี่ยวกับการวางแผน    
การจัดและด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการเรียนการสอนในทุก ๆ ด้าน 
 ฮอร์แมน (Horman C. Gvegovio, 1996 ;  อ้างถึงใน เพ็ญศรี สารีบุตร, 2537 : 46 - 47)  

กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียน  ดังนี้ 

  1) การนิเทศโรงเรียนต้องเป็นประชาธิปไตยหมายถึง การเปิดโอกาสให้ครูทุกคน         

ได้ประสานความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและปฏิบัติร่วมกัน โดยมีลักษณะดังนี้ 

   1.1) การยอมรับศักยภาพและความสามารถของครูอาจารย์ทุกคน   

   1.2) การรู้จักน าศักยภาพและความสามารถของครู อาจารย์  มาใช้ให้เป็นประโยชน์

ต่อหน่วยงาน 

   1.3) การรู้จักแบ่งเบาภาระให้คนอ่ืนท างานแทนกันได้ 

    1.4) การรู้จักยกย่องชมเชย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านส่วนบุคคลและส่วนรวม 

   1.5) การมีความเป็นมิตร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านส่วนบุคคลและส่วนรวม 

    1.6) การให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชังหรือคนที่ใกล้ชิด 

สนิทสนม 

   1.7) การให้ทุกคนมีโอกาสรับผิดชอบงานและเป็นผู้น า 

  2) การนิเทศภายในโรงเรียนต้องอาศัยพฤติกรรม หรือนิสัยการร่วมมือประสานกัน          

ซึ่งหมายถึง การประสานความคิดโดยกระบวนการกลุ่ม ร่วมมือหาทาง แก้ไขปัญหา ร่วมปรึกษาหารือ

วางแผนการเรียนการสอนร่วมกันโดยมีลักษณะดังนี้ 

   2.1) ทุกคนเต็มใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม

การแบ่งงานเป็นกลุ่มมีผลส าเร็จดีกว่าการมอบหมายงานเป็นรายบุคคล 

   2.2) ทุกคนรับรู้ รับผิดชอบต่อหน้าที่และมีส่วนในการพัฒนางาน 

    2.3) ผู้น าเป็นส่วนหนึ่งในการท าหน้าที่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ และอ านาจ เหล่านั้นย่อมมา

จาก การตัดสินใจของกลุ่ม 

    2.4) ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง เพ่ือประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

  3) การนิเทศภายในโรงเรียนจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์ หมายถึง การแก้ปัญหาโดยอาศัย

เหตุผล ความจริง การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง มีระบบข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้ ซึ่งมีลักษณะ

ดังนี้ 
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   3.1) การยึดหลักความจริงที่สามารถสังเกตได้ 

   3.2) อาศัยการวิเคราะห์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 

   3.3) การส ารวจข้อสมมติฐานเพ่ือน าไปสู่การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง และสรุปผลได้ 

   3.4) การไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ และยอมรับความคิดเห็นใหม่ ๆ ได ้

   3.5) การมีความสามารถประเมินได้ตามข้อมูลที่มีอยู่  และหาทางเลือกที่เหมาะสม

และดีท่ีสุดเพื่อปฏิบัติ 

  4) การนิเทศภายในโรงเรียนต้องอาศัยหลักการทางปรัชญาการศึกษา หมายถึง การยึด

แนวคิดทฤษฎีเป็นหลักในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาการศึกษาย่อมก าหนดการกระท า 

หน้าที่และบ่งบอกถึงจุดมุ่งหมายปลายทางการเรียนการสอนในโรงเรียน 

  5) การนิเทศภายในโรงเรียนต้องสร้างสรรค์ หมายถึง การส่งเสริมให้มีความรู้จักคิดค้น    

สิ่งใหม่ ๆ การน านวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา

และประสิทธิผล มีการแสดงออกทางสร้างสรรค์ และอ านวยความสะดวก เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ

สอนซึ่งมีลักษณะ ดังนี้ 

   5.1) การเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์และนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นรวมทั้งการ

แสดงออกตามความสามารถและความถนัด เพ่ือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ด้านการเรียนการสอน 

   5.2) การยอมรับในธรรมชาติของบุคคลและค านึงถึงความแตกต่างของครู อาจารย์ 

และนักเรียน  

   5.3) การยอมรับในธรรมชาติของบุคคล และค านึงถึงความแตกต่างของครู อาจารย์ 

และนักเรียน เช่น ความสามารถ ความสนใจ และความต้องการ 

   5.4) การมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ผู้นิเทศและ     

คณะครูอาจารย์ ในเวลาที่มีการประชุมของโรงเรียน 

   5.5) การยอมรับในระดับความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์ และผลส าเร็จ      

เพ่ือให้ทุกคนได้แสดงออกอย่างมีเหตุผล 

  6) การนิเทศภายในโรงเรียนต้องอาศัยหลักการประเมินเพ่ือให้ทราบผลที่ชัดเจน 

หมายถึง การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ตามวัตถุประสงค ์
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  7) การนิเทศภายในโรงเรียนต้องควบคู่ไปกับระบบ หมายถึง การมอบความรับผิดชอบ

แก่บุคคลในการนิเทศภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามระบบ  เพ่ือควบคุมดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ครู

อาจารย์ ตามสายงาน เช่น ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มวิชา  ซึ่งการมอบหมายงานตามระบบ

ย่อมควบคู่ไปกับหน้าที่และอ านาจในการตัดสินใจสั่งการได้  ผู้ช่วยผู้บริหารสามารถให้ค าปรึกษาดูแล

การเรียนการสอนในแต่ละหมวดวิชาหรือกลุ่มวิชา  หัวหน้าหมวดหรือกลุ่มวิชา  สามารถให้ค าปรึกษา  

ดูแลการเรียนการสอนของครูอาจารย์ได้  ซึ่งการท างานจะเป็นไปอย่างมีระบบและท างานแทนกันได้

  8) การนิเทศภายในโรงเรียนต้องมีความยืดหยุ่น  กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนมีความ

ยืดหยุ่นพอที่จะปรับให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม 

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2540 : 265 - 266) กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียนว่า 

เป็นแนวปฏิบัติที่ผู้นิเทศต้องน าไปปฏิบัติขณะท าการนิเทศภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะทางด้าน

วิชาการจะบรรลุผลตามความมุ่งหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ด าเนินงานต้องมีหลักยึดในการ

ท างาน ดังนี้ 

  1) การนิเทศควรมีการบริหารงานเป็นระบบ และมีการวางแผนการด าเนินงานเป็น

โครงการ 

  2) การนิเทศต้องถือหลักการมีส่วนร่วมในการท างาน คือ มีความเป็นประชาธิปไตย 

เคารพในความคิดเห็นของผู้อ่ืน  เห็นความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความร่วมมือร่วมใจกันในการ

ด าเนินงานและใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานนั้นไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

  3) การนิเทศภายในเป็นงานสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหาความสามารถพิเศษของ       

แต่ละบุคคล ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ 

  4) การนิเทศเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอนโดยให้ครูอาจารย์ได้เรียนรู้

ว่าปัญหาของตนเป็นอย่างไร  จะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร 

  5)  การนิเทศเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้ดีขึ้น สร้างความเข้าใจ

ระหว่างกัน สร้างมนุษยสัมพันธ์ มีวิธีการท างานที่ดีและความสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ 

  6) การนิเทศเป็นการสร้างความผูกพันและความมั่นคงต่องานอาชีพ รวมทั้งความเชื่อมั่น

ในความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
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  7) การนิเทศเป็นการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครู ให้มีความรู้สึกภาคภูมิในครู  อาจารย์ 

เป็นอาชีพท่ีต้องใช้วิชาความรู้และความสามารถ และสามารถท่ีจะพัฒนาได้ 

กรมวิชาการและคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (2543 : 16) กล่าวถึง หลักการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ดังนี้  

1) หลักการปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร์ ด าเนินการอย่างมีระบบระเบียบซึ่งครอบคลุม   
ถึงวิธีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ     
การประเมินผลการนิ เทศ ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคร าะห์ และสรุปผลอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือได้  

2) หลักการปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เปิดใจกว้าง ยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุผลและปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย  

3) หลักการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์ โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครู   
แต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ได้แสดงออก และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มที่  

4) หลักการปฏิบัติการตามกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือร่วมใจ
ในการด าเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงค์การท างานร่วมกัน การช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์         
ซึ่งกันและกัน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือความส าเร็จของงานโดยส่วนรวม  

5) หลักการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพ เน้นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่        
ความรับผิดชอบ มีการควบคุมติดตามผลการด าเนินงานและผลผลิตอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา  

6) หลักการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ การด าเนินงานทุกครั้งต้องก าหนดวัตถุประสงค์
การท างานอย่างชัดเจน ออกแบบการด าเนินงานอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ 
 อาดัมและดิกกี้ (Adams and Dickey, 1966  อ้างถึงใน ทองสุข ชาภักดี, 2545 : 13 - 14) 

กล่าวถึง หลักการนิเทศภายใน ดังนี้ 

  1) การนิเทศเป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม ได้แก่ 

   1.1) การจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน เพ่ือให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจ  

ในหลักวิธีการสอนต่าง ๆ  

       1.2) ช่วยพัฒนาความรู้ทางวิชาการเฉพาะ ให้เทคนิควิธีการสอนอย่างถูกต้องและ     

มีประสิทธิภาพ 
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       1.3) พัฒนาให้มีความเชื่อมั่นในการสอน และมีประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียน  

การสอน 

       1.4)  พัฒนาทัศนคติ  และอุดมการณ์ในการท างานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

       1.5) พัฒนาประมวลรายวิชา โครงการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง

ประสบการณ์แก่ผู้เรียน 

       1.6) ร่วมจัดท าสื่อการสอนชนิดต่าง ๆ ที่จ าเป็น หาได้ในโรงเรียน และท้องถิ่น 

       1.7) ช่วยพัฒนาประสบการณ์และการประเมินผลและเทคนิคการใช้ และเตรียม

เครื่องมือประเมินผล 

       1.8) ช่วยวางแผนและพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนและปัญหาอื่น 

 2) การนิเทศมีความเป็นประชาธิปไตย ได้แก่ 

       2.1) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้น าการศึกษามากกว่าที่จะเป็นโดยต าแหน่ง ใช้ความสามารถ

ของตนเองพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดีขึ้น 

       2.2) ต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยครูมีอิสระในการใช้ความสามารถ

ของตนเองพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดีขึ้น 

       2.3) เปิดโอกาสให้ครูมีความคล่องตัวในการด าเนินงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม 

มีส่วนร่วม ในการก าหนดนโยบาย และวางแผนการท างาน 

       2.4) การใช้อ านาจหน้าที่ควรเป็นที่ยอมรับจากกลุ่มและหมู่คณะ 

       2.5) ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

       2.6) อ านาจย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีประชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสที่จะแสดง

ความสามารถและความเป็นผู้น า 

      2.7) ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู ต้องร่วมมือกันเพ่ือช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียน

การสอน 

  3) การนิเทศเป็นกระบวนการสร้างสรรค์ ได้แก่ 

       3.1) ผู้นิเทศและครูร่วมกันสร้างบรรยากาศ ในการนิเทศด้วยการประชุมปรึกษาร่วมกัน 

       3.2)  ผู้นิเทศให้อิสระแก่ครูได้มีความคิดสร้างสรรค์  ตามความสามารถของแต่ละคน 
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  4) การนิเทศยึดหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ 

       4.1) ให้การยอมรับ นับถือบุคคลอื่นเป็นพื้นฐานในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

                  4.2) ให้ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจ 

       4.3) สร้างความเชื่อถือ และศรัทธาให้เกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือเพ่ือสร้างมิตรภาพ

กับบุคคลอ่ืน ๆ 

             5) การนิเทศเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 

       5.1) ขวัญก าลังใจของครูดี ย่อมส่งผลให้การท างานดีไปด้วย 

   5.2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนขึ้นอยู่กับขวัญของครูที่ให้ก าลังใจแก่ผู้เรียน        

   5.3) ครูเองก็ต้องการขวัญและก าลังใจ 

       5.4) การด าเนินงานควรจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

  6) การนิเทศเก่ียวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน 

       6.1) งานนิเทศเป็นงานส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน 

       6.2) งานนิเทศเป็นการปรับปรุงการสอนของครู 

       6.3) งานนิเทศเป็นการพัฒนาหลักสูตร 

       6.4) การประเมินผลการสอนมีความจ าเป็นในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

  7) การนิเทศเป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่างงานนิเทศกับงานอ่ืน ๆ 

       7.1) การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างงานนิเทศกับงานอ่ืน ๆ 

                 7.2) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2545  : 124) กล่าวถึง หลักการนิเทศภายใน ดังนี้   

  1) การปฏิบัติงานตามวิทยาศาสตร์โดยด าเนินอย่างมีระบบระเบียบครอบคลุมถึงวิธี

การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการ การวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผล

การนิเทศ ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้ 

   2) การปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย  เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลให้

เกียรติซึ่งกันและกันเปิดใจกว้างยอมรับผลการประเมินตนเองยอมรับในเหตุผลและปฏิบัติตาม

ข้อตกลงตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

  3) การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา สร้างสรรค์ โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษของครู             

แต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและสนับสนุนส่งเสริมความสามารถเหล่านั้นอย่างเต็มท่ี 
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  4) การปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วม เน้นความร่วมมือร่วมใจในการ

ด าเนินงานโดยยึดวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกัน  การช่วยเหลือแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือความส าเร็จของงานโดยส่วนรวม 

  5) การปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพ  เน้นการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ  

มีการควบคุม ติดตาม ผลการด าเนินงานและผลผลิตอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 

            6) การปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค์ การด าเนินงานทุกครั้งต้องก าหนดวัตถุประสงค์

การท างานอย่างชัดเจน ออกแบบการด าเนินงานอย่างเหมาะสมทั้งนี้เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

ตามท่ีก าหนดไว้ 

 วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 39) กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส าคัญ ที่ผู้นิเทศ
ต้องน าไปปฏิบัติ  คือ การนิ เทศต้องเป็นการช่วยกระตุ้นและแนะน าเพ่ือให้ เกิดการพัฒนา                 
เป็นประชาธิปไตยยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการมีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี สร้างขวัญก าลังใจโดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เป็นการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 ประดิษฐ์ นาคพันธ์ (2551 : 31)  กล่าวถึง หลักการนิเทศภายในว่า เป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่างคณะครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยที่ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยมุ่งหวังความส าเร็จ
คือการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
ที่ได้ผลนั้น เริ่มต้นจากศรัทธาที่ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นปรับปรุงวิธีสอนของตน ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์
เป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมแนะน าวิธีการต่าง ๆ ด้านการเรียนการสอน ยึดแบบอย่างจากเพ่ือนครู
ด้วยกัน ก็จะช่วยให้ครูเห็นวิธีการขั้นตอนการสอนที่เป็นจริง ชัดเจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้           
ในชั้นเรียนของตนได้เป็นอย่างดี 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (2553 : 17-18)  กล่าวถึง หลักการนิเทศ
ภายในว่า การนิเทศภายในโรงเรียนถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของ
คณะครูและผู้บริหารเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นตัวก าหนดเป้าหมาย    
ในการพัฒนางานการจัดการศึกษาทุกด้าน  บุคคลภายนอกโรงเรียนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลและ
สารสนเทศดังกล่าวได้ บุคลากรทุกคนจึงต้องช่วยเหลือร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการแก้ปัญหาและ
พัฒนางานให้สอดคล้องกับข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ปรากฏในการนิเทศเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล ควรเป็นการด าเนินงานที่ประสานเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายการ
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นิเทศภายนอก และบุคลากรหลักภายในโรงเรียนอันจะน าไปสู่การช่วยเหลือร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน
สู่มาตรฐาน สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะครอบคลุมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน         
สู่มาตรฐานสากล ดังนี้  

 1) การพัฒนาผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2) การพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
 3) การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายเพ่ือการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
 4) การใช้ ICT เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 5) การวัดผลประเมินผลที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 6) การบริการแนะแนวเชิงรุกที่มุ่งอนาคตและสัมฤทธิผลของนักเรียน (Future Focus and 
Result Based Guidance) 
 7) การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบรอบด้าน (Comprehensive Student Support 
System) 
 8) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 9) แหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีศักยภาพเป็นพลโลกท้ัง
ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและต่างประเทศ 
 10) การสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

 สรุปได้ว่า หลักการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการท างานร่วมกันของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวทางของการมีส่วนร่วมทั้ง
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การวัด-ประเมินผล และการสะท้อนความพึงพอใจในกระบวนการ
นิเทศภายใน การนิเทศภายในที่ดีควรหลักการให้ขวัญก าลังใจเชิงบวก การปวารณากันอย่าง
กัลยาณมิตรและสร้างสรรค์ ให้ผู้รับการนิเทศมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ สามารถน าความรู้ เทคนิค
วิธีการไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ        
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บรรลุตามจุดมุ่งหมาย       
ของหลักสูตร  

กระบวนกำรนิเทศภำยใน 

 กระบวนการนิเทศภายใน เป็นกระบวนการที่น ามาใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายภายในสถานศึกษา ซึ่งนักการศึกษาได้แสดงทรรศนะไว้ดังนี้    

 เลฮ์แมน (อ้างถึงใน ชัด บุญญา, มปป. : 46) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน      

มีข้ันตอน ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1  การก าหนดปัญหาและความต้องการจ าเป็น (Need) 

ขั้นที่ 2  การก าหนดจุดประสงค์ท่ีวัดได้  (Measurable Goals)      

ขั้นที่ 3  การก าหนดอุปสรรคและข้อจ ากัดต่าง ๆ (Constraints) 

ขั้นที่ 4  การก าหนดวิธีการที่เป็นทางเลือกใน การแก้ปัญหา (Alternatives) 

ขั้นที่ 5  การเลือกทางเลือกในขั้นที่ 4 มาปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา (Selection) 

ขั้นที่ 6  การน าทางเลือกท่ีเลือกแล้วไปทดลองใช้ (Implementation) 

ขั้นที่ 7 การประเมินผลการทดลองเพ่ือพิจารณาดูว่า ได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

        (Evaluation) 

ขั้นที่ 8  การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องหลังจากทดลองดูแล้ว (Modification) 
 แฮร์ริส (Harris ; อ้างถึงใน สุนันทา เทพพิทักษ์, 2548 :28) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การประเมินสภาพการท างาน (assessing) เป็นการศึกษาสภาพต่าง ๆ ในปัจจุบัน
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลที่ก าหนดถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง 

2) การจัดล าดับความส าคัญของงาน (prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนดเป้าหมาย
จุดประสงค์และกิจกรรมต่างๆตามล าดับความส าคัญ 

3) การออกแบบวิธีท างาน (designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรือก าหนดโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การจัดสรรทรัพยากร (allocating resources) เป็นกระบวนการแบ่งและก าหนด
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5) การประสานงาน (co-ordinating) เป็นกระบวนการเกี่ยวข้องกับ คน เวลา วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลส าเร็จ 

6) การชี้น าในการท างาน (directing) เป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดสภาพที่เหมาะสม อันจะสามารถบรรลุผลในการเปลี่ยนแปลง 
 ชารี มณีศรี (2538 ; อ้างถึงใน วรรณพร สุขอนันต์, 2550 : 40-41) กล่าวถึง กระบวนการ
นิเทศภายในโรงเรียนว่า เป็นกิจกรรมส าคัญเป็นขั้นตอนปฏิบัติการทั้งด้านกระบวนการบริหาร  
กระบวนการนิเทศและกระบวนการเรียนการสอน ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง            
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ประกอบด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การซ้ าชั้น คุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นต้น การส ารวจความต้องการของครู การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ        
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ความต้องการ การวิเคราะห์สาเหตุปัญหา การจัดล าดับ ก าหนดทางเลือก การแก้ปัญหา และด าเนินการ
ตามความต้องการ 

ขั้นที่ 2 การวางแผน น าเอาทางเลือกตามขั้นที่ 1 มาก าหนดรายละเอียดของกิจกรรม 
โดยเขียนเป็นโครงการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญคือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ แผนด าเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณการประเมินผล และ                    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติการนิเทศ เป็นขั้นลงมือท าตามโครงการนิเทศที่ก าหนดหลัก โดยค านึงถึง
หลักการนิเทศ เทคนิค ทักษะ สื่อ และเครื่องมือนิเทศ การเตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ 
รวมทั้งการเสริมแรงให้ก าลังใจช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียน 

ขั้นที่ 4 การประเมินผล ตรวจสอบผลการด าเนินการนิเทศตามโครงการที่ก าหนด 
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ประเมินความคิดเห็น กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน รวมผลการประเมิน
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงต่อไป 
 เกรียงศักดิ์ สังข์ชัย (2554 : Online) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศเพ่ือการพัฒนาศักยภาพครู 
มีดังนี ้

1) ส ารวจปัญหาและความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
2) ประชุมวางแผนและเสนอโครงการ 
3) ฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทักษะที่จ าเป็นในการนิเทศและการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิควิธีสอนแบบต่าง ๆ 
4) ประชุมวางแผนท าแผนการนิเทศ และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
5) วางแผนการสังเกตการสอนในชั้นเรียนและสังเกตการสอน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553 : 18-19) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศว่า 
กระบวนการนิเทศการศึกษายุคใหม ่มีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญ     
ของการนิเทศภายในโรงเรียนต่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

2) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา นิเทศ ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนให้จัดท า    
แผนกลยุทธ์ และจัดท าพันธะสัญญากับ สพฐ. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางการศึกษา ทั้งของ
โรงเรียนและของบุคลากรอย่างชัดเจนถ่องแท้ทุกมาตรฐานเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างกัน 

3) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ข้อมูลและสารสนเทศ     
ด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในการวางแผนการนิเทศเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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เพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล 

4) โรงเรียนมาตรฐานสากลด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร 
และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  ตลอดจนกิจกรรมทางการศึกษารอบด้านเพ่ือมุ่งสู่         
การพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 

5) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา     
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็น ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้โรงเรียน      
น าความรู้และทักษะไปใช้พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก อาทิ การพัฒนาหลักสูตรเทียบเคียง
มาตรฐานสากลการบริการแนะแนวเชิงรุกที่มุ่งอนาคตและสัมฤทธิผลของผู้เรียน  การจัดระบบดูแล
ช่วย เหลือนั ก เรียนแบบรอบด้ าน  (Comprehensive Student Support System) การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ภายในโรงเรียน การพัฒนาแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริม         
และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับประเทศ และต่างประเทศ      
การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เป็นต้น 

6) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาร่วมกับคณะนิเทศเฉพาะกิจ (Roving Team)    
ซึ่ง สมป . จัดตั้งขึ้นท าการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลเพ่ือกระตุ้นและเร่งรัดให้โรงเรียนพัฒนา         
การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมรับการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

7) เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษาส่งเสริมให้โรงเรียนมาตรฐานสากลร่วมมือกันภาคี
เครือข่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาครู  และการศึกษาดูงาน
แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ครูเกิดประสบการณ์การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างหลากหลาย 
 กระบวนการนิเทศภายในสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้ 

1. สร้างความตระหนักในความส าคัญ ความจ าเป็นและความต้องการ  

2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบ 

3. วิเคราะห์ปัญหา จัดหมวดหมู่ จัดล าดับตามความส าคัญ/ความจ าเป็นตามความรุนแรง
ของปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

4. ระดมความคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาร่วมกันภายในสถานศึกษา หรือ
อาจเชิญศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามามีส่วนร่วม  

5. ก าหนดทางเลือก จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือให้ในการนิเทศภายใน 
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6. วางแผนงานการนิเทศ ดังนี้ 
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในและพัฒนาความพร้อมให้กับผู้นิเทศ เช่น จัด

อบรมให้ความรู้ ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
6.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการนิเทศ 
6.3 ก าหนดปฏิทินการนิเทศ  
6.4 จัดเตรียมเครื่องมือการนิเทศ 

7. ด าเนินการนิเทศ ตามปฏิทินตามข้อตกลง ซึ่งสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น        
จัดอบรมให้ความรู้ ประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การให้ขวัญก าลังใจ การศึกษาดูงานระหว่างโรงเรียน    
ทั้งภายในและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มสาระ การให้ความช่วยเหลือรายกรณี ฯลฯ 

8. การติดตามผลการนิเทศ สามารถท าได้หลายรูปแบบซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่จะ
สะท้อนเห็นถึงความก้าวหน้าของงานหรือของบุคคล อันสะท้อนถึงพัฒนาที่ได้รับการนิเทศ เช่น     
การเยี่ยมชั้นเรียน การตรวจงาน การแสดงผลงาน เป็นต้น ขั้นตอนนี้ผู้นิเทศควรให้การแรงเสริม
ทางบวกและจะต้องมีความระมัดระวังในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือ เพราะจะส่งผลต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวได้ กรณีที่ หากผู้รับการนิ เทศยังมีปัญหาควรนิเทศซ้ าอย่างกัลยาณมิตร เอ้ืออาทร        
อันจะสร้างความพึงพอใจกับทุกฝ่าย 

9. การวัดผล-ประเมินผลการนิเทศภายใน มีดังนี้ 
9.1 การวัดผลก่อนการนิเทศ สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ท าให้ทราบ

ข้อมูลผู้รับการนิเทศก่อนการได้รับการนิเทศ ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ ในเรื่องที่จะด าเนินการ
นิเทศ ซึ่งเป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะช่วยเหลือได้ถูกจุด ตรงปัญหาหรือความต้องการ 

9.2 การวัดผลระหว่างการนิเทศ เป็นการวัดผลด้านกระบวนการปฏิบัติที่อยู่ใน
ช่วงเวลาข้อมูลที่ได้ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการมีพัฒนาหรือไม่มีพัฒนาการที่เกิดจากการนิเทศ   

9.3 การวัดผล-ประเมินผลหลังการนิเทศ เป็นการวัดผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม        
การนิเทศตามช่วงเวลาที่ก าหนด เป็นการวัดและประเมินผลว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพียงใด นักเรียนมีคุณภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเพียงใด ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ
เพียงใด 

กำรจัดกิจกรรมกำรนิเทศภำยในโรงเรียน 
 กลิคแมน กอร์ดอนและรอส กอร์ดอน (Glickman,Gordon and Ross-Gordon ; อ้างถึงใน 
สุนันทา เทพพิทักษ์, 2548 : 32-34) กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนที่สามารถ
น าไปช่วยเหลือครูให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน มีดังนี ้

1) การช่วยเหลือครูโดยตรง (direct assistance to teachers) เพ่ือให้ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการช่วยเหลือครูโดยตรงกระท าได้หลายวิธีได้แก่  
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1.1) การนิ เทศแบบคลินิค  (cliniical supervision) ซึ่ งแบ่ งได้ เป็น  5 ขั้นตอน
ตามล าดับ ดังนี้    

1.1.1) การประชุมปรึกษาก่อนการสังเกตการสอน  ขั้นตอนนี้เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพกับครูและมีจุดประสงค์เพ่ือก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างครูกับผู้นิเทศ  ในการสังเกต
การสอน 

1.1.2) การสังเกตการสอน ขั้นตอนนี้เป็นการเข้าไปสังเกตในชั้นเรียน โดยสังเกต 
พฤติกรรมการสอนของครูตามที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนแรก  

1.1.3) การวิเคราะห์ข้อมูลและก าหนดวิธีประชุม ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตระหว่างที่ครูก าลังสอนอยู่  โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนของครู       
ที่ผู้นิเทศสังเกตเห็น และบันทึกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน ขั้นตอนนี้จะมีการวางแผน
เพ่ือช่วยเหลือครูโดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและแนวคิดเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน  

1.1.4) การประชุมเกี่ยวกับการนิเทศ ขั้นตอนนี้เป็นการประชุมที่ผู้นิเทศให้ข้อมูล
ย้อนกลับจากการบันทึกของผู้นิเทศ เพ่ืออภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนเพ่ือปรับปรุง
การสอนให้ดีข้ึนในโอกาสต่อไป  

1.1.5) การประชุมวิเคราะห์หลังการนิเทศเป็นการวิจารณ์ผลที่ได้รับจากขั้นตอน
ที่ 4 เพ่ือทบทวนเรื่องต่าง ๆ ทั้งการหาจุดเด่นและข้อบกพร่องและหาข้อยุติว่าควรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในห้องเรียนของครูอย่างไร  

     1.2) การนิเทศแบบเพ่ือนนิเทศเพ่ือน (peer coaching) เป็นการท างานร่วมกัน
ของผู้ร่วมพัฒนาวิชาชีพกลุ่มเล็ก ๆ ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปหรือมากกว่าเพ่ือช่วยกันปรับปรุงตนเองโดยเข้า
สังเกตในชั้นเรียนของเพ่ือนครูและน าสิ่งที่พบมาหาแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น  

     1.3) การช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ (other forms of direct assistance) เช่น (1) การสอน
แบบสาธิต (2) การสอนร่วมกัน (3) การช่วยเหลือด้านทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์  (4) การช่วยเหลือ     
ในการประเมินผลนักเรียน (5) การแก้ปัญหา 

2) การพัฒนากลุ่ม (group development) มีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  
2.1) สังเกตพฤติกรรม  
2.2) การเปลี่ยนแปลงแบบภาวะผู้น าในกลุ่ม  
2.3) การจัดการกับสมาชิกที่ท าหน้าที่ไม่ถูกต้อง  
2.4) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
2.5) การเตรียมการประชุม  
2.6) การจัดการเก่ียวกับกลุ่มขนาดใหญ่ 
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3) การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) การด าเนินการให้มีแผนหลัก
ของการจัดการศึกษามีแนวทางไปสู่การปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตรเป็นเครื่องชี้น าในการจัด
เนื้อหาและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน โรงเรียนที่ประสบความส าเร็จนั้นครูจะต้องเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะต้องทราบข้อมูลดังนี้  

3.1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตรคืออะไร  
3.2) เนื้อหาของหลักสูตรคืออะไร  
3.3) งานหลักสูตรควรจัดอย่างไร  
3.4) หลักสูตรเขียนในรูปแบบอย่างไร  
3.5) ครูจะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรอย่างไร 

4) การพัฒนาบุคลากร (staff development) เป็นการเสริมความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ  ให้ครูผู้สอนและผู้ เกี่ยวข้องกับการสอน  เช่น มอบหมายให้ครูที่มี
ประสบการณ์ให้ช่วยเหลือครูใหม่เพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพของตน  การประชุมร่วมกันของครูใน
โรงเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูร่วมกันวางแผนในการผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาในการเรียนการสอน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน และน าผลที่ได้จาก
กิจกรรมนั้นไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การวิจัยเชิงปฏิบัติการสามารถน าไปช่วยเหลือครู
ได้โดยตรง 
 แฮริส (Harris ; อ้างถึงใน สุนันทา เทพพิทักษ์, 2548 : 29-32) ได้ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ
ไว้ 23 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การบรรยายปากเปล่า (lecturing) เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ   
ของผู้นิเทศไปสู่ผู้รับการนิเทศ ใช้เพียงการพูดและการฟังเท่านั้น 

2) การบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ (visualized lecturing) เป็นการบรรยายที่ใช้สื่อ
ประกอบ เช่น สไลด์ แผนภูม ิแผนภาพ ฯลฯ 

3) การบรรยายเป็นกลุ่ม (panel presenting) เป็นกิจกรรมให้ข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีจุดเน้น
ที่การให้ข้อมูลตามแนวคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4) การให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ (viewing film or television) เป็นการใช้เครื่องมือ
ที่เป็นสื่อทางสายตา อันได้แก่ภาพยนตร์ วิดีโอเทป โทรทัศน์ เพ่ือท าให้ผู้รับการนิเทศได้รับความรู้      
และเกิดความสนใจมากขึ้น 

5) การฟังค าบรรยายจากเทปวิทยุและเครื่องบันทึกเสียง (listening to tape, radio or 
recording) กิจกรรมนี้เกี่ยวกับการใช้เครื่องบันทึกเพ่ือน าเสนอความคิดของบุคคลหนึ่งไปยังอีก บุคคลหนึ่ง 
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6) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือต่างๆ  (exhibiting materials and 
equipment) 

7) การสั ง เกตในชั้ น เรียน  (observing in class) เป็ นการสั งเกตการท างาน ใน
สถานการณ์จริงของบุคลากรเพ่ือวิเคราะห์สภาพการท างานของบุคคลเหล่านั้นซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดดี
หรือจุดด้อยเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

8) การสาธิต  (demonstrating) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุ่ งให้ผู้ อ่ืนเห็นการ
ด าเนินงานคล้ายสถานการณ์จริง 

9) การสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง (structured interviewing) เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
จุดประสงค์หลักเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆตามต้องการ 

10) การสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง (focused interviewing) เป็นการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง   
โดยสัมภาษณ์เฉพาะบางสิ่งบางอย่างท่ีผู้ตอบมีความสามารถจะตอบได้เท่านั้น 

11) การสัมภาษณ์แบบไม่น าทาง (non-directive interviewing) เป็นการรับข้อมูลจาก
การอภิปรายความคิดของบุคคลที่เราสนทนาด้วย ลักษณะของการสัมภาษณ์จะสนใจอยู่ที่ปัญหา    
และความสนใจของผู้รับการสัมภาษณ์และในการสัมภาษณ์ควรใช้เทปบันทึกเสียง 

12) การอภิปราย (discussing) เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศท าร่วมกัน 
เหมาะสมกับกลุ่มขนาดเล็กมักใช้ร่วมกับกิจกรรมอ่ืน 

13) การอ่าน (reading) เป็นกิจกรรมที่ใช้มาก สามารถใช้กับคนจ านวนมากและผู้นิเทศ   
อยู่ไกล ส่วนใหญ่เป็นการอ่านข้อความจากวารสาร มักใช้ผสมกับกิจกรรมอ่ืน 

14) การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดค านวณ (analyzing and calculating) เป็นกิจกรรม
ส าหรับผู้นิเทศใช้ในการติดตามประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุมประสิทธิภาพ       
ในการสอน 

15) การระดมสมอง (brainstorming) เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเสนอความคิดเห็น
วิธีการแก้ปัญหาหรือให้ข้อแนะน าต่าง ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดงความคิดเห็นโดยเสรี ไม่มีการ
วิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด 

16) การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ (videotaping and photographing) 
17) การจัดท าเครื่องมือและข้อทดสอบ (instrumenting and testing) เกี่ยวข้องกับ

การใช้แบบทดสอบประเมินต่าง ๆ 
18) การประชุมกลุ่มย่อย  (buzzing session) เป็นกิจกรรมของการประชุมกลุ่ม       

เพ่ืออภิปรายหัวข้อเรื่องที่จ าเพาะเจาะจง โดยมีการก าหนดโครงสร้างน้อยที่สุดแต่มุ่งเน้นปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่มมากที่สุด 
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19) การจัดทัศนศึกษา (fieldtrip) กิจกรรมนี้เป็นการเดินทางออกจากโรงเรียนไปสถานที่อ่ืน 
เพ่ือศึกษาและดูงานที่สัมพันธ์กับงานของตนที่ปฏิบัติอยู่ 

20) การเยี่ยมเยียน (intervisiting) เป็นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการ
ท างานของอีกบุคคลหนึ่ง ควรไปเยี่ยมบุคคลที่มีความสามารถในการท างานเพ่ือเป็นแบบอย่างได้ 

21) การแสดงบทบาทสมมติ (role playing) เป็นกิจกรรมสะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึกคิด 
ของบุคคล โดยการก าหนดสถานการณ์ขึ้นแล้วให้ผู้ท ากิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติเองไปตามธรรมชาติ   
ที่ควรจะเป็น 

22) การเขียน (writing) เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด  เช่น
การเขียนโครงการ การบันทกึข้อมูล การเขียนรายงาน 

23) การปฏิบัติตามค าแนะน า (guided practice) เป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติ มักใช้กับ
รายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก 
 ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ  กล่าวถึง กิจกรรมการนิเทศการศึกษา        
ในโรงเรียนที่สามารถเลือกน าไปใช้ในโรงเรียนได้ตามสภาพ และเงื่อนไขโดยทั่วไปของโรงเรียน           
16 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน  เป็นการนัดหมายบุคลากรในโรงเรียนหรือกลุ่ม
บุคลากรที่เก่ียวข้องมาปรึกษาหารือชี้แจง สั่งการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

2) การปฐมนิ เทศ  เป็นการแนะน าครูใหม่ ให้ รู้จักหน่วยงาน  สถาบัน  นโยบาย
วัตถุประสงค์และแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3) การให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้ 
4) การอบรม เป็นการให้ครูได้เข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในวิชาชีพ 
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ   

ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ 
6) การสัมมนา เป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจร่วมกัน 
7) การระดมความคิด เป็นการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะปัญหาและ

ข้อมูลใหม่ๆจากสมาชิกในที่ประชุม 
8) การสาธิตการสอน เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้ดูได้เห็นการด าเนินการคล้ายสถานการณ์จริง 
9) การให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ เป็นการมอบเอกสารให้ผู้รับการนิเทศไปค้นคว้า

แล้วน าความรู้มาถ่ายทอดให้คณะครู 
10) การสนทนาทางวิชาการ เป็นการประชุมครูหรือกลุ่มผู้สนใจในเรื่องราวข่าวสารเรื่อง

เดียวกัน 
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11) การเยี่ยมนิเทศชั้นเรียน เป็นการที่ผู้นิเทศพบและสังเกตการท างานของครูในชั้นเรียน 
12) การศึกษาดูงาน เป็นการพาบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาค้นคว้า และเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ในสถานที่ต่าง ๆ 
13) การสังเกตการสอน  เป็นการจัดให้บุคคลหนึ่งที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง        

การเรียนการสอนมาสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในขณะท าการสอน 
14) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างผู้บริหารและครูในการปรับปรุง

แก้ไขการเรียนการสอนหรือปัญหาต่างๆในห้องเรียน 
15) การเขียนเอกสารบทความทางวิชาการ เป็นการที่ผู้นิเทศหาวิธีการสนับสนุนให้ครู

เขียนหนังสืออ่านประกอบ หนังสืออ่านเพ่ิมเติม เอกสารทางวิชาการ และบทความทางวิชาการที่เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน 

16) การจัดนิทรรศการ เป็นการน าความรู้ ข่าวสาร ผลงานมาจัดแสดงเพ่ือน าเสนอเป็น
ความรู้หรือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานแก่บุคคลทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ กัน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม (มปป. : 14-15) กล่าวถึง การจัดกิจกรรม       
การนิเทศภายในโรงเรียนที่ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนควรยึดเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ก าหนดจุดมุ่งหมายการนิเทศ เพ่ือให้เกิดผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.1) แจ้งจุดประสงค์และความส าคัญของการนิเทศภายในทราบ 
1.2) ส่งเสริมการปฏิบัติงาน และความร่วมมือในการท างานของครูเป็นคณะ 
1.3) ส่งเสริมให้ครูรักงานวิชาการ ท างานวิชาการอย่างสม่ าเสมอ เคารพในหลักการ

และเหตุผลของการปรับปรุงคุณภาพของงาน 
1.4) ช่วยเหลือให้ครูปฏิบัติงานได้สะดวก มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้ มีเวลาปฏิบัติงาน 

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ร่วมก าหนดวิธีหาข้อมูล โดยร่วมศึกษาปัญหา และข้อบกพร่องตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ 

ของงานวิชาการในโรงเรียน มีหลายวิธีเช่น 
2.1) เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอนตามปฏิทินที่ก าหนด 
2.2) ปรึกษาหารือเป็นรายบุคคลและคณะ 
2.3) ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ 
2.4) จัดให้มีการประเมินผลงาน วิชาการโรงเรียน 
2.5) รับฟังข้อคิดเห็นจากบุคคลภายนอก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 

        3) ร่วมก าหนดวิธีหรือกิจกรรมการนิเทศ 
 เมื่อผู้บริหารได้ร่วมศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคที่ควรแก้ไขแล้ว ขั้นต่อไปควรพิจารณา

เลือกวิธีการหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือให้การนิเทศด าเนินไปอย่างมีระบบ เช่น 
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 3.1) การปฐมนิเทศครูใหม่ 
3.2) จัดให้ครูมีประสบการณ์ ท าการสาธิตการสอน 
3.3) มีการประชุมครูเกี่ยวกับงานวิชาการระดับชั้น  และกลุ่มสาระการเรียนรู้       

เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาการเรียนการสอน 
3.5) การประชุมครูเชิงปฏิบัติการ เช่น การจัดท าอุปกรณ์การสอน การจัดท า

แผนการสอน การสัมมนาทางวิชาการ 
3.6) ร่วมกันจัดหาเอกสารทางวิชาการ เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ คู่มือครู หนังสือ

อ่านประกอบ แบบเรียน 
3.7) ร่วมกันส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการสอน 
3.8) จัดให้มีการเยี่ยมชั้นเรียน หรือเยี่ยมชมการเรียนการสอนต่างโรงเรียน 
3.9) ให้โอกาสครูเลือกใช้สื่อและวัสดุ เพ่ือการเรียนการสอนอย่างเต็มที ่

 กรมวิชาการ (2543 : 17) กล่าวถึง กิจกรรมการนิเทศในโรงเรียนที่เป็นไปได้ ตามสภาพของ

โรงเรียนแต่ละแห่งที่จะด าเนินการได้ ดังนี้ 

1. การให้ความรู้ เช่น แนะน า ประชุมปรึกษาหารือ จัดอบรม ปฐมนิเทศ ใช้เอกสารให้

ความรู้ การหาวิทยากรมาให้ความรู้ในบางครั้ง 

2. การสาธิตให้ดู 

3. การประสานงานให้ร่วมกันท างาน 

4. การพาไปดูงาน 

5. การบริการทางด้านวิชาการ 

6. การวิจัยในชั้นเรียน 

7. การไปฝึกงาน 

8. การจัดกิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติงานเข้มแข็งข้ึน 

9. การท าให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

 สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนสามารถท าได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความพร้อม ความจ าเป็น สภาพปัญหาและความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษาแต่ละแห่ง  
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เทคนิคและรูปแบบกำรนิเทศ 
 1. กำรนิเทศแบบเยี่ยมชั้นเรียน 
 โกลด์สไตน์ (Goldstein ; อ้างถึงใน วรรณพร สุขอนันต์, 2550 :103) กล่าวถึง เทคนิคและ
วิธีการจัดการนิเทศภายในโรงเรียน โดยการเยี่ยมชั้นเรียน (Classroom Visitation) ดังนี้  

1.1 ผู้นิเทศควรจะบันทึกข้อความระหว่างการเยี่ยมอย่างเป็นทางการเท่านั้นและจะต้อง
ใช้บันทึกอย่างระมัดระวังและเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

1.2 ผู้นิเทศไม่ควรรบกวนโดยการพูดแทรกระหว่างที่ครูก าลังสอน นอกจากในบางโอกาส
เท่าท่ีจ าเป็น ควรเข้าห้องและออกจากห้องเรียนไม่ให้เป็นสิ่งที่สังเกตของนักเรียน  

1.3 ควรเขียนรายงานการเยี่ยมชั้นเรียนภายใน  24 ชั่วโมงหลังจากสังเกตการณ์สอน      
ครูย่อมมีความกระวนกระวายและกังวลเกี่ยวกับการรอคอยรายงาน  การติดตามผล (Follow-up) 
ควรมีการติดตามผลทุกห้องเรียนที่ไปตรวจเยี่ยม ทั้งผู้นิเทศและครูจะต้องร่วมมือกันพิจารณาผลการ
สังเกต เพ่ือให้การสังเกตมีผลดี  

ศึกษานิเทศก์ควรเตรียมรายงานการติดตามผล เช่น แบบสอบถาม ข้อทดสอบต่าง ๆ เป็นต้น
การเยี่ยมชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียน ควรปฏิบัติดังนี้  

1) ผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศท่ีดีในการเยี่ยมชั้นเรียน  
2) ท าความรู้จัก หรือความคุ้นเคยกับครูที่จะเยี่ยมชั้นเรียน โดยการให้ค าปรึกษาหารือ  
3) เมื่อเยี่ยมชั้นเรียนผู้บริหารจะต้องท าตนให้สุภาพ  ไม่ใช้อ านาจหรืออิทธิพลใด ๆ      

การเยี่ยมชั้นเรียนพยายามให้เป็นธรรมชาติที่สุด ไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่  
4) ถ้าหากมีการสาธิตการสอน ผู้บริหารควรจะท าง่าย ๆ สั้น ๆ และตรงประเด็นหรือ

อาจจัดให้ครูชั้นอื่นท าการสาธิตการสอน  
5) บันทึกจุดเด่น จุดด้อย เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่สังเกตได้ และแจ้งผลการเยี่ยมชั้นเรียน    

ให้ครูทราบโดยรวดเร็ว 

 2. กำรนิเทศแบบเชิงให้ค ำปรึกษำ 
 ฮอลโลแรน (Halloran ; อ้างถึงใน วรรณพร สุขอนันต์, 2550 :104) กล่าวถึง การนิเทศแบบ
การให้ค าปรึกษา (Counseling) เป็นวิธีการนิเทศภายในโรงเรียนที่ดีที่สุด และที่ส าคัญผู้นิเทศได้ใช้
ความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันสร้างความใกล้ชิด ความพึงพอใจให้กับผู้รับการนิเทศ เป็นแรงจูงใจให้ผู้รับ
การนิเทศเกิดการวิเคราะห์ตนเอง รู้จักยอมรับปัญหา ยอมรับตนเองและผู้อ่ืน การสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ท าให้มีโอกาสพิจารณาเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ในที่สุด 
ช่วยให้เกิดการนิเทศตนเอง เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาวิธีการให้ค าปรึกษา โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น              
3 วิธีการใหญ่ ๆ ดังนี้ 
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1. วิธีการให้ค าปรึกษาแบบทางตรง เป็นการปรึกษาที่ให้อย่างตรงไปตรงมา โดยผู้ให้
ค าปรึกษาเป็นผู้บอกให้ทราบหรือบางครั้งเรียกว่า การปรึกษาแบบผู้ให้ค าปรึกษาเป็นศูนย์กลางวิธีการ
นี้ผู้ ให้ค าปรึกษา จะต้องมีความรู้และประสบการณ์มาก  มีความแม่นย าในปัญหาที่ตอบและ             
มีจรรยาบรรณที่จะไม่ตอบในปัญหาที่ตนเองไม่เชี่ยวชาญหรือไม่ถนัด  การปรึกษาแบบนี้เหมาะสม     
กับการแก้ปัญหาที่ต้องการข้อมูลความจริง การให้ค าปรึกษาทางตรง เป็นการให้ค าตอบในค าถาม   
หรือในปัญหาของผู้รับค าปรึกษา โดยมีเทคนิคและแนวทางส าหรับผู้ให้ค าปรึกษาดังนี้  

1.1 พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับค าปรึกษาก่อนที่จะให้ค าปรึกษา  
1.2 ท าความเข้าใจในประเด็นปัญหาให้ชัดเจน  
1.3 พิจารณาศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เที่ยงตรงต่อปัญหาอย่างแท้จริงของผู้รับ

ค าปรึกษา  
1.4 จะท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด และให้เกิดความแม่นย า  
1.5 ให้ค าแนะน าถึงความเป็นไปได้ 

2. วิธีการให้ค าปรึกษาแบบทางอ้อม เป็นการให้ค าปรึกษาในลักษณะที่ให้การปรึกษา
แบบไม่น าทาง หรือเรียกอีกอย่างว่า การปรึกษาแบบผู้ขอปรึกษาเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นกระบวนการ
ปรึกษาที่ใช้ทักษะการฟังและการให้ก าลังใจ ท าความเข้าใจในปัญหาและก าหนดวิธีการที่จะแก้ไข
ปัญหานั้น เป็นการปรึกษาที่เน้นตัวผู้มาขอปรึกษามากกว่าที่จะเน้นตัวผู้ปรึกษา การให้ค าปรึกษาแบบ
ไม่น าทางนี้ ช่วยท าให้เกิดการระบายอารมณ์ได้ดีกว่าแบบน าทาง และให้เกิดความคิดที่ กระจ่างชัด
ตามมา ช่วยให้ผู้ที่มาขอปรึกษาได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเองมากขึ้น
การใช้วิธีการให้ค าปรึกษาแบบทางอ้อมแก่ครู ผู้นิเทศจะต้องปฏิบัติภายใต้ความเชื่อของเงื่อนไข            
2 ประการ คือ  

 2.1 ผู้นิเทศต้องเชื่อว่าผู้รับค าปรึกษานั้น โดยพ้ืนฐานทั่ว ๆ ไปแล้วเป็นคนที่มีความ
รับผิดชอบ เขาจะรับผิดชอบต่อความคิด พฤติกรรมและต่อตัวของเขาเองมีความสามารถที่จะตัดสินใจ
ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวของเขาเองได้  

 2.2 ผู้นิเทศต้องเชื่อว่าผู้รับค าปรึกษานั้น มีแรงจูงใจ แรงบันดาลใจที่สูงมากที่เขา
ต้องการจะเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะสูงเป็นบุคคลที่ปรับตนเองในสังคมได้ มีความเป็นอิสระเป็นตัวของ
เขาเอง ช่วยเหลือตนเองได้และเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรในการท างานเนื่องจากความเชื่อดังกล่าวนี้  ผู้
นิเทศจะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดข้ึน มีความเปิดเผยจริงใจในความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้
นิเทศสามารถจะท าได้โดยประพฤติปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  

2.2.1 สร้างให้เกิดความอบอุ่นและบรรยากาศที่อิสระ  
2.2.2 มีความอดทนอดกลั้นและหนักแน่น  
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2.2.3 การสะท้อนความ เป็นการพูดซ้ าข้อความส าคัญท่ีผู้มาขอปรึกษาพูดออกมา
โดยใช้ถ้อยค าให้น้อยลง แต่ยังคงความหมายเดิมอยู่เพ่ือเป็นการแสดงว่าผู้ให้ค าปรึกษายังฟังอยู่      
ด้วยความสนใจตลอดเวลา  

2.2.4 ไม่พยายามที่จะแสดงความคิดเห็น  ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องไม่ตัดสินใจ
วิจารณ์พิพากษาตัดสินในค่านิยม ความเชื่อ และในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของผู้รับค าปรึกษา   
เป็นอันขาด  

2.2.5 ไม่ให้ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าใดๆ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษา    
ได้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง  

2.2.6 เปิดโอกาสให้ผู้รับค าปรึกษาเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติการปรึกษา 
3. วิธีการให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม  เป็นวิธีการให้ค าปรึกษาแบบทางตรงและ       

แบบทางอ้อมผสมผสานกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของความแตกต่างของแต่ละคน และการตอบสนอง
ต่อวิธีการที่แตกต่างกัน  ดังนั้นการเลือกใช้วิธีการแบบใดนั้นจะต้องเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด          
ต่อปัญหาหรือสถานการณ์ วิธีการให้ค าปรึกษาแบบนี้ใช้แก้ปัญหาได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง  ทั้งปัญหา
เกี่ยวกับความจริง ปัญหาเกี่ยวกับอารมณ์ และปัญหาเก่ียวกับผลประโยชน์หรือศักดิ์ศรี 

 3. กำรนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) 
การนิเทศแบบคลินิก หมายถึง การแนะแนวปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู    

ในการจัดการเรียนรู้ การด าเนินงานตามโครงการ และวิธีที่จะปรับปรุงการเรียนของนักเรียน โดยอาศัย
การวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้นิเทศเป็นรากฐาน การจัดการนิเทศแบบคลินิก
มีหลายรูปแบบ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้ ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ของการนิเทศแบบคลินิก ได้แก่ 
3.1.1 เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับที่เด่นชัดโดยทันทีทันใด เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียน

การสอนภายในห้องเรียน  
3.1.2 เพ่ือวินิจฉัย และปรับปรุงกระบวนการสอนร่วมกัน  
3.1.3 เพ่ือช่วยเหลือครูให้พัฒนาทักษะการใช้ยุทธวิธีการสอน  
3.1.4 เพ่ือช่วยพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการสอนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
3.1.5 ช่วยให้ผู้นิเทศพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับครู 

3.2 ลักษณะของการนิเทศแบบคลินิก (โกลแฮมเมอร์ แอนเดอร์สัน และคราจิวสกี้ ; อ้าง
ถึงใน วรรณพร สุขอนันต์, 2550 :105-106) กล่าวถึงไว้ ดังนี้  

3.2.1 การนิเทศแบบคลินิก เป็นเทคโนโลยี ส าหรับการปรับปรุงการจัดการเรียน 
การสอน  
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3.2.2 การนิเทศแบบคลินิก เป็นการด าเนินงานที่มีการวางแผน  และจัดให้มีขึ้น      
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน  

3.2.3 การนิเทศแบบคลินิก เป็นการนิเทศที่ยึดจุดประสงค์เป็นหลักส าคัญ  และ
ประสานกันกับความต้องการในการพัฒนาความเจริญงอกงามของครูนักเรียนและโรงเรียน  

3.2.4 การนิเทศแบบคลินิก ต้องการความเชื่อมั่นและจริงใจต่อกัน ซึ่งจะแสดงออก
ในการเข้าใจซึ่งกันและกัน การให้ความสนับสนุน และการอุทิศตนเองในการพัฒนาความก้าวหน้า   
ทางวิชาชีพ  

3.2.5 การนิเทศแบบคลินิก ยึดสัมพันธภาพในการท างานร่วมกัน ระหว่างครูและ     
ผู้นิเทศเป็นพื้นฐานส าคัญ  

3.2.6 การนิเทศแบบคลินิก มีการด าเนินงานอย่างมีระบบ  แต่ในขณะเดียวกัน        
ก็สามารถด าเนินการที่ยืดหยุ่นได้ และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการตามสภาพการณ์อย่างต่อเนื่องกันเสมอ  

3.2.7 การนิเทศแบบคลินิก เป็นการสร้างหรือแสวงหาแนวทางในการเชื่อมกระชับ
ระหว่างการวางแผนการสอนในอุดมคติและพฤติกรรมการสอนจริง  

3.2.8 การนิเทศแบบคลินิก ถือว่าผู้นิเทศต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
มากกว่าคร ู 

3.2.9 การนิเทศแบบคลินิก ผู้นิ เทศต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีส าหรับ        
การด าเนินงานนิเทศแบบคลินิกท่ีเหมาะสม และเข้ากับสภาพของการปฏิบัติงานในสังคมไทย  
 แอคคีสัน  และแกลล์  (Acheson and Gall ; อ้างถึงใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สมุทรสงคราม, มปป. : 5) กล่าวถึง การนิเทศแบบคลินิกมีการท างาน 3 ขั้นตอน คือ 

1) การประชุมปรึกษาหารือ เป็นขั้นที่ผู้นิเทศจะเปิดโอกาสให้ครูระบายความคิด วิตกกังวล
เกี่ยวกับการเรียนการสอน และความต้องการที่เขามีอยู่ ความมุ่งหวังในวิชาชีพของเขากับผู้นิเทศ   
แล้วหาแนวทางให้เขาแก้ปัญหาของเขา จากนั้นอาจจะเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้เขาภายหลัง 

2) การสังเกตการสอน เป็นขั้นที่ผู้นิเทศจะสังเกตการสอนของครูตามข้อตกลงกับครู        
แล้วบันทึกข้อมูลเหตุการณ์ต่าง ๆ และพฤติกรรมการสอนของครูอย่างละเอียด 

3) การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้นิเทศและครูจะทบทวนข้อมูลของการสังเกตการสอน       
ผู้นิเทศจะสนับสนุนให้ครูวิเคราะห์การสอนของตนเอง แล้วร่วมกับครูหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
พฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้น 
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 4. กำรนิเทศกำรสอนแบบคู่สัญญำ(Buddy Supervision) 
4.1 ควำมหมำยของกำรนิเทศแบบคู่สัญญำ 
การนิเทศแบบคู่สัญญา (Buddy Supervision) คือการนิเทศโดยตรงที่เปิดโอกาสให้ครู    

2 คน ได้ดึงเอาศักยภาพทางการสอนที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคนออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดย
เริ่มต้นจากการจับคู่สัญญา เพ่ือสร้างมิตรสัมพันธ์อันดีต่อกันและใช้สัมพันธภาพอันดีนี้เป็นตัวน าไปสู่
กิจสัมพันธ์หรือความส าเร็จในการจัดกระบวนการเรียน  

4.2 จุดประสงค์ของกำรนิเทศกำรสอนแบบคู่สัญญำ  
จุดประสงค์ของการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา มีดังนี ้

4.2.1 เพ่ือให้ครูที่สอนวิชาเดียวกันหรือชั้นเดียวกันสามารถนิ เทศการสอน                  
ซึ่งกันและกันได ้

4.2.2 เพ่ือให้ครูที่สอนวิชาเดียวกันหรือชั้นเดียวกัน ซึ่งมีปัญหาอย่างเดียวกัน สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ เพ่ือใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันได้  

4.2.3 เพ่ือให้ครูเกิดขวัญก าลังใจในการท างาน ด้วยการเสริมแรงซึ่งกันและกัน       
อันจะน าไปสู่แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการสอน 

4.2.4 เพ่ือให้ครูเกิดเจตคติที่ดีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนที่ว่า มิใช่การตรวจตรา
จับผิดแต่เป็นการพัฒนาและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของครูในฐานะเพ่ือร่วมวิชาชีพ 

4.3 กระบวนกำรนิเทศกำรสอนแบบคู่สัญญำ 
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2552 : Online) กล่าวถึง กระบวนการนิ เทศการสอนแบบ

คู่สัญญาดังนี้ 
4.3.1 ขั้นที่ 1 เสนอแนวคิด  

1) ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา    
ให้ครูในโรงเรียนทดลองน าไปปฏิบัติ ภายใต้การสนับสนุนทุกรูปแบบ 

2) เมื่อครูยอมรับหลักการแล้ว ให้ครูจับคู่สัญญาที่มีปัญหาการเรียนการสอน     
ในวิชาเดียวกันหรือชั้นเดียวกัน เพ่ือร่วมกันวางแผนการนิเทศ เช่น สังเกตการสอน เขียนแผนการสอน
และเตรียมสื่อการสอน เป็นต้น 

3) คู่สัญญาแต่ละคนเขียนแผนการสอนในวิชาที่มีปัญหา โดยต่างฝ่ายต่างเขียน
แผนการสอนตามแนวคิดของตน 

4.3.2 ขั้นที่ 2 สำธิตให้ดู (สมมติว่า ครู A เป็นคู่สัญญากับครู B) 
1) ครู A สาธิตการสอนตามแผนการสอนของตน โดยมีครู B เป็นผู้สังเกตการสอน 

และบันทึกจุดเด่นจุดด้อยของครู A ตามแบบสังเกตการสอน 
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2) ครู B สาธิตการสอนตามแผนการสอนของตนในวิชาที่มีปัญหาเดียวกับครู A 
โดยมีครู A เป็นผู้สังเกตการสอน และบันทึกจุดเด่นจุดด้อยตามแบบสังเกตการสอนเช่นเดียวกัน 

3) ครู A และครู B ร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์จุดเด่นจุดด้อยของกันและกันเพ่ือน า
จุดเด่นของแต่ละคนมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขจุดด้อย 

4) ครู A และครู B น าจุดเด่นของแต่ละคนมาบูรณาการ เพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือ
แนวทางแก้ปัญหาในรูปแบบใหม่ ที่น าเอาส่วนดีของแต่ละคนมาผสมผสานกัน 

4.3.3 ขั้นที่ 3 อยำกรู้ต้องปฏิบัติ 
1) ครู A และครู B น าวิธีการสอนที่ ได้รับการปรับปรุงตามข้อ 2.4 มาใช้

ปฏิบัติการสอนในวิชาเดิมหรือในบทเรียนต่อไป 
2) ครู A และครู B นิเทศการสอนซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่ง แล้วสรุปผลการนิเทศ

การสอน 
4.3.4 ขั้นที่ 4 อยำกทรำบผลให้ชัดต้องวัดและประเมินผล 

1) ครู A และครู  B ร่วมกันวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หากยังไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ คู่สัญญาต้องกลับไปค้นคว้าหาความรู้หรือแนวคิด ทฤษฎี         
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้แก้ปัญหาร่วมกันอันจะจ าไปสู่
วิธีการแก้ปัญหาใหม่ 

2) ถ้านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว คู่สัญญา   
ควรแสดงความยินดีร่วมกัน เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน 

4.3.5 เครื่องมือในกำรนิเทศแบบคู่สัญญำ    
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน 
2) แบบวิเคราะห์และสรุปผลการสังเกตการสอน 

4.3.6 กำรประเมินผลกำรนิเทศกำรสอนแบบคู่สัญญำ 
1) การสังเกตพฤติกรรมการสอน โดยคู่สัญญาผลัดกันนิเทศการสอน 
2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

4.3.7 บทบำทของคู่สัญญำในฐำนะผู้นิเทศกำรสอนและผู้รับกำรนิเทศ 
แนวปฏิบัติของบทบาทของคู่สัญญาในฐานะผู้นิเทศการสอนและผู้รับการนิเทศ       

มีดังนี ้
1) คู่สัญญาต้องเป็นบุคคลที่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ถ้ายังไม่มีความสัมพันธ์อันดี

ต่อกันต้องสร้างพฤติกรรมนี้ให้เกิดขึ้นก่อน การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญาจึงจะได้ผล 
2) คู่สัญญาต้องเปิดใจกว้าง ยอมรับค าวิจารณ์เก่ียวกับจุดเด่นและจุดด้อยของตน 
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3) คู่สัญญาต้องมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล         
โดยปราศจากอคต ิ

4) คู่สัญญาต้องหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองและ     
เพ่ือนครูที่เป็นคู่สัญญา รวมทั้งการน าความรู้หรือวิธีการใหม่  ๆ (นวัตกรรม) มาพัฒนาการสอน        
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตร 

4.3.8 บทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรนิเทศกำรสอนแบบคู่สัญญำ 
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา ดังนี้ 

1) ท าหน้าที่เป็นผู้เสนอแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งจะน ามาใช้ปรับปรุงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และท้าทายให้ครูทดลองน าไปปฏิบัติ 

2) ให้การสนับสนุนครูในด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ หนังสือหรือเอกสาร
ประกอบการค้นคว้า รวมทั้งให้ขวัญก าลังใจครูด้วยการเสริมแรงแบบต่าง ๆ 

3) ไม่เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการท างานของครูมากจนเกินความจ าเป็นหรือ
ท าให้ครูเกิดความรู้สึกว่า การนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นการตรวจตราหรือการจับผิด 

 5. กำรนิเทศแบบกัลยำณมิตร  
 การนิเทศการแบบกัลยาณมิตร (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009 : Online) กล่าวถึง การนิเทศ
การสอนแบบกัลยามิตรว่า เป็นการชี้แนะและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนในกลุ่มเพ่ือนครูด้วยกัน
มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 หลักการนิเทศการแบบกัลยาณมิตร มีประเด็นส าคัญ 4 ประการ คือ 
5.1.1 การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธา เพ่ือให้เพ่ือนครูยอมรับและ      

เกิดความสนใจที่จะใฝ่รู้ที่ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้  
5.1.2 การสาธิตรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้นสามารถปฏิบัติและท าได้จริง ๆ และเพ่ือนครูสามารถนารูปแบบ   
ไปประยุกต์ในชั้นเรียนได้  

5.1.3 การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จะต้องมีการพบปะกัน
อย่างสม่ าเสมอ มีการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน  

5.1.4 การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบันทึกการนิเทศ
อย่างสม่ าเสมอ สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพ่ือนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไข เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป  
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5.2 กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม 
(มปป. : 12-13) กล่าวถึง กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตรนิเทศนั้น สามารถน าไปใช้ในการนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ซึ่งเป็นการน าหลักธรรมความเป็นกัลยาณมิตรมาใช้ ตามสาระ          
ของหลักอริยสัจสี่ สาระส าคัญของกระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศ มีดังนี ้

ประกำรแรก คือ การสร้างพ้ืนฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่   ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ครูกับศิษย์ นักเรียนกับเพ่ือน พ่อ แม่ลูก พระสงฆ์กับอุบาสกและ
อุบาสิกาการสร้างเสริมคุณธรรมนั้น  เริ่มต้นด้วยศรัทธา ดังนั้น ผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศ จึงต้อง        
จัดกิจกรรมและใช้สื่อการนิเทศ เพ่ือสร้างความศรัทธาและความไว้วางใจ 

ประกำรที่สอง การน าหลักกัลยาณมิตรมาผสมผสานในกิจกรรมทุกขั้นตอน  ซึ่งถ้าได้
จ าแนกกัลยาณมิตรธรรม 7 ตามหลักการสอนแล้ว สามารถวิเคราะห์ ได้ว่าผู้นิเทศที่เป็นกัลยาณมิตร
ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ 

1. มีคุณลักษณะที่น่าเคารพและนับถือ 
2. มีคุณสมบัติคือ ความรู้ ภูมิปัญญา ประพฤติดี เป็นผู้ฝึกหัดอบรมตนอยู่เสมอ 

สามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้รับการนิเทศได้อย่างดี 
3. มีคุณธรรม คือ การอดทน ตั้งใจนิเทศด้วยความเมตตา ผู้นิเทศเป็น กัลยาณมิตร 

จึงมีความจริงใจ มีความรู้จริง มีใจกว้าง นิเทศได้แจ่มแจ้งและชัดเจน 
ประกำรที่สำม คือ การจัดขั้นตอนการนิเทศ ไม่ว่าเป็นการปรึกษาหารือ การแนะน า 

หรือ การฝึกอบรม ต้องเป็นไปตามหลักอริยสัจสี่ เน้นความรู้จริงในทุกข์ ค้นคว้า หาเหตุของทุกข์      
มุ่งปฏิบัติตามแนวอริยมรรค เพ่ือน าไปสู่สภาวะการพ้นทุกข์ทั้งสิ้น 

ประกำรที่สี่ มีความส าคัญอย่างยิ่งคือ ความเมตตากรุณา และความจริงใจที่ทุกฝ่าย      
มีศรัทธาต่อกันร่วมกันคิด ร่วมกันท า ร่วมกันแก้ปัญหา ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือ ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ทั้งนี้มิได้หมายความว่าบุคคล จะขาดความมั่นใจในตนเอง หรือประเภทคอยพ่ึงพาผู้อ่ืนอย่างเดียว 
ต้องสามารถผสมผสานวิธีการฝึกฝึกหัดอบรมตนเอง กับวิธีการพ่ึงพาและการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนได้
อย่างดีด้วย ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการกัลยาณมิตรล้วนต้องอาศัย ทักษะการสื่อสาร ท าความ
เข้าใจกัน ต้องฝึกการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ช่วยกันหาข่าวสารข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโต้แย้งกัน
ในการจัดล าดับปัญหา วิธีการและจุดหมายของภาวะพ้นปัญหา ขั้นตอนเหล่านี้ จะช่วยผ่อนคลาย
ความหวาดกลัว และลดอัตราของแต่ละคนได้โดยอัตโนมัติ  เพราะได้ รู้ซึ้งถึงความยากล าบาก           
ที่ได้เผชิญร่วมกันได้อ่ิมเอมกับความส าเร็จที่สามารถช่วยกันขจัดปัญหาได้ ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนกำรนิเทศตำมกระบวนกำรกัลยำณมิตร 

 6.  กำรนิเทศแบบวิทยำศำสตร์ 
เป็นการน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการนิเทศ  ท าให้การนิเทศการสอน

ด าเนินไปอย่างมีระบบ มีเหตุผลเชื่อถือได้ มีหลักฐานปรากฏเด่นชัด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการท างานอยู่ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ส ารวจและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การส ารวจปัญหานั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น 

1.1 การประชุมสัมมนาครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
1.2 ใช้แบบสอบถาม 
1.3 ใช้แบบสังเกตการสอน ฯลฯ 
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เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นปัญหา โดยการตั้งสมมติฐาน และ
ทดสอบสมมติฐาน 

2. ล าดับความส าคัญของปัญหา ต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายของหลักสูตร นโยบายของ
โรงเรียน หน่วยงานที่สังกัด นโยบายการศึกษาของชาติ และผลที่จะเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข 

3. ตั้งจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหาที่เลือกแล้ว 
4. สร้าง และเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา โดยเลือกทางเลือกที่เหมาะสมมาใช้ 
5. น าวิธีแก้ปัญหาที่เลือกแล้วไปท าการทดลอง อย่างมีแผนการทดลอง จากนั้นสรุปผล

การทดลอง น าไปปรับปรุงแก้ไข 
6. น าไปใช้จริง และประเมินผล 

 การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ จะเน้นการท างานอย่างมีระบบ ตามขั้นตอนของกระบวนการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น การนิเทศแบบนี้ คือสามารถพิสูจน์ได้ ทดลองได้ จึงนับว่า เป็นการ
นิเทศท่ีมีหลักเกณฑ์ท่ีดี 

 7.  กำรนิเทศแบบเชิงเน้นวัตถุประสงค์ 
 การนิเทศแบบเชิงเน้นวัตถุประสงค์ เป็นการนิเทศการสอนแบบหนึ่ง ที่มีระบบและแนวทาง
ปฏิบัติชัดเจน มีจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจง ชัดเจน ในการปรับพฤติกรรมการสอนของครูให้ดีขึ้น     
เป็นการเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการนิเทศ  กระบวนการนิเทศแบบนี้
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

7.1 ขั้นประชุมวำงแผน ขั้นนี้ผู้นิเทศจะประชุมปรึกษาหารือกับครูผู้สอนเพ่ือวาง
แผนการนิเทศ เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการนิเทศอย่างเต็มที ่ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ ดังนี้ 

7.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับการนิเทศ เป็นวัตถุประสงค์ที่ระบุว่า ครูผู้สอน
จะต้องปรับปรุงเรื่องอะไร ซึ่งอาจมาจากความต้องการพัฒนาตนของครู หรือมาจากอุปสรรคในการ
จัดการสอนที่ครูเผชิญอยู่หรืออาจมาจากการนิเทศที่ผู้นิเทศและครูได้ร่วมกันวิเคราะห์ไว้ 

7.1.2 เขียนแนวทางแก้ปัญหา โดยผู้นิเทศกับครูร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาของครูผู้สอน แล้วก าหนดเป็นพฤติกรรมสนับสนุนวัตถุประสงค์ไว้ 

7.1.3 สร้างแบบฟอร์มการนิเทศขึ้น 
7.1.4 ก าหนดเวลา สถานที่ในการนิเทศ 

7.2 ขั้นสังเกตกำรสอน เมื่อเตรียมการในขั้นที่ 1 พร้อมแล้ว ก็ด าเนินการสังเกตการสอน
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด ผู้นิเทศจะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของครูอย่างละเอียด
เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ครูทราบภายหลัง 
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7.3 กำรประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ การประชุมให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้นิเทศจะบอก
ครูผู้สอนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนของเขาว่าเป็นอย่างไร สิ่งที่ครูก าหนดให้ดูนั้น ครูท าได้ตรงชั่วโมง
หรือไม่ อย่างไร และมีพฤติกรรมใหม่ที่เป็นปัญหา และต้องการให้ความช่วยเหลืออีกหรือไม่ การนิเทศ
การสอนเชิงเน้นวัตถุประสงค์ เป็นการนิเทศอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีหลักการที่ให้อ านาจแก่
คร ูก าหนดสิ่งที่เราต้องการพัฒนา ท าให้การนิเทศได้ตรงจุดยิ่งขึ้น 

 8. กำรนิเทศแบบวิมังสำ 
 การนิเทศแบบวิมังสา หมายถึง วิธีการเชิงกระบวนการ การร่วมมือกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ
การนิเทศ เป็นรายกลุ่มย่อยหรือเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ตรวจสอบ หาเหตุผล พิจารณาหา
ข้อยิ่งหย่อนในการจัดการเรียนการสอน คิดค้น หาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงข้อยิ่งหย่อนนั้น ๆ       
ให้หมดไป ขั้นตอนการนิเทศแบบวิมังสา มีข้ันตอน ดังนี้ 

8.1 ขั้นที่ 1 วิเครำะห์ปัญหำกำรเรียนกำรสอน  
8.1.1 ผู้นิ เทศสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้ รับการนิ เทศ ผู้นิ เทศอาจเชิญเป็นกลุ่ม       

หรือรายบุคคล สื่อ เครื่องมือ ที่ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ แบบบันทึกข้อมูลของผู้รับการนิเทศ 
8.1.2 ผู้นิ เทศพิจารณาผลการเรียนของนักเรียนที่ ผู้ รับการนิ เทศรับผิดชอบ            

หรือวิชาที่ผู้รับการนิเทศสอนอยู่ ซึ่งเป็นผลการเรียนที่บันทึกไว้อย่างเป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ภาคเรียน
ที่ผ่านมา 

8.1.3 ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ร่วมกันวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 

8.1.4 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์  ค่าเฉลี่ย และค่าสัมประสิทธิ์ ความแปรปรวน        
เพ่ือดูว่าผลพัฒนาขึ้นหรือยังไม่พัฒนา สื่อ เครื่องมือที่ ใช้ คือ ตารางวิเคราะห์  และบันทึกผล          
การวิเคราะห์การเรียนการสอนผู้นิเทศควรมีเครื่องคิดเลข ที่สะดวกในการค านวณหาค่าดังกล่าว       
มาได้รวดเร็ว และมีความรู้ในการแปลผลการวิเคราะห์ด้วย 

8.2 ขั้นที่ 2 วิเครำะห์จุดเด่น จุดด้อย 
8.2.1 ผู้นิเทศชี้น าผู้รับการนิเทศ ร่วมไตร่ตรองวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย มี 2 กรณี 

ดังนี้ 
1) กรณีที่ผลพัฒนาขึ้น ผู้นิเทศถามชี้น าให้ผู้รับการนิเทศไตร่ตรอง ระลึกว่า       

ได้ท ากิจกรรมอะไรบ้าง ในการสอนที่ผ่านมา (จุดเด่น) ท าไมจึงท าเช่นนี้ (แรงดัน) ให้ผู้รับการนิเทศ
บันทึกไว้ในตารางวิเคราะห์ผล 

2) กรณีที่ผลยังไม่พัฒนา ผู้นิเทศต้องอธิบายจุดด้อยของการแปรผล ค่าเฉลี่ย    
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน  การแปรปรวนที่ เป็นปัญหา          
เป็นอุปสรรคขัดขวางการท ากิจกรรมให้น้อยลง ให้บันทึกผลการวิเคราะห ์ลงในตารางวิเคราะห์ผล 
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8.2.2 ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ร่วมสืบค้น วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ กิจกรรม   
ลดแรงดึง เพ่ิมแรงดัน โดยใช้แบบบันทึกผลการวิเคราะห์การเรียนการสอน 

8.3 ขั้นที่ 3 วำงแผน 
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ น ากิจกรรมที่บันทึกไว้ในแบบบันทึกผลการวิเคราะห์การเรียน

การสอนมาก าหนดกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ 
8.3.1 กิจกรรมเป้าหมาย 
8.3.2 กิจกรรมที่น าเป้าหมาย และก าหนดวัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติ ผู้นิเทศและผู้รับ   

การนิเทศลงนาม สื่อ/เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้ คือ แบบบันทึกผลการนิเทศ 
8.4 ขั้นที่ 4 ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง 
ผู้รับการนิเทศ ด าเนินการตามกิจกรรมที่ก าหนด บันทึกกิจกรรมแต่ละครั้ง และวัน 

เดือน ปี และผลที่ได้รับจากการท ากิจกรรมนั้น สื่อและเครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ของผู้รับการนิเทศ 

8.5 ขั้นที่ 5 ประเมินผล 
ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ พบกันอีกครั้งหนึ่งเพ่ือร่วมประเมินการนิเทศ ตรวจสอบข้อ         

ยิ่ งหย่อนในการปฏิบัติตามกิจกรรม  วิ เคราะห์  สรุปผลการด าเนินงาน  สื่ อ เครื่องมือที่ ใช้  คือ                        
แบบประเมินผลการด าเนินงานของผู้รับการนิเทศ 

 9.  กำรนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
การนิเทศแบบมีส่วนร่วม นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรสงคราม (มปป. : 9-11) กล่าวถึงการนิเทศแบบมีส่วนร่วม 
หมายถึง การนิเทศการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่มุ่งการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ      
ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาและเจรจาตกลงใจที่จะด าเนินการร่วมกัน ถึงการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการด าเนินการร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย 
โดยใช้เสียงของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก และเรียกว่าเป็นการนิเทศแบบพ่ึงพา และควรใช้พฤติกรรม
ดังกล่าว ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์ ดังนี้ 

9.1 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศ มีระดับความเชี่ยวชาญในประเด็นปัญหานั้น ๆ ใกล้เคียงกัน 
9.2 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศ ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันและน ามาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
9.3 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกันในประเด็นปัญหานั้น ๆ 
9.4 ใช้เมื่อครูและผู้นิเทศต้องการให้มีการพิจารณาปัญหาร่วมกันอย่างถี่ถ้วน  และ

รอบคอบ หรือครูต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม  
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          ส าหรับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ เป็นขั้นเริ่มต้นที่จะได้ข้อมูล    

เพ่ือน าไปประกอบในการวางแผน และก าหนดทางเลือก ผู้นิเทศจ าเป็นจะต้องท าการศึกษา เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่เป็นจริง สิ่งแรกที่จะต้องท าคือ ส ารวจสภาพปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งภายในและภายนอก 
จ าแนกข้อมูลปัจจัยเบื้องต้นทางด้านกายภาพ เช่น อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ      
สื่อการสอน  วัสดุอุปกรณ์  และเครื่องมือต่าง ๆ จ านวนครู จ านวนนักเรียน ศักยภาพของครู 
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ คุณภาพนักเรียน การส ารวจ   
ความคิดเห็น ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  มีปัญหา       
ด้านใดบ้าง ควรจะปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร ต้องการที่จะให้โรงเรียนพัฒนาด้านใดเป็นการ
เร่งด่วน โดยล าดับความส าคัญ 1, 2, 3 

2) การวางแผนและก าหนดทางเลือก การวางแผน เป็นการเริ่มต้นของการก าหนด
วัตถุประสงค์ นโยบาย หลักการท างานก าหนดเกณฑ์มาตรฐานงาน จากข้อมูลที่ได้ก าหนดจะพัฒนา
ตามความส าคัญล าดับ  1, 2, 3 คณะครูทุกท่านระดมความคิด สร้างทางเลือก เลือกทางเลือก            
ที่สามารถท าได้และเกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินการ      
แหล่งทรัพยากรที่ใช้สนับสนุน 

3) การสร้างสื่อและเครื่องมือ หลังจากผู้นิเทศและครูได้ร่วมกันวางแผนก าหนดทางเลือก
ในการนิเทศแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ผู้นิเทศและครูผู้สอนต้องร่วมกันสร้างสื่อและเครื่องมือ เพ่ือใช้      
ในการด าเนินการนิเทศ สื่อและเครื่องมือที่สร้างขึ้น ต้องได้รับการยอมรับและเห็นพ้องต้องกัน       
ก่อนจะใช้ปฏิบัติการนิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศจะแตกต่างกันไป ตามกิจกรรมการนิเทศ เช่น 
เครื่องมือในการประชุมปฏิบัติการ เครื่องมือเยี่ยมชั้นเรียน เครื่องมือสังเกตการณ์สอน เครื่องมือ       
ในการประชุมปรึกษาหารือ 

4) การปฏิบัติการนิเทศ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดซึ่งเป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศกับผู้รับ      
การนิเทศ ตกลงกันไว้ว่าจะปฏิบัติอย่างไร จะเป็นเพียงเยี่ยมชั้นเรียน หรือประเมินเอกสารหลักฐาน 
หรือการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน ควรเป็นแบบมีส่วนร่วม โดยผู้นิเทศมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่
บางอย่างในชั้นเรียน เช่น ช่วยสอน ช่วยตอบค าถาม ช่วยหยิบอุปกรณ์ การทดลอง ร่วมสังเกตการสอน 
จดบันทึกอย่างย่อ ๆ ในขณะท าการสังเกตการณส์อนตลอดตามท่ีสอน 

5) การประเมินผลและรายงานผลการประเมินผลการนิเทศ เป็นกระบวนการที่ต้อง
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และความส าเร็จในการปฏิบัติ       
การนิเทศ โดยใช้วิธีการ และเครื่องมือที่ผู้นิเทศและครูได้ร่วมกันสร้างขึ้น ก าหนดดังนี้ 

 
 



   57 
 

5.1) การประเมินประสิทธิผล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ประเมินสภาพเมื่อเริ่มต้น เป็นการประเมินความพร้อมในด้านต่าง ๆ 

ก่อนจะเริ่มปฏิบัติการนิเทศ เช่น ความพร้อมของครู ระบบการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ หรือ คุณภาพด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว 

ระยะที ่2 เป็นการประเมินสภาพระหว่างปฏิบัติ เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า 
ระยะที่ 3 เป็นการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงาน  ตรวจสอบผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
5.2) เปรียบเทียบผลที่ได้กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ผลจากการประเมินการปฏิบัติการนิเทศ 

จะน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามเป้ าหมาย แล้วพิจารณา
ตรวจสอบว่า มีการ เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

5.3) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้ เกี่ยวข้อง ผลการประเมินที่ประมวลไว้นั้น         
ผู้นิเทศจะต้องรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ โดยเฉพาะครูผู้สอนจะต้องทราบอย่างชัดเจนว่า 
กระบวนการเรียนการสอนของตนเป็นอย่างไร ควรปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นตรงจุดไหน 
 

 

 

 

 

 

 

 


