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คำนำ
เอกสาร คู่มอื ปฏิบตั กิ ารนิเทศ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางดาเนินการนิเทศของ
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ นางจิโรบล เคาภูเขียว ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ซึง่ รับผิดชอบโครงการและแผนงานดังนี้ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรขัน้
พืน้ ฐาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรูด้ นตรี
ศิลปะ และนาฏศิลป์
การนิเทศภาระงานทีร่ บั ผิดชอบงานในหน้าที่ ข้าพเจ้าได้ดาเนินงานตามแนวทางการนิเทศ
แบบ“เข้าใจ เข้าถึง พึง่ ได้ ไฝ่ พฒ
ั นา” บนพืน้ ฐานความเป็ นเป็ นกัลยาณมิตรเพือ่ เป็ นการวางแผนตามกรอบ
และภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย โดยส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนให้ดาเนินงานได้บรรลุ
เป้ าหมายตามกรอบนโยบาย ครูผสู้ อนสามารถจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตรงตามมาตรฐานตัวชีว้ ดั ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า เอกสารฉบับนี้จะสามารถใช้เป็ นแนวทางสาหรับการนิเทศ ของ
ศึกษานิเทศก์ หรือบุคลากรอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการนิเทศการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
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บทที่ ๑ บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
บทที่ ๒ ปฏิทนิ การนิเทศ
ปฏิทนิ การนิเทศสถานศึกษาในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์
บทที่ ๓ กระบวนการนิเทศ
บทที่ ๔ รูปแบบการนิเทศ
๑. การนิเทศรายบุคคล
๑.๑ การเยีย่ มชัน้ เรียน
๑.๒ การสาธิตการสอน
๑.๓ การให้คาปรึกษาแนะนา/ เสนอแนะ (Coaching)
๑.๔ เทคนิคการให้คาปรึกษา
๒. การนิเทศรายกลุ่ม
แบบบันทึกการนิเทศ
ประวัตผิ จู้ ดั ทา
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บทที่ ๑
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
คู่มือ การนิ เ ทศติด ตามและประเมิน ผลระบบบริห ารและจัด การศึก ษาเล่ ม นี้ เป็ น เครื่อ งมือ ส าหรับ
ใช้ในการปฏิบตั ริ าชการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓o ให้เป็ นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบตั ริ าชการ สามารถดาเนินการวิเคราะห์ วิจยั
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียนที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ วิสยั ทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o และวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของ
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติด ตาม และประเมิน ผลการจัด การศึก ษา ในการขับ เคลื่อ นกระบวนการนิ เ ทศ ติด ตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพ
“ภารกิจหลัก” ของศึกษานิเทศก์ การช่วยเหลือแนะนาส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ่ ง ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานหลายด้ า นและ บุ ค ลากรหลายฝ่ าย
โดยผู้ นิ เ ทศต้ อ งท าหน้ า ที่ใ น ๔ บทบาทส าคัญ บทบาทแรกได้แ ก่ การเป็ นผู้ ป ระสาน (Coordinator)
เช่นประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับโรงเรียนประสานให้ครูแต่ละระดับให้ความช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน ประสานชุ ม ชน ผู้ ป กครองกับ ครู เป็ นต้ น บทบาทที่ ส อง คือ การ เป็ นที่ ป รึก ษา (Consultant)
โดยเป็ นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่ครู และผู้รบั การนิ เทศทัวไป
่ บทบาทที่สามคือ การเป็ นผู้นากลุ่ม (Group
Leader) คือ ต้อ งรู้ว ิธีท่ีจะทางานร่ว มกับกลุ่ มให้ป ระสบผลส าเร็จ และ บทบาทที่ส่คี ือ การเป็ นผู้ประเมิน
( E v a l u a t o r ) ไ ด้ แ ก่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
ประเมินคุณภาพผูเ้ รียนในสมรรถนะต่างๆ เป็ นต้น
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o
เป็ นกลุ่มงานดาเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้ม แข็งในการบริหารและการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็ นฐาน ส่งผลให้ ผูเ้ รียนทัง้ ในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษา การดาเนินการสารวจ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและนโยบายของผูอ้ านวยการสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาขต 3o ทีก่ าหนดให้ขา้ ราชการทุกคนในสังกัดต้องมีค่มู อื การปฏิบตั งิ านเพือ่ วัดระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถตรวจสอบกลุ่มนิเทศ เพื่อให้สถานศึกษามีความข้มแข็งใน

๕
การบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็ นฐาน ส่งผลให้ผรู้ ยี น
ทัง้ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เกิดการรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษา ในงาน
ตามภารกิจของกลุ่มนิเทศติดตาม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 3o เป็ นกลุ่ มงานด าเนิน การกี่ยวกับการนิ ทศการศึกษา วิค ราะห์ว ิจยั ติด ตาม
ตรววจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ในงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาทีม่ ศี กึ ษานิเทศก็แต่ละคนรับผิดชอบตามกรอบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ความส าเร็จ ของการปฏิบัติก ารนิ เ ทศการจัด การศึก ษานั ้น ศึก ษานิ เ ทศก์ ต้ อ งใช้ บ ทบาททัง้ ๔
นี้ เ ป็ น ส าคัญ แต่ จ ะเลือ กใช้ บ ทบาทใดเป็ นหลัก ในการนิ เ ทศนั น้ อาจขึ้น อยู่ กับ เรื่อ งที่ นิ เ ทศ สถานการณ์
ความจาเป็ นรวมทัง้ ความถนัดของผูน้ ิเทศเองด้วยอย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิบตั กิ ารนิเทศอย่างทัวถึ
่ งและต่อเ
นื่ อ งจึ ง จะท าให้ “ ภารกิ จ หลั ก ”นี้ ป ระสบความส าเร็ จ อย่ า งสมบู ร ณ์ แ ละสง่ า งามการขั บ เคลื่ อ นการ
จัดการศึก ษาของโรงเรียนภายใต้ก ารขับเคลื่อ นของสานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๓๐
โ ด ย ก ลุ่ ม นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า แ ย ก ต า ม ภ า ร ะ ง า น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามวิสยั ทัศน์ ของสานักงานเขตพื้นที่ คือ “พอเพียง เป็ นคนดี มีวินัย สุจริ ต จิ ตอำสำ”
ซึง่ มีจุดเน้นตามภารกิจทีร่ บั ผิดชอบ ดังนี้
๑. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน หลักสูตรท้องถิน่ และกระบวนการเรียนรู้
๒. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
วิจยั
ส่งเสริมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ศึกษาค้นคว้า
วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สือ่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
และดาเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์วชิ าการกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ
และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๔. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั นิเทศ กากับ ติดตาม
และรายงานผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
๔.๑ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
๔.๒ โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
๔.๓ โรงเรียนสุจริต

๖
๔.๔ เศรษฐกิจพอเพียง
๕.นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทีร่ บั
ผิดชอบใน สหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ ได้แก่ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาและ โรงเรียนสามหมอวิทยา
วัตถุประสงค์
๑.เพือ่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๒.เพือ่ รายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามภาระงานทีไ่ ด้รบั มอหมาย
จากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๓.พือ่ พัฒนาเครื่องมือและนวัตกรรมไปสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ ขึึึ้น
๔. เพื่อให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๓o และสถานศึกษา
๕. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
๖. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๗. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ
๘. เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา
๙. เพื่อส่งเสริม การศึกษา วิจัย และพัฒนาให้ส ำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o และ
สถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้ ำหมำย
๑. ด้ำนปริ มำณ
๑.๑นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามั
ธยมศึกษา เขต ๓๐ จานวน ๓๐ แห่ง (นิเทศเดือนละ ๑ ครัง้ / โรงเรียน)
๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนินงาน ในระดับ “ดี” ขึน้ ไป เฉลีย่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๗

๒. ด้ำนคุณภำพ
สถานศึกษาในสังกัดมีการดาเนินงานตามนโยบายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o
➢ วิสัยทัศน์ (Vision) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o
“สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง”
➢ พันธกิจ (Mission) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o
➢
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมและดำรงชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
➢ ค่านิยมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o
“มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด”
เพื่อให้การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o กลุ่มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ ๒๑

๘
บทที่ ๒
ปฏิ ทินกำรนิ เทศ
กำรนิ เทศปกติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓กำหนดให้มีการนิเทศตามโครงการการนิเทศพัฒนาคุณ
ภาพการศึกษาซึ่งเป็นการปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ที่มีคว
ามต่อเนื่องทั่วถึงและสม่ำเสมอตามนโยบายหรือประเด็นการนิเทศที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๓
กำหนดสำหรับสถานศึกษาภาครัฐให้นิเทศอย่างน้อยเดือนละ๑ครั้งทั้งนี้ศึกษานิเทศก์อาจนิเทศมากกว่าที่
สำนักงานเขตพื้นที่กำหนดได้หากสถานศึกษามีความต้องการหรือความจำเป็นให้มีการนิเทศเพิ่มเติม
ปฏิ ทินปฏิ บตั ิ กำรนิ เทศสถำนศึกษำในควำมรับผิดชอบของศึกษำนิ เทศก์
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
ได้กาหนดปฏิทนิ การนิเทศให้ศกึ ษานิเทศก์ปฏิบตั กิ ารนิเทศสถานศึกษาในความรับผิดชอบของตน ดังนี้
ปฏิ ทินกำรนิ เทศสถำนศึกษำในควำมรับผิดชอบของศึกษำนิ เทศก์
โรงเรียนในควำมรับผิดชอบ
๑. หนองบัวแดงวิทยา
๒. ภักดีชุมพลวิทยา
๓. ชัยภูมภิ กั ดีชุมพล
๔. เทพสถิตวิทยา
๕. ภูเขียว
๖. โนนสะอาดวิทยา
๗. หนองบัวระเหววิทยาคาร
๘. จัตุรสั วิทยาคาร
๙. คอนสารวิทยาคม
๑๐.นางแดดวังชมพูวทิ ยา
รัชมังคลาภิเษก

ระยะเวลำนิ เทศ

ผู้รบั ผิดชอบ

มิถุนายนกรกฎาคม

คณะศึกษานิเทศก์

๙

โรงเรียนในควำมรับผิดชอบ
๑. โนนคูณวิทยาคาร
รัชมังคลาภิเษก
๒. หนองคอนไทยวิทยาคม
๓. บ้านแท่นวิทยา
๔. บ้านค่ายวิทยา
๕. นาหนองทุ่ม
๖. ภูพระวิทยาคม
๗. กุดตุม้ วิทยา
๘. บางอาพันธ์วทิ ยาคม
๙. คูเมืองวิทยา
๑๐. ชีลองวิทยา
๑. บ้านเขว้าวิทยายน
๒. เจียงทองพิทยาคม
๓. เมืองพญาแลวิทยา
๔. นายางกลักพิทยาคม
๕. คอนสวรรค์
๖. สตรีชยั ภูมิ
๗. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ

ระยะเวลำนิ เทศ

สิงหาคมกันยายน

ธันวาคม

ผู้รบั ผิดชอบ

คณะศึกษานิเทศก์

คณะศึกษานิเทศก์

๑๐
บทที่ ๓
กระบวนกำรนิ เทศ
แนวทางการนิเทศช่วยเหลือการทางานของครูในการจัดการเรียนการสอนนัน้ กลุ่มนิเทศสานักงานเขตพื้
นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ เน้นให้ใช้กระบวนการทางานตามศาสตร์พระราชา คือ “พอเพียง เป็ นคนดี
มีวนิ ยั สุจริต จิตอาสา” บนพืน้ ฐานความเป็ นเป็ นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน มีสาระสาคัญ ดังนี้
ประกำรที่ ๑ กำรเข้ำใจ
ด่านแรกในการดาเนินการนิเทศโดยผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องกา
รจาเป็ นของผูร้ บั การนิเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาเป้ าหมายของการจัดการเรียนการสอนรวมทัง้ กาหนดกิจกรร
มการ นิเทศร่วมกัน ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผนู้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมีความเข้าใจซึง่ กันและกันให้มากทีส่ ุด
ประกำรที่ ๒ กำรเข้ำถึง
ด่านต่อมา
ในการดาเนินการนิเทศโดยผูน้ ิเทศจะต้องเข้าถึงข้อมูลของผูท้ ร่ี บั การนิเทศอย่างแท้จริงเช่นอาจมีการสังเกตกิจก
รรมการเรียนการสอนของครูสาธิตหรือให้ตวั อย่างการจัดกิจกรรมให้กบั ครูรบั ฟั งเหตุผลปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูในขณะเดียวกันผูร้ บั การนิเทศเองก็ตอ้ งทาความเข้าถึงความต้องการของผูน้ ิเ
ทศด้วยเช่นกัน เพือ่ ให้การนิเทศแต่ละครัง้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ประกำรที่ ๓ พึ่งได้
ด่านนี้หลังจากมีการสังเกตการณ์สอนภายในชัน้ เรียนเกิดขึน้ หากครูผสู้ อนมีประเด็นทีแ่ ก้ไขปั ญหาไม่ได้
ศึกษานิเทศก์จะต้องศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับคณะครู
ประกำรที่ ๔ กำรพัฒนำ
เป็ นก้าวทีส่ ห่ี ลังจากทีผ่ นู้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศมีความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลซึง่ กันและกันด้วยการสังเกตการจั
กิจกรรมการเรียนการสอนในขัน้ นี้ผนู้ ิเทศจะต้องสะท้อนภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและร่วมอ
อกแบบหรือปรับปรุงสือ่ /กิจรรมการจัดการเรียนการสอนจากนัน้ อาจกลับมาสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอีกครัง้ หลังจากนัน้ ก็ร่วมสะท้อนภาพ ชื่นชม และให้ขอ้ เสนอแนะส่วนทีย่ งั ไม่สมบูรณ์อกี ครัง้

๑๑
บทที่ ๔
รูปแบบกำรนิ เทศ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ กาหนดให้มกี ารนิเทศติดตามโครงการ
“การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยศึกษานิเทศก์สามารถเลือกใช้รปู แบบหรือเทคนิคการนิเทศตามดุลย
พิ นิจของตนอย่างอิสระ รูปแบบการนิเทศทีศ่ กึ ษานิเทศก์นิยมใช้ มีดงั นี้
แนวคิ ดเกี่ยวกับกำรนิ เทศกำรศึกษำ
การศึกษาเป็ นกระบวนการสาคัญทีจ่ ะต้องได้รบั การส่งเสริมสนับสนุนให้พฒ
ั นาก้าวหน้าตลอดเวลา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะบรรลุผลสาเร็จเกิดผลดีมคี ุณภาพตามจุดมุ่งหมาย
ทีก่ าหนดไว้ จาเป็ นต้องพัฒนาทัง้ ระบบทีส่ มั พันธ์และเกื้อกูลต่อกัน ได้แก่กระบวนการบริหาร กระบวนการ
นิเทศการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอน หากทัง้ 3 กระบวนการได้รบั การพัฒนาอย่างถูกต้องต่อเนื่อง
แล้วคุณภาพการศึกษาย่อมเพิม่ ขึน้ (สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2534, อ้างถึงใน
สุพชิ ฌาย์ แสงลี. 2545 : 14)
1. ควำมหมำยของกำรนิ เทศกำรศึกษำ
ความหมายของการนิเทศการศึกษาได้มผี ู้ให้ความหมายแตกต่างกันไปการที่จะนิยามให้
เฉพาะเจาะจงไปว่าการนิเทศการศึกษาคืออย่างนี้อย่างนัน้ อาจสรุปได้ยาก เพราะขึน้ อยู่กบั การพัฒนาการ
ทางความคิด จุดมุ่งหมายและแนวทางการศึกษาแต่ละยุคสมัย สาหรับการนิเทศการศึกษาตามความหมาย
ของนักวิชาการมีดงั นี้
ซูแซน ซูลลิแวนและเจฟฟรีย์ แกลนซ์ (Sullivan/Glanz. 2000 : 24) กล่าวว่า
การนิเทศการศึกษาคือ กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สัมฤทธิผลสู
์ งสุดในการเรียนของนักเรียน การนิเทศการศึกษาเป็ นเสมือนหนึ่งศูนย์กลางแห่งการพัฒนาการ
เรียนการสอน
วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 17) ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษา ไว้ว่าการนิเทศ
การศึกษา เป็ นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบตั งิ านรวมกันในบรรยากาศแห่งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั นิเทศ เพือ่ ปรับปรุง
คุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลสู
์ งสุดแก่ผเู้ รียน
วัชรา เล่าเรียนดี (2552 : 5) ได้สรุปความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ว่า
การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปฏิบตั งิ านร่วมกันด้วยการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกันและกัน
ระหว่างผูใ้ ห้การนิเทศหรือผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ หรือระหว่างเพือ่ นครู เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนาหรือปรับปรุง

๑๒
คุณภาพการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนของครูเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ประสิทธิผลในการเรียนของ
นักเรียน
จากความหมายของการนิเทศการศึกษาของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การนิเทศ
การศึกษาเป็ นกระบวนการทางานร่วมกันของผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ ในการช่วยเหลือ แก้ไข ปรับปรุง
และพัฒนางานด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลให้นกั เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. จุดมุ่งหมำยของกำรนิ เทศ
เนื่องจากการนิเทศการศึกษาหรือการนิเทศการเรียนการสอนนัน้ มีความซับซ้อนเนื่องจาก
เป็ นการดาเนินการทีเ่ กีย่ วกับมนุษย์ และจะต้องพัฒนาบุคคลเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพการกาหนดจุดมุ่งหมาย
ของการนิเทศทีช่ ดั เจนจะเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้บรรลุจุดมุ่งหมายนัน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึง่ นักการ
ศึกษาละผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่านได้นาเสนอจุดมุ่งหมายของการนิเทศไว้ดงั นี้
สาย ภาณุรตั น์ (2527 : 5) กล่าวถึง จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้
12 ประการคือ
1. ช่วยให้ครูเห็นและเข้าใจถ่องแท้ในวัตถุประสงค์ของการศึกษาและหน้าที่
โดยเฉพาะของโรงเรียนทีจ่ ะดาเนินการไปสูค่ วามมุ่งหมายของการศึกษานัน้
2. ช่วยให้ครูได้เห็นและเข้าใจความหมายและปั ญหาของนักเรียนและจัดสนองความ
ต้องการของนักเรียนอย่างดีทส่ี ุดเท่าทีจ่ ะทาได้ ตลอดจนแก้ไขป้ องกันปั ญหาอันพึงจะมีแก่เยาวชน
3. ช่วยสร้างครูให้มคี ุณลักษณะแห่งความเป็ นผูน้ า
4. ช่วยเสริมขวัญคณะครูให้อยู่ในภาพทีด่ แี ละเข้มแข็งรวมหมู่คณะทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ด้วยกาลังปั ญญาอันสูงบรรลุจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน
5. ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของงานถูกต้อง ตามความสามารถของครู แต่ละ
คน
6. ช่วยให้ครูพฒ
ั นาการสอนของตนให้ดยี งิ่ ขึน้
7. ช่วยเหลือครูใหม่ให้เข้าใจระบบงานในโรงเรียน และงานในอาชีพของครู
8. ช่วยประเมินผลงานของครูตามแนวทางทีต่ กลงกันไว้
9. ช่วยแก้ปัญหาและวางแผนเกีย่ วกับการเรียนการสอนให้เหมาะสม
10. ช่วยประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ
11. ช่วยค้นหาปั ญหาของโรงเรียนทีแ่ ก้ไขได้โดยอาศัยความคิดเห็นร่วมกัน
12. ช่วยปกป้ องครูไม่ให้ถูกใช้งานเกินขอบเขตและถูกลงโทษโดยไม่เป็ นธรรม

๑๓
สงัด อุทรานันท์ (2530 : 12) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ 4
ประการ คือ
1. เพือ่ พัฒนาคน
2. เพือ่ พัฒนางาน
3. เพือ่ การประสานสัมพันธ์
4. เพือ่ เป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ
กิตมิ า ปรีดลิ ก (2532 :265) เสนอจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ ดังนี้
1. ช่วยครูคน้ หาและรูว้ ธิ กี ารสอนของตนเอง
2. ช่วยให้ครูแยกแยะวิเคราะห์ปัญหาของตนเอง
3. ช่วยให้ครูรสู้ กึ มันใจในอาชี
่
พ และเชื่อมันในความสามารถของตน
่
4. ช่วยให้ครูมคี วามรูค้ ุน้ เคยกับแหล่งวิทยาการ
5. ช่วยเผยแพร่ให้ชุมชนเข้าใจถึงแผนการศึกษาของโรงเรียน
6. ช่วยให้ครูเข้าใจถึงปรัชญาและความต้องการทางการศึกษา
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (อ้างถึงใน เพ็ญศิริ จารุจนิ ดา. 2543 : 5 - 6 )
กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาไว้ดงั นี้
1. เพือ่ ให้โรงเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด
2. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็ นไปตามกาหนดไว้ในหลักสูตร
3. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิน่ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
4. ให้บุคคลในโรงเรียนได้พฒ
ั นาเพิม่ พูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบตั งิ านก้าวหน้าในวิชาชีพ
5. ให้บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านและพัฒนางาน
ตามหน้าที่
วไลรัตน์ บุญสวัสดิ ์ (2538 : 7) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่า
เพือ่ พัฒนาคน พัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการพัฒนางานด้านหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การศึกษา ช่วยประสานและความร่วมมือให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องนอกจากนัน้ ยังสร้างความมันคงในอาชี
่
พ สร้างสรรค์กาลังใจให้แก่ครูเพือ่ จะได้ร่วมมือกันพัฒนา
นักเรียนให้เกิดพัฒนาการตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา

๑๔
วัชรา เล่าเรียนดี (2552 : 6) ได้สรุปเกีย่ วกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาว่า
การนิเทศการศึกษาเพือ่ ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูสามารถพัฒนางานในวิชาชีพของตนได้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลถึงผูเ้ รียนและคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมในทีส่ ุด
จากจุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษาของนักวิชาการดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า
การนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมาย เพือ่ เพิม่ พูนทักษะการจัดการเรียนการสอนการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ครู บุคลากร อันส่งผลให้มคี วามสามารถในการพัฒนางานด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ให้มี
ประสิทธิภาพ
2.1.3 หลักกำรนิ เทศกำรศึกษำ
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับหลักในการปฏิบตั นิ ิเทศการศึกษา ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้ให้หลักการนิเทศการศึกษาไว้ 14
ข้อ คือ
1) การนิเทศการศึกษาต้องเป็ นประชาธิปไตย
2) การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็ นการเสริมสร้างและเป็ นการสร้างสรรค์
3) การนิเทศการศึกษาจะต้องเกีย่ วข้องกับการรวมแหล่งวิทยาการเข้าเป็ นกลุ่มมากกว่า
ทีจ่ ะแบ่งผูน้ ิเทศออกเป็ นรายบุคคล
4) การนิเทศการศึกษาควรตัง้ รากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเน้นความสัมพันธ์
ส่วนบุคคล
5) การนิเทศการศึกษาจะต้องหาทางส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาครูโดยเฉพาะ
ในเรื่องความถนัดของแต่ละบุคคล
6) จุดมุ่งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหนทางให้เด็กได้บรรลุตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา
7) การนิเทศการศึกษาจะต้องเกีย่ วข้องอยู่กบั การส่งเสริมความรูส้ กึ อบอุ่นให้แก่ครู
และการสร้างมนุษย์สมั พันธ์อนั ดีระหว่างหมู่คณะ
8) การนิเทศการศึกษาควรเริม่ ต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบนั ทีก่ าลังเผชิญอยู่
9) การนิเทศการศึกษาควรเป็ นการส่งเสริมความก้าวหน้าและความพยายามของครูให้
สูงขึน้
10) การนิเทศการศึกษาควรเป็ นการส่งเสริม ปรับปรุงสมรรถภาพ เจตคติและข้อคิดเห็น
ของครูให้ถูกต้อง
11) การนิเทศการศึกษาควรเป็ นอย่างง่าย ๆ และไม่มพี ธิ รี ตี อง

๑๕
12) การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือและกลวิธงี า่ ย ๆ
13) การนิเทศการศึกษาควรตัง้ อยู่บนหลักการและเหตุผล
14) การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายทีแ่ น่นอน และสามารถประเมินผลได้ดว้ ย
ตนเอง
ชารี มณีศรี (2542) ได้กล่าวถึงหลักการพืน้ ฐานในการนิเทศการศึกษาไว้ดงั นี้
1) การนิเทศเป็ นการกระตุน้ เตือน การประสานงานและแนะนาให้เกิดความเจริญ
งอกงามแก่ครู โดยทัวไปอาจท
่
าได้โดย
(1) จัดให้มกี ารฝึกอบรมด้านวิชาชีพ เพือ่ ให้ครูได้ทราบหลักวิธกี ารสอนทัวไป
่
(2) พัฒนาวิชาความรู้ ใช้เทคนิควิธสี อนให้มปี ระสิทธิภาพ
(3) มีความเชื่อมันในการสอน
่
มีประสบการณ์ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการสอน
(4) พัฒนาทัศนคติในการทางานให้อยู่ในเกณฑ์ดี
(5) ปรับปรุงแบบประมวลการเรียนการสอน โครงการสอน จัดให้มกี จิ กรรมเสริม
หลักสูตรอันเป็ นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผเู้ รียน
(6) จัดทาวัสดุการสอนชนิดต่าง ๆ ทีห่ าได้ในโรงเรียนและในท้องถิน่
(7) เข้าใจเทคนิคการประเมินผล ช่วยให้มปี ระสบการณ์ในการเตรียมเครื่องมือ
ประเมินผลชนิดต่าง ๆ
2) การนิเทศตัง้ อยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย
3) การนิเทศเป็ นการสร้างบรรยากาศให้ครู ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หาวิธกี ารใหม่ ๆ
ในการจัดการเรียนการสอน
4) การนิเทศกับการปรับปรุงหลักสูตรเป็ นงานทีเ่ กีย่ วข้องกัน รวมถึงการใช้หลักสูตร
และการวางแผนพัฒนาหลักสูตร
5) การนิเทศเป็ นการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ งานนิเทศเป็ นงานทีต่ อ้ งร่วมมือกัน ช่วยเหลือ
ผูอ้ ่นื โดยการสร้างมนุษย์สมั พันธ์ให้เกิดขึน้ ด้วยการยอมรับนับถือ เห็นอกเห็นใจคนอื่น
6) การนิเทศมุ่งเสริมบารุงขวัญ งานนิเทศควรสร้างเสริมขวัญกาลังใจของครูให้สงู ขึน้
มีการยกย่องชมเชย
7) การนิเทศมีจุดมุ่งหมายทีจ่ ะให้โรงเรียนจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับชุมชน ให้การวางแผนสอดคล้องกับสภาพความต้องการ และปั ญหาในชุมชน และส่งเสริมให้ครูได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน

๑๖
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2543ข) กล่าวถึง หลักการนิเทศ
การศึกษาไว้ 10 ประการ ดังนี้
1) หลักสภาพผูน้ า (Leadership) คือการใช้อทิ ธิพลของบุคคลทีจ่ ะทาให้กจิ กรรมต่าง ๆ
ของกลุ่มเป็ นไปตามประสงค์
2) หลักความร่วมมือ (Co-operation) คือการกระทาร่วมกันและรวมพลังทัง้ หมดเพือ่
แก้ปัญหาด้วยกัน โดยยอมรับและยกย่องผลของความร่วมมือในการปรับปรุงการเรียนการสอนจากหลาย
ฝ่ าย และท าหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบชัด แจ้ง ในการจัด องค์ก าร การประเมิน ผล ตลอดจนการ
ประสานงาน
3) หลักการเห็นใจ (Considerateness) คือการนิเทศการศึกษาจะต้องคานึงถึงตัวบุคคลที่
ร่วมงานด้วยการเห็นใจ จะทาให้ตระหนักในคุณค่าของมนุษย์สมั พันธ์
4) หลักการสร้างสรรค์ (Creativity) คือการนิเทศการศึกษาจะต้องทาให้ครูเกิดพลังงาน
ทีจ่ ะคิดริเริม่ สิง่ ใหม่ ๆ แปลก ๆ หรือทางานด้วยตนเองได้
5) หลักการบูรณาการ (Integration) เป็ นกระบวนการซึง่ รวมสิง่ กระจัดกระจายให้
สมบูรณ์ มองเห็นได้
6) หลักการมุ่งชุมชน (Community) เป็ นการแสวงหาปั จจัยในชุมชนและการปรับปรุง
ปั จจัยเหล่านัน้ เพือ่ ส่งเสริมความเป็ นอยู่ในชุมชนให้ดขี น้ึ
7) หลักการวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ซง่ึ เกีย่ วกับ
การแสวงหาผลในอนาคต การกาหนดจุดประสงค์ทต่ี ้องการล่วงหน้า การพัฒนาทางเลือกเพื่อปฏิ บตั ใิ ห้
บรรลุถงึ จุดประสงค์และการเลือกทางปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมทีส่ ุด
8) หลักการยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถทีจ่ ะถูกเปลีย่ นแปลงได้และ
พร้อมอยู่เสมอทีจ่ ะสนองความต้องการสภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามสภาพความจริงมากกว่าความเป็ นบุคคล
9) หลักวัตถุวสิ ยั (Objectivity) หมายถึง คุณภาพทีเ่ ป็ นผลจากหลักฐานตามสภาพ
ความจริงมากกว่าความเป็ นบุคคล
10) หลักการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การหาความจริงโดยการวัดทีแ่ น่นอน
และหลายอย่าง
ชัด บุญญา (2546) ได้นาความหมายของการนิเทศ หลักการนิเทศดัง้ เดิมมาผสมผสานกับ
แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดที่เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน แนวคิดว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพครู และระดับคุณภาพครู / ผูบ้ ริหาร (NTQ/EMQ) หลักการนิเทศในยุคใหม่ทค่ี วรจะเป็ น
ก็คอื

๑๗
1) การนิเทศการศึกษา จะต้องเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นความร่วมมือ
ร่วมใจในการดาเนินงาน ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้งานนัน้ ไปสูเ่ ป้ าหมายทีต่ อ้ งการ
2) การนิเทศการศึกษา มุ่งให้ครูรจู้ กั วิธคี ดิ ค้นการทางานด้วยตนเอง มีความสามารถใน
การนาตนเองและสามารถตัดสินปั ญหาของตนเองได้
3) การนิเทศการศึกษา ควรเป็ นการแสวงหาความสามารถพิเศษของแต่ละบุคคลแล้ว
เปิ ดโอกาสให้ได้แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล่านัน้ อย่างเต็มที่
4) การนิเทศทีด่ ี จะต้องสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง ยัวยุ
่ และสร้างความเข้าใจอันดีต่อ
กันและต้องให้ครูรสู้ กึ ว่าจะช่วยให้เข้าพบวิธที ด่ี กี ว่าในการทางาน เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์
5) การนิเทศการศึกษาควรเป็ นไปอย่างง่าย ๆ ไม่มพี ธิ รี ตี อง
ทองสุข ชาภักดี (2545 อ้างถึงใน อเนก ส่งแสง, 2540) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศ
การเรียนการสอนไว้ ดังนี้
1) การนิเทศต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ
(1) มีนโยบาย จุดมุ่งหมาย และแนวทางในการปฏิบตั กิ ารนิเทศทีแ่ น่วแน่ชดั เจน
(2) เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และสภาพปั ญหาหรือความเป็ นจริงในเรื่องนัน้ ๆ
(3) มีววิ ฒ
ั นาการทัง้ ด้านเนื้อหา สาระ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ตลอดจนกลวิธใี น
การนิเทศ
(4) มีการติดตามและประเมินผลการนิเทศอย่างมีระบบ
2) การนิเทศเป็ นการช่วยกระตุน้ ประสานงาน และแนะนาให้เกิดความเจริญงอกงาม
แก่ผสู้ อน และผูเ้ รียนมากกว่าการจับผิด
(1) มีการฝึกอบรมวิชาชีพ เพือ่ ครูจะได้เข้าใจหลักการสอนทัวไป
่
(2) พัฒนาเทคนิควิธสี อนให้มปี ระสิทธิภาพ
(3) ฝึกทักษะและประสบการณ์ในการใช้วสั ดุอุปกรณ์การสอน
(4) พัฒนาเจตคติในการเรียนการสอนให้อยู่ในเกณฑ์ดี
(5) ปรับปรุงเอกสาร แผนการสอน
3) การนิเทศตัง้ อยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย
(1) ผูน้ ิเทศเป็ นผูน้ าทางวิชาการไม่ใช่ผใู้ ช้อานาจ
(2) ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้มกี ารแสดงออกโดยทัวถึ
่ ง
(3) ผูร้ บั การนิเทศมีอสิ ระจะคิดริเริม่ และมีสว่ นร่วมในการกาหนดแผนปฏิบตั งิ าน
(4) ทุกคนมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ

๑๘
4) การนิเทศเป็ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
(1) มีขนั ้ ตอนการนิเทศตามลาดับ มีระเบียบและวิธกี าร
(2) มีการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลมาใช้ในการนิเทศ
(3) มีการประเมินและติดตามผล
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546) ได้สรุปหลักการพืน้ ฐานของการนิเทศการสอนไว้ดงั นี้
1) การนิเทศเป็ นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม
(1) การจัดให้มกี ารฝึกอบรมด้านการเรียนการสอน เพือ่ ให้ครูได้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจในหลักวิธกี ารสอนต่าง ๆ
(2) ช่วยพัฒนาความรูท้ างวิชาการเฉพาะ ให้เทคนิควิธกี ารสอนอย่างถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ
(3) พัฒนาให้มคี วามเชื่อมันในการสอน
่
และมีประสบการณ์ในการใช้สอ่ื
การเรียนการสอน
(4) พัฒนาทัศนคติและอุดมการณ์ในการทางานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
(5) พัฒนาประมวลรายวิชา โครงการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพือ่ เสริมสร้างประสบการณ์แก่ผเู้ รียน
(6) ร่วมมือจัดทาสือ่ การสอนชนิดต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นและหาได้ในโรงเรียนและ
ท้องถิน่
(7) ช่วยพัฒนาประสบการณ์การประเมินผลและเทคนิคการใช้ และเตรียม
เครื่องมือประเมินผล
(8) ช่วยวางแผนและพัฒนาผูเ้ รียนทีม่ ปี ั ญหาการเรียนและปั ญหาอื่น
2) การนิเทศมีความเป็ นประชาธิปไตย
(1) ผูบ้ ริหารโรงเรียนเป็ นผูน้ าของการศึกษามากกว่าทีจ่ ะเป็ นโดยตาแหน่ง
(2) ต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ครูมอี สิ ระในการใช้ความสามารถ
ของตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้ดขี น้ึ
(3) เปิ ดโอกาสให้ครูมคี วามคล่องตัวในการดาเนินงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้มคี วาม
รับผิดชอบ ริเริม่ มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายและวางแผนการทางาน
(4) การใช้อานาจหน้าทีค่ วรเป็ นทีย่ อมรับจากกลุ่มและหมู่คณะ
(5) ผูร้ ่วมงานมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
(6) อานาจย่อมเปลีย่ นแปลงไปตามวิถปี ระชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะแสดง

๑๙
ความสามารถและความเป็ นผูน้ า
(7) ผูบ้ ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู จะต้องร่วมมือกันเพือ่ ช่วยแก้ปัญหาด้าน
การเรียนการสอน
3) การนิเทศเป็ นกระบวนการสร้างสรรค์
(1) ผูน้ ิเทศและครูร่วมกันสร้างบรรยากาศในการนิเทศด้วยการประชุมปรึกษา
ร่วมกัน
(2) ผูน้ ิเทศให้อสิ ระแก่ครูได้มคี วามคิดสร้างสรรค์ตามความสามารถของแต่ละคน
4) การนิเทศยึดหลักการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
(1) ให้การยอมรับนับถือบุคคลอื่น ๆ เป็ นพืน้ ฐานในการสร้างมนุษย์สมั พันธ์
(2) ให้ความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื อย่างบริสุทธิใจ
์
(3) สร้างความเชื่อถือและศรัทธาให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือเพือ่ สร้างมิตรภาพ
กับบุคคลอื่น
5) การนิเทศเพือ่ สร้างเสริมขวัญและกาลังใจ
(1) ขวัญกาลังใจของครูดี ย่อมส่งผลในการทางานให้ดตี ามไปด้วย
(2) ผลสัมฤทธิของนั
์ กเรียนขึน้ อยู่กบั ขวัญของครูทใ่ี ห้กาลังใจแก่ผเู้ รียน
(3) ครูกต็ อ้ งการขวัญและกาลังใจ
(4) การดาเนินงานควรจะเป็ นไปด้วยความสมัครใจ ตามความสามารถของแต่ละ
บุคคล
6) การนิเทศเกีย่ วข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอน
(1) งานนิเทศเป็ นการส่งเสริมการเรียนการสอนในโรงเรียน
(2) งานนิเทศเป็ นการปรับปรุงการสอนของครู
(3) งานนิเทศเป็ นการพัฒนาหลักสูตร
(4) การประเมินผลการสอนมีความจาเป็ นในการปรับปรุงการเรียนการสอน
7) การนิเทศเป็ นการประสานสัมพันธ์ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่น ๆ
(1) การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่น ๆ
(2) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานอื่น ๆ
ธเนศ ขาเกิด (2547) ได้กล่าวว่าหลักการนิเทศการศึกษา เป็ นการส่งเสริมสนับสนุน
หรือให้ความช่วยเหลือครูให้ประสบผลสาเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรืออาจกล่าวสัน้ ๆ ว่า
เป้ าหมายที่สาคัญของการนิเทศ คือ การพัฒนาครูให้เป็ น “ครูมอื อาชีพ” บนรากฐานของประชาธิปไตย

๒๐
ใช้เครื่องมือเทคนิค และวิธแี บบง่าย ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายทีแ่ น่ นอน สามารถประเมินผลการปฏิบตั งิ านได้
ด้วยตนเอง
สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2547) ได้กล่าวถึงหลักการนิเทศการศึกษาว่า การนิเทศและพัฒนา
ครูจะต้องเริม่ ที่การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นหลัก เพื่อให้มเี อกภาพในหลักการและมี
ความหลากหลายในวิธกี าร
จากหลัก การการนิ เ ทศการศึ ก ษาดัง กล่ า ว พอสรุ ป ได้ ว่ า หลัก การนิ เ ทศการศึก ษาเป็ น
กระบวนการท างานร่ ว มกัน ด้ว ยความรัก ห่ ว งใย ใส่ใ จ เป็ น การให้ค วามรู้ ความเข้า ใจซึ่ง มีว ิธีก ารที่
หลากหลายเช่น การฝึกอบรม วิชาการ การจัดการเรียนการสอน การผลิตสือ่ การเรียนการสอน เพือ่ แสวงหา
แนวทางการแก้ปัญหาและวางแนวทางดาเนินงานอย่างเหมาะสมทีจ่ ะพัฒนางานอย่างเป็ นระบบ ด้วยความ
พอใจ ความเท่าเทียมกัน การกระตุ้นเสริมแรง การประสานสัมพันธ์ การสร้างสรรค์ และความร่ว มมือ
ของทุกฝ่ ายทีเ่ กีย่ วข้อง
รูปแบบและแนวทำงกำรนิ เทศกำรศึกษำ
1. กำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
การนิ เ ทศภายในนั ้น มีจุ ด เน้ น ที่ก ารนิ เ ทศการสอน เป็ นระบบย่ อ ยของระบบโรงเรีย น
ประกอบด้วย ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศ การดาเนินการนิเทศภายในนัน้ มีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน
ของครูผสู้ อน โดยยึดหลักสาคัญว่า การสอนเป็ นพฤติกรรมทีเ่ รียนรูไ้ ด้ และการเรียนรูเ้ ป็ นการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดขี ้นึ ผู้นิเทศสามารถนิเทศครูผสู้ อนเพื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการเรียน
การสอนได้ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดขี น้ึ จึงจัดได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนเป็ นการ
ให้การศึกษาต่อเนื่องแก่ครูผสู้ อนในโรงเรียน
1.1 ควำมหมำยของกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน นักการศึกษาได้ให้ความหมายของการ
นิเทศภายใน สรุปได้ ดังนี้
ครุรกั ษ์ ภิรมย์รกั ษ์ (2538 : 40) ให้ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า
เป็ นการประสานพลังกาย พลังใจ และพลังความคิดของครูทุกคนภายในโรงเรียนเข้าด้วยกันทาการ
พัฒนาพฤติกรรมการสอนของครูให้มปี ระสิทธิผลต่อคุณภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของนักเรียน
วไลรัตน์ บุญสวัสดิ ์ (2538 : 110) ที่ได้ให้ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนว่า
หมายถึง การทางานของผู้บ ริห ารโรงเรีย นที่ท างานร่ว มกัน กับ ครูใ นการพัฒ นาการเรีย นการสอนให้มี
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการศึกษาทีก่ าหนดไว้

๒๑
ชารี มณีศรี (2542 : 201) กล่าวว่า การนิเทศการศึกษาเป็ นการร่วมมือกันระหว่าง ผู้
นิเทศกับครูผสู้ อน เพือ่ ปรับปรุงการสอนของครูให้มคี ุณภาพและประสิทธิภาพ และได้ให้นิยามความหมายที่
น่าสนใจดังนี้ 1) การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ความพยายามทุกชนิดของผูท้ ่ี
อยู่ในโรงเรียนตัง้ แต่ผบู้ ริหารลงไปในอันทีจ่ ะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนให้ดีข้นึ 2) การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง การปฏิบตั ิงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับครูใน
โรงเรียนในการที่จะแก้ไขปรับปรุง พัฒนาการทางานของครูให้มปี ระสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน และ 3) การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน เป็ นกระบวนการทีม่ ุ่งส่งเสริม และสร้างสรรค์ให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการภายในโรงเรียน เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยน
ของนักเรียนสูงขึน้ โดยอาศัยบุคลากรของโรงเรียน
วัชรา เล่ าเรียนดี (2545 : 130) กล่ าวถึงการนิเ ทศภายในโรงเรียน เป็ น
กระบวนการ
นิเทศการศึกษาทีจ่ ดั ดา เนินการโดยบุคคลภายในโรงเรียนเป็ นหลักประกอบด้วยผูบ้ ริหาร โรงเรียน คณะครู
อาจารย์ และบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษาในโรงเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนโดยตรง เป้ าหมายที่สาคัญคือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ช่วยเหลือและสนับสนุ นให้การ
จัดการเรียนการสอนและการปฏิบตั ิงานการศึกษาต่าง ๆ ดาเนินไปด้วยดี มีประสิทธิภาพบรรลุ ผ ลตาม
จุดหมายทีต่ งั ้ ไว้
สุรศักดิ ์ ปาเฮ (2545 : 26) ให้ความหมายของการนิเทศภายในว่า การนิเทศภายใน
เป็ นการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารกับครูในโรงเรียน ในการทีจ่ ะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการทางานของ
ครูให้มปี ระสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียน
ไมยมิตร ป้ องวิชยั (2546 : 9) ได้ให้ความหมายของการนิเทศภายในไว้ว่า
การนิเ ทศภายใน หมายถึง กระบวนการทางานร่ว มกันของบุค ลากรภายในโรงเรียนในการที่จะพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูอนั จะส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้ รียน และคุณภาพการศึกษา
ของประเทศชาติต่อไป
กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) ได้ให้ความหมายว่าการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง
การส่งเสริมสนับสนุ น หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จในการปฏิบตั ิงานตาม
ภารกิจหลักได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการ ของนักเรียนทุกด้านทัง้
ทางด้านร่างกาย สังคมอารมณ์ จิตใจ และสติปัญญาให้เต็มตามวัยและศักยภาพ
วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 31) ให้ความหมายการนิเทศภายในไว้ว่า การนิเทศภายใน
หมายถึง ความร่ ว มมือ กัน ของผู้บ ริห าร และครู ผู้ส อนในสถานศึ ก ษา ในการพัฒ นางานวิช าการของ
สถานศึกษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยการให้คาปรึกษา แนะนา ช่วยเหลือครูหรือบุคลากรที่

๒๒
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ให้รจู้ กั ปรับปรุงวิธสี อนและเนื้อหาการสอน ตลอดจนปรับปรุงการประเมินผล
การสอนให้มปี ระสิทธิภาพเป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์และเป้ าหมายของการศึกษาที่กาหนดไว้ ช่วยให้เกิด
ความงอกงามทางวิช าชีพ ทางการศึก ษา ท าให้ค รูผู้ร ับ การนิ เ ทศมีค วามพึง พอใจ และมีก าลัง ใจที่จ ะ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรี
์
ยนให้สูงขึ้นและรักษามาตรฐานไว้ จน
ส่งผลให้สถานศึกษาเป็ นทีย่ อมรับของผูร้ บั ประโยชน์ จากสถานศึกษาทุกฝ่ าย อีกทัง้ ผ่านการประเมินภายใน
และภายนอก
สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการทางานร่วมกันของบุคลากรภายใน
โรงเรียนทีจ่ ะปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดขี น้ึ เพือ่ เพิม่ พูนทักษะให้ครู
เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ และก่อให้เกิดผลขัน้ สุดท้าย คือ คุณภาพของผูเ้ รียน
1.2 ขอบข่ำยของกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็ นรูปแบบหนึ่งของการนิเทศการสอนทีม่ กี ารริเริม่ และจัด
ดาเนินการโดยบุคลากรภายในโรงเรียน ประกอบด้วย บุคคลหลายฝ่ ายตัง้ แต่ผบู้ ริหารสถานศึกษา รองผูช้ ่วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครูทไ่ี ด้รบั มอบหมาย ทาหน้าทีผ่ นู้ ิเทศ และครูผสู้ อนทุกคนเป็ นผูร้ บั การนิเทศ มี
ขอบข่ายการดาเนินโดยสรุป ดังนี้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2546 : 15)
1. การนิเทศภายในโรงเรียนมีองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ บุคลากรภายใน
สถานศึกษาเป็ นผูจ้ ดั ดาเนินการ เป็ นเจ้าของโปแกรมการนิเทศตามความต้องของครูในสถานศึกษานัน้ ๆ
การดาเนินงาน กระบวนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึน้ ภายในสถานศึกษา
2. ผูน้ ิเทศดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน มีจุดมุ่งหมายหลักว่า เป็ นการมุ่งพัฒนา
ครูผสู้ อนภายในสถานศึกษา ให้รจู้ กั วิธกี ารปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดขี น้ึ เพือ่ ทาให้การศึกษา
เกิดผลสัมฤทธิตามความคาดหมายของการศึ
์
กษา และผูบ้ ริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญต่อการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ซึง่ ความสาเร็จของการนิเทศภายใน ส่วนหนึ่งขึน้ อยู่กบั การสนับสนุนและเห็น
ความสาคัญของการนิเทศของผูบ้ ริหาร ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียน เป็ นหน้าที่
โดยตรงของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
3. ผูน้ ิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
3.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3.2 ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะฝ่ ายวิชาการ
3.3 หัวหน้าคณะวิชา หัวหน้าแผนกวิชา
3.4 ครูอาจารย์ทท่ี าหน้าทีส่ อน แต่มคี วามรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน
มีประสบการณ์ในการสอน สามารถสาธิตหรือให้คาปรึกษาแนะนาเพือ่ นร่วมงานได้
3.5 ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ชิญมาเป็ นวิทยากรเฉพาะด้าน

๒๓
ยุพนิ ยืนยง (2553 : 52) ได้สรุปขอบข่ายของการนิเทศภายในโรงเรียนไว้
6 งาน ประกอบด้วย 1) งานวิชาการ 2) งานกิจการนักเรียน 3) งานบุคลากร 4) งานอาคารสถานที่
สิง่ แวดล้อมและสิง่ อานวยความสะดวก 5) งานบริหารทัวไป
่ และ 6) งานความสัมพันธ์กบั ชุมชน
เป็ นงานนิเทศ เพือ่ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูป้ ฏิบตั งิ าน และพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
มีขวัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ส่งผลถึงคุณภาพของงานและประสิทธิผลของผูเ้ รียน
สรุปได้ว่า ขอบข่ายของการนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง ภาระงานหรือบทบาทหน้าที่
ของบุคลากรภายในหรือภายนอกโรงเรียนทีจ่ ะช่วยกันปรับปรุงส่งเสริมประสิทธิภาพในด้านการเรียนการ
สอนของครูผสู้ อนให้ดขี น้ึ
1.3 แนวคิ ดที่ใช้ในกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียนจะต้องให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ ายซึ่งใน
ปั จจุบนั ยึดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้เป็ นแนวทางดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน โดยสรุป ดังนี้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2546 : 48)
1. วิธกี ารเชิงระบบ (System Approach) เป็ นแนวคิดการดาเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนมีความมุ่งหมายเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียน โดยพิจารณาตามความต้องการจาเป็ น
ตามลาดับความสาคัญ วิเคราะห์หาทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ุดในการแก้ปัญหา และหรือพัฒนา ทดลอง
ดาเนินการ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงและนาไปปฏิบตั จิ ริง ทัง้ นี้คานึงถึงการใช้ทรัพยากร
ทีม่ อี ยู่ให้คุม้ ค่าและได้ประโยชน์สงู สุด
2. วิธกี ารเชิงมนุษยนิยม (Humanistic Approach) เป็ นแนวคิดการดาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้วธิ กี ารประสานงานระหว่างผู้นิเทศและผู้รบั การนิเทศ ทาให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
กัน บรรยากาศการทางานในโรงเรียนมีลกั ษณะเป็ นกัลยาณมิตร ร่วมมือ ร่วมใจ ผูบ้ ริหารและครูได้รบั การ
ยกย่อง เชิงชูเกียรติ ให้ขวัญกาลังใจ และมีความรูส้ กึ อิสระทีจ่ ะแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาและพัฒนา
โรงเรียน
3. วิธีการร่วมพัฒนา (Collaborative Approach) เป็ นแนวคิดการดาเนินการนิเ ทศ
ภายในโรงเรีย นโดยใช้ว ิธีก ารร่ ว มคิด ร่ ว มท าระหว่ า งผู้นิ เ ทศกับ ผู้ร ับ การนิ เ ทศภายในโรงเรี ยนและ
มีการประสานความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางภายนอกหรือแหล่งวิทยากรภายนอกเพื่อช่วยเหลื อ
โรงเรียนเมื่อวิเคราะห์แนวคิดในการนิเทศภายใน 3 วิธกี ารดังกล่าวข้างต้น มีจุดเด่นเฉพาะ กล่าวคือ วิธกี าร
เชิง ระบบ ประกอบด้ว ย กระบวนการมีข นั ้ ตอนชัด เจน เริ่ม ต้น ด้ว ยการประเมิน ความต้อ งการจ าเป็ น
ตามลาดับความสาคัญ วิเคราะห์หาทางเลือกเพื่อใช้ในการนิเทศ ดาเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
และการปรับปรุงพัฒนา
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ครุ ร ัก ษ์ ภิร มย์ร ัก ษ์ (2538 : 31) ได้ก ล่ า วถึง แนวคิด การนิ เ ทศในสถานศึก ษาว่ า
ในปั จจุบนั บทบาทการนิเทศได้เปลี่ยนแปลงไป การนิเทศภายนอกเริม่ ลดบทบาทลงผู้บริหารโรงเรี ยนจะ
จัดตัง้ องค์กรขึน้ ภายในโรงเรียน บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนก็เริม่ มีบทบาทในการนิเทศมากขึน้ วิเคราะห์
ระบบพฤติกรรมการนิเทศระบบพฤติกรรมการสอน การพัฒนา การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การวัดผลการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ การนิเทศภายในโรงเรียนจึงมีลกั ษณะเป็ นการ
ประสานพลังกาย พลังใจ พลังความคิดของครูทุกคนภายในโรงเรียนเข้าด้วยกัน เพราะครูภายในโรงเรียน
ย่อมรู้สภาพปั ญหาที่แท้จริงมากกว่าและคณะครูเป็ นองค์กรที่สาคัญมากที่สุด เกี่ยวกับการจั ดกระบวนการ
เรียนการสอนและคุณภาพของนักเรียนโดยตรง
สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนั แนวคิดในการนิเทศ
การศึกษา คือ การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจาเป็ นและบทบาทมากขึ้น การนิเทศโดยบุคคลภายนอก
หรือหน่วยงานอื่นจะลดบทบาทลง เพราะ การนิเทศภายใน มีลกั ษณะเป็ นการประสานพลังกาย พลังใจ พลัง
ความคิดของครูทุกคนภายในโรงเรียนเข้าด้วยกัน เพราะครูภายในโรงเรียนย่อมรู้สภาพปั ญหาที่แท้จ ริง
มากกว่าและคณะครูเป็ นองค์กรทีส่ าคัญมากทีส่ ุด
1.4 ความจาเป็ นของการนิเทศภายในโรงเรียน
ผูร้ ายงานได้ศกึ ษาเอกสาร แนวคิดของนักวิชาการต่าง ๆ สรุปได้ว่า การนิเทศภายใน
โรงเรียนมีความจาเป็ นสาหรับโรงเรียน ดังนี้ (วไลรัตน์ บุญสวัสดิ ์. 2538 : 63), (ชารี มณีศรี. 2538 : 182),
(ชโลมใจ ภิงคารวัฒน์. 2539 : 56) และ (แสน สมนึก. 2541 : 29)
1. จานวนศึกษานิเทศก์ไม่เพียงพอและสมดุลกับความต้องการของโรงเรียนและงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ จึงทาให้มกี ารนิเทศจากศึกษานิเทศก์ไม่ทวถึ
ั ่ ง และการนิเทศไม่มคี ุณภาพ
2. การนิเทศภายในโรงเรียนจะช่วยทาให้เ กิดประสบความสาเร็จในการรวมพลัง
ครูผู้สอนเพื่อให้มคี วามสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองให้
ตอบสนองต่อหลักสูตรยิง่ ขึน้
3. การนิเทศภายในโรงเรียนจะช่วยทาให้ครูได้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์
และร่วมมือกันวางแผนพัฒนานักเรียนให้มคี ุณภาพ และครูเกิดความมันใจ
่ มีขวัญและกาลังใจ รวมทัง้
เกิดความภูมใิ จในการปฏิบตั งิ านของตนเอง
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2534 : 35) ระบุสาเหตุและความจาเป็ นในการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนไว้ดงั นี้
1. การเปลีย่ นแปลงระบบการจัดการศึกษา
2. การปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงตลอดจนการพัฒนาของหลักสูตร
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3. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว
4. ความเฉื่อยชาเพิกเฉยและการขาดความสนใจของครู ซึ่งได้รบั การกระตุน้
ให้ต่นื ตัวอยู่เสมอ
5. วิทยาการ สังคม และวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
6. การขาดประสบการณ์ของครูใหม่หรือครูเก่าเพือ่ ให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและวิธี
สอนใหม่
7. ผลการวิจยั ค้นคว้าใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในทางวิชาการ ซึง่ ได้รบั การเผยแพร่ ควรมี
การนาไปปฏิบตั เิ พือ่ พัฒนาการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า
8. ปรัชญาและอุดมการณ์ทางการศึกษาทีเ่ ปลีย่ นแปลงควรได้รบั การถ่ายทอดและ
ตอบสนองจากบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้อง
กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 4) กล่าวถึงความจาเป็ นของการนิเทศภายในโรงเรียน
ดังนี้ 1) เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกัน 2) ปริมาณศึกษานิเทศก์มไี ม่
เพียงพอกับความต้อ งการของครูแ ละสถานศึกษา 3) บุค ลากรในสถานศึ กษามีค วามรู้ค วามสามารถมี
ความคุ้นเคยและใกล้ชดิ ปั ญหามากที่สุด และ 4) บรรยากาศในการนิเทศมีความเป็ นกันเอง และสามารถ
ปฏิบตั กิ ารนิเทศได้ต่อเนื่อง
วรรณพร สุขอนันต์ (2550 : 35) ได้สรุปความจาเป็ นของการนิเทศภายในโรงเรียน ไว้
ว่า เป็ นการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน เนื่องจากขาดแคลนผูท้ ท่ี าหน้าทีน่ ิเทศการศึกษาโดยตาแหน่ง
จึงไม่สามารถสนองความต้องการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ได้ทวถึ
ั่ ง
สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียน มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อระบบการศึกษาของไทยใน
ยุคปั จจุบนั นอกจากการนิเทศโดยศึกษานิเทศก์แล้ว การนิเทศภายในโรงเรียนยังเป็ นการส่งเสริมสนับสนุน
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน ให้ครูสามารถพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง
และเพือ่ นครูคนอื่น ๆ ได้
1.5 ควำมมุ่งหมำยของกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
ผูร้ ายงานได้ศกึ ษาเอกสาร แนวคิดของนักวิชาการต่างๆ สรุปได้ว่า ความมุ่งหมาย
ของการนิเทศภายในโรงเรียน มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ (นิวฒ
ั น์ โรจนาพงษ์. 2534 : 78), (อาภา บุญ
ช่วย. 2537 : 25) และ (แสน สมนึก. 2541 : 84)
1. เพื่อ พัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีใ นการปฏิบัติการนิเ ทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาให้สามารถนาหลักการ แนวคิดและกระบวนการนิเทศมาใช้ดาเนินการบริหารโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2. เพื่อ ส ารวจสภาพปั จ จุ บัน ปั ญ หาและความต้ อ งการของโรงเรีย นแล้ว น ามา
ดาเนินการวางแผนการเรียนการสอนให้แก่นกั เรียนได้ถูกต้อง รวมทัง้ สามารถแก้ปัญหาเกีย่ วกับ
การเรียนการสอนได้ดี โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริม สนับสนุ นให้กาลังใจ รวมทัง้ ให้ร่วมมือแก่
ครูผสู้ อนในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานทีก่ าหนดไว้
3. เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
โดยใช้เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ รวมทัง้ การทางานเป็ นทีม มีการวางแผนและแก้ไข
ปั ญหาร่วมกัน
กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 3) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
ไว้ 2 ประเภท คือ
1. จุดมุ่งหมายทัวไป
่ ได้แก่ 1) เพือ่ ให้ผบู้ ริหารและคณะกรรมการนิเทศ
ของสถานศึกษามีความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ิการนิเทศภายในโรงเรียนได้ 2) เพื่อพัฒนาความสามารถ
ของครู 3) เพือ่ ช่วยและจัดสรรเครื่องมือ สือ่ การเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือและปรับปรุงวิธจี ดั การเรียนรู้ และ
4) เพือ่ ให้ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ
2. จุดมุ่งหมายเฉพาะ เพือ่ ให้ครูสามารถพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
ในเรื่องต่อไปนี้ 1) เพือ่ ให้สถานศึกษามีแผนการนิเทศภายในโรงเรียน 2) เพือ่ เน้นให้มกี ารวิเคราะห์ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา และในกลุ่มสาระทีไ่ ด้รบั มอบหมาย 3) เพื่อให้ครูจดั การเรียนการสอนตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ท่เี น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ การบูรณาการ เน้นทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ 4) เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการ วิธจี ดั การเรียนรูข้ องครู 5) เพือ่ ให้มกี ารจัดกิจกรรมเสริม การเรียนรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
6) เพือ่ พัฒนาการใช้สอ่ื และแหล่งเรียนรู้ และ 7 ) เพือ่ ให้เกิดการวัดและประเมินตามสภาพจริง และปรับปรุง
กระบวนการวัดและประเมินผลให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
สรุปได้ว่า ความมุ่งหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน มี 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เกีย่ วข้องกับการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับครูผู้ส อนโดยตรง เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา
ความสามารถของครูผสู้ อน ซึง่ ได้แก่ ความรู้ ทักษะและเจตคติของครูผสู้ อนในด้านการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการที่ผู้บริหารสถานศึกษาดาเนินการส่งเสริมสนับสนุ นให้ครูได้มี
การพัฒนาตนเองและให้กาลังใจอย่างต่อเนื่อง
1.6 กระบวนกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน นัน้ เป็ นขัน้ ตอนการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ซึง่ เป็ นขัน้ ตอนปฏิบตั กิ ารทัง้ ด้านกระบวนการบริหารการนิเทศและการเรียนการสอนควบคู่
กันไปอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง (แสน สมนึก. 2541: 19), (กมล ภู่ประเสริฐ. 2542: 5 )ได้เสนอขัน้ ตอน
การนิเทศภายในโรงเรียนไว้ 6 ขัน้ ตอน คือ การสร้างความตระหนัก การตรวจสอบและร่วมวางแผนการ
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ชี้แนะและบริการ การให้ขอ้ มูล การประเมินผล และการให้แรงเสริม และ (สานักงานคณะกรรมการ การ
ประถมศึกษาแห่งชาติ. 2540 : 61) ได้เสนอขัน้ ตอนการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ 5 ขัน้ ตอนคือ การศึกษา
สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ การวางแผนและกาหนดทางเลือก การสร้างสื่อในการนิเทศ การ
ปฏิบตั กิ ารนิเทศ การประเมินผลและรายงานผล
แสน สมนึก (2541 : 11) ได้สงั เคราะห์เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนิเ ทศ
ภายในโรงเรียน ได้สรุปว่า กระบวนการนิเทศภายใน ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ตอน ที่ 1 การศึกษา
สภาพ ปั จจุบนั ปั ญหาและการวางแผนการนิเทศ ประกอบด้วย การวิเคราะห์นโยบายการศึกษา การกาหนด
วิธกี ารรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนการนิเทศ ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้างสื่อและ
เครื่องมือการนิเทศ ประกอบด้วย การผลิตสื่อและเครื่องมือเพื่ อใช้ในการนิเทศ กาหนดแนวการใช้ส่อื และ
เครื่องมือในการนิเทศ ขัน้ ตอนที่ 3 การปฏิบตั กิ ารนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย การปฏิบตั กิ ารนิเทศ
ภายในโดยใช้ส่อื และเครื่องมือ นิเทศที่ไ ด้จดั เตรียมไว้ส มบูรณ์แล้ว และขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินผลและ
รายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียน การจัดทาเครื่อ งมือการประเมินผล การประเมินผล และการสรุป
รายงานผล
สรุปได้ว่า ในการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ จาเป็ นจะต้อง
มีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ซึง่ เป็ นลาดับขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่องครบวงจร
ของการปฏิบัติก ารนิ เ ทศภายในโรงเรีย น สามารถสัง เคราะห์จ ากแนวคิด ที่น าเสนอมาแล้ว เป็ น แนว
ดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบในครัง้ นี้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ประกอบด้วย
1.1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการการนิเทศภายในโรงเรียน
1.2 การวางแผนการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
1.3 การสร้างและพัฒนาสือ่ และเครื่องมือสาหรับนิเทศภายในโรงเรียน
1.4 การกาหนดบทบาทและหน้าทีผ่ นู้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศภายในโรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 4 การสรุปและรายงานผลการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
1.7 บทบำทผู้บริ หำรสถำนศึกษำในกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
ผูบ้ ริหารเป็ นผูท้ ม่ี คี วามสาคัญในการนิเทศการศึกษาและเป็ นผูม้ สี ว่ นผลักดัน
ให้การนิเทศการศึกษาในโรงเรียนบรรลุผลต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่ (สงัด อุทรานันท์. 2530
: 41-42) ได้กล่าวถึง บทบาทหน้าทีข่ องผู้บริหารโรงเรียนกับการนิเทศการศึกษา ดังนี้
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1. ร่วมวางแผนการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกับผูน้ ิเทศและผูร้ บั การ
นิเทศการศึกษาและการอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการ
2. เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนการดาเนินงานการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน
โดยให้บริการและสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิง่ อานวยความสะดวก
3. สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านนิเทศภายในโรงเรียนโดยการ
เยีย่ มเยียน ดูการทางาน การสอบถามเพือ่ แสดงความสนใจต่อคณะทางาน การพิจารณาความดีความชอบ
กมล บุญประเสริฐ (2542 : 3) กล่าวถึง บทบาทของผูบ้ ริหารทีม่ ตี ่อการนิเทศการศึกษา
ภายในโรงเรียนว่า
1. ส่งเสริมให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
2. ร่วมประชุม วางแผนการจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนกับผูน้ ิเทศ
และครู โดยอยู่ในฐานะประธานของคณะทางาน
3. พิจารณาอนุมตั โิ ดยการนิเทศภายในโรงเรียนทีส่ อดคล้องกับนโยบายและ
แผนงานของโรงเรียน
4. เป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่ผดู้ าเนินโครงการ
5. ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาและเป็ นวิทยากรทีด่ แี ก่ครูและผูน้ ิเทศภายใน
โรงเรียน
6. ช่วยเหลือและส่งเสริมให้ครูมคี วามรูแ้ ละมีความงอกงามในวิชาชีพ
7. ใช้เทคนิคการบริหารมาช่วยเพือ่ ประสิทธิภาพการนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียน
8. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน
นอกจากนี้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 62) ได้กล่าวถึง บทบาทและหน้าทีใ่ นการ
ดาเนินการนิเทศการสอนโดยทาหน้าทีบ่ ริหารโครงการ และเป็ นผูน้ าของคณะผูน้ ิเทศภายในโรงเรียน การ
นิเทศภายในโรงเรียนเป็ นระบบหนึ่งของงานด้านวิชาการ สามารถสรุปขอบข่ายงานดาเนินการนิเทศภายใน
โรงเรียนตามบทบาทและหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
3 ประการ ดังนี้
1. บทบาทในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริม
สนับสนุนโดยการนิเทศให้ครูผสู้ อนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะและเจตคติในการจัดทาและการนา
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หลักสูตรไปใช้ในห้องเรียนในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบอย่างถูกต้องชัดเจน รวมทัง้ นิเทศ การใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง
2. บทบาทเป็ นผูน้ าในการจัดการเรียนการสอน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องส่งเสริม
สนับสนุน โดยการนิเทศครูผสู้ อนให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ
โดยมีกจิ กรรมทีส่ าคัญ ได้แก่ การรูจ้ กั พืน้ ฐานของผูเ้ รียน การกาหนดจุดมุ่งหมายของการสอน การกาหนด
เนื้อหาสาระสาหรับสอน การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน การดาเนินการสอน การสร้างเสริม
ทักษะ การสนับสนุนการสอน การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการสอน สัมฤทธิผลของการสอน
์
และการ
ปรับปรุงแก้ไข
3. บทบาทเป็ นผูน้ าในการประเมินผลการสอน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการนิเทศให้ครูผสู้ อนสามารถดาเนินการประเมินการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาและนา
ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินการเรียนในแต่ละรายวิชา/ชัน้
สรุปได้ว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน ซึง่ เป็ นหัวหน้าสถานศึกษาย่อมเป็ นหัวใจสาคัญของการจัดการ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน เพราะผูบ้ ริหารมีบทบาททัง้ ผูใ้ ห้การนิเทศการศึกษาและผูส้ ง่ เสริม สนับสนุน
แนะนา ตลอดจนการนิเทศการศึกษา ติดตามอันจะส่งผลต่อบรรยากาศและผลสัมฤทธิข์ องโครงการนิเทศ
การศึกษาให้เกิดขึน้ ในโรงเรียนได้เป็ นอย่างดี
1.8 บทบำทผู้นิเทศภำยในโรงเรียน
ผูน้ ิเทศ มีหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษา แนะนาหรือจัดกิจกรรมกระตุน้ เร้า ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผสู้ อนได้ดาเนินการปรับปรุงการสอนในห้องเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
รองและหรือผูช้ ่วยผูบ้ ริหารสถานศึกษา ผูน้ าครูทางการสอน หัวหน้าหมวดวิชาหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและ
ชานาญในการสอนภายในโรงเรียน เป็ นต้น โดยผูน้ ิเทศจะต้องพัฒนาตนเองให้มคี ุณลักษณะอย่างน้อย 3
ประการโดยสรุป ดังนี้ (สุทธนู ศรีไสย์. 2545 : 54)
1. พืน้ ฐานความรู้ (Knowledge Base) ผูน้ ิเทศควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
หน้าทีข่ องครูผสู้ อนเข้าใจหลักสูตรการเรียนการสอน และเรื่องต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
แก่ผเู้ รียน
2. ทักษะปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ผูน้ ิเทศจะต้อง
มี
ทักษะการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการสือ่ สาร รวมทัง้ มีนิสยั ชอบช่วยเหลือผูอ้ ่นื
ด้วยความตัง้ ใจและเต็มใจ
3. ทักษะเฉพาะ (Technical Skills) ผูน้ ิเทศจะต้องมีทกั ษะเฉพาะในด้านการสังเกต
(Observing) การวางแผน (Planning) การประเมินผล (Assessing) และการประเมินผลภายหลัง
การปรับปรุงการสอน (Evaluating Instructional Improvement)

๓๐
นอกจากนี้ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 26) ได้เสนอแนะว่า ผูน้ ิเทศจะต้องเป็ น ผูม้ ี
คุณลักษณะและพฤติกรรมต่างๆ เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนโดยสรุป ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูน้ าของผูน้ ิเทศดาเนินการวางแผนพัฒนา
การเรียนการสอนโดยใช้กจิ กรรมการนิเทศภายในโรงเรียน และร่วมมือกับคณะผูน้ ิเทศเพือ่ ช่วยแก้ไขปั ญหา
การเรียนการสอน
2. ร่วมกับผูร้ บั การนิเทศในโรงเรียนสร้างบรรยากาศในการนิเทศด้วยการประชุม
ปรึกษาหารือ
3. ให้การยอมรับผูร้ บั การนิเทศว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เปิ ดโอกาสให้มสี ว่ นร่วม
ในการตัดสินใจ
4. ให้อสิ ระแก่ผรู้ บั การนิเทศได้มคี วามคิดสร้างสรรค์ตามความสามารถของแต่ละคน
สรุปได้ว่า การดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเป็ นระบบย่อยของระบบโรงเรียน มีความ มุ่ง
หมายทีส่ าคัญ เพือ่ พัฒนาความสามารถครูผสู้ อนซึง่ เป็ นผูร้ บั การนิเทศให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีคุณภาพ ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียน นัน่ คือ จะต้องดาเนินการร่วมกันระหว่างผูน้ ิเทศและผูร้ บั
การนิเทศ ภายใต้การบริหารงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียน และผูน้ าคณะผูน้ ิเทศภายในโรงเรียน
1.9 หลักกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียน มีหลักการดาเนินการโดยสรุป ดังนี้ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2546 : 35)
1. การนิเทศภายในโรงเรียนเป็ นภาระของผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูช้ ่วยผูบ้ ริหารหัวหน้า
หมวดวิชา และคณะครูอาจารย์ภายในโรงเรียน มีหน้าทีน่ ิเทศกันเอง
2. ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการนิเทศระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากลุ่ ม
โรงเรียนและแหล่งวิทยาการ ให้บริการช่วยเหลืองานวิชาการ ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
3. การนิเทศภายในโรงเรียนจะได้ผลดี ขึน้ อยู่กบั ความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างครูดว้ ยกัน
ได้รบั ขวัญและกาลังใจจากผูบ้ ริหาร และยอมรับในความรูค้ วามสามารถของผูใ้ ห้การนิเทศ พร้อมทัง้ ผูร้ บั การ
นิเทศภายในโรงเรียนให้การสนับสนุนด้วย
กรองทอง จิรเดชากุล (2550 : 48) ได้กล่าวไว้ดงั นี้ 1) การดาเนินการนิเทศจะต้อง
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องตามขัน้ ตอนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน 2) บุคลากร
ทีเ่ ป็ นหลักสาคัญในการดาเนินการพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
3 ) การนิเทศภายในโรงเรียนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาครูและนักเรีย น
วัชรา เล่าเรียนดี (2552 : 117-118) กล่าวถึงหลักการนิเทศภายในโรงเรียนไว้ดงั นี้
1. การให้ความร่วมมือร่วมใจสอน (Collaboration)
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2. การสร้างความผูกพันต่อภาระหน้าทีด่ ว้ ยความเต็มใจของบุคลากร
ในโรงเรียนและครู
3. การประสานสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน (Interpersonal Relation)
4. การประสานกันทุกฝ่ าย (Cooperation)
5. เป็ นประชาธิปไตย (Democracy)
6. การยึดหลักความแตกต่างของมนุษย์และพัฒนาการของมนุษย์แต่ละวัน
(Individual Differences and Human Development)
7. การมีเป้ าหมายเดียวกัน คือ คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียน
สรุปได้ว่า หลักการนิเทศภายในโรงเรียน คือ การร่วมมือร่วมใจของครู
และบุคลากรทุกฝ่ ายในโรงเรียนภายใต้หลักประชาธิปไตย โดยดาเนินงานอย่างมีระบบระเบียบ มีความ
มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน
1.10 ประโยชน์ ของกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
การนิเทศภายในโรงเรียนจะเกีย่ วข้องโดยตรงกับการพัฒนาให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ และการดาเนินการจะเกีย่ วข้องโดยตรงกับเจตคติ ความเชื่อ ความรับผิดชอบการเร้าหรือกระตุน้ ให้
ครูผสู้ อนได้มกี ารปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแนวความคิดของครูผสู้ อนในการปฏิบตั งิ านร่วมกันได้อย่าง
เหมาะสม ซึง่ ส่งผลทาให้ครูผสู้ อนได้รบั ประโยชน์โดยตรงโดยสรุป ดังนี้ (สุทธนู ศรีไสย์. 2545 : 71)
1. ครูผสู้ อนมีความเชื่อมันในตนเอง
่
2. ครูผสู้ อนสามารถประเมินผลการทางานของตนเองได้
3. ครูผสู้ อนสามารถแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน
4. ช่วยกระตุน้ ให้ครูผสู้ อนให้มกี ารวางแผนจัดทาจุดมุ่งหมายและแนวปฏิบตั ิ
ไปพร้อม ๆ กัน
5. เป็ นกระบวนการทีท่ า้ ทายความสามารถของครูให้มคี วามคิดเชิงนามธรรมสูง
ในขณะปฏิบตั งิ าน
ชารี มณีศรี (2542 : 185) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการนิเทศภายในโรงเรียนคือก่อให้เกิด
ผลการดีในการดาเนินงานของโรงเรียนหลายประการไว้ดงั นี้
1. เป็ นการช่วยเสริมกาลังของศึกษานิเทศก์ และผูบ้ ริหารการศึกษา ซึง่ มีจานวน
ไม่เพียงพอทีจ่ ะนิเทศการศึกษาได้อย่างทัวถึ
่ ง
2. การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนเองนัน้ ผูน้ ิเทศเป็ นผูใ้ กล้ชดิ กับปั ญหาทีม่ อี ยู่ใน
โรงเรียนย่อมมีความรูใ้ นปั ญหาได้ดี และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าทีจ่ ะให้คนภายนอก
มานิเทศ
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3. ผูน้ ิเทศในโรงเรียนมีความคุน้ เคยกับครูแล้วทาให้บรรยากาศในการนิเทศทาได้
อย่างเป็ นกันเองไม่ตอ้ งเสียเวลาสร้างความคุน้ เคยเหมือนกับศึกษานิเทศก์หรือผูบ้ ริหารการศึกษา
จากภายนอกโรงเรียน
4. ผูน้ ิเทศในโรงเรียนสามารถจะติดตามการปฏิบตั งิ านหรือผลงานนิเทศได้
ตลอดเวลาเพราะอยู่ใกล้ชดิ กันและสามารถทาให้งานดาเนินไปถึงจุดหมายโดยไม่ขาดความต่อเนื่องกัน
สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการนิเทศภายในเกิดขึน้ ได้ ถ้าโรงเรียนได้นาเอาแนวคิดหลักการ
ของการนิเทศภายในมาใช้ในโรงเรียน จะทาให้โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการมากขึน้ การนิเทศภายใน
จะเป็ นวิธกี ารอย่างหนึ่งในการลดช่องว่างดังกล่าว ซึง่ มีผลทาให้การปฏิบตั ขิ องครู มีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตั ถุประสงค์มากยิง่ ขึน้
1.11 กิ จกรรมกำรนิ เทศภำยในโรงเรียน
การนิเทศภายในมีกจิ กรรมทีส่ าคัญและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการของผูน้ ิเทศซึง่ สามารถนิเทศทางตรงแก่ผสู้ อนเป็ นรายกลุ่ม ประกอบด้วย (ชูชยั สมิทธิไกร.
2542 : 24 )
1) กำรศึกษำด้วยตนเอง เป็ นยุทธวิธที พ่ี ฒ
ั นาจากวิธกี ารศึกษาทางไกล
ทีม่ ุ่งเน้นให้การพัฒนาได้ศกึ ษาทาความเข้าใจด้วยตนเอง โดยอาศัยสือ่ การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self- Study
Materials) ซึง่ ตามปกติเป็ นชุดฝึกอบรม (Training Module) หรือการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self- Learning
Materials) มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผูร้ บั การนิเทศด้านความรู้ ความเข้าใจ เป็ นกิจกรรม การนิเทศทีผ่ นู้ ิเทศ
มอบหมายให้ผรู้ บั การนิเทศได้ศกึ ษาสือ่ การนิเทศด้วยตนเองภายใต้ การแนะนา หรือคาชีแ้ จงทีช่ ดั เจน ผูร้ บั
การนิเทศจะใช้การศึกษาโดยวิธกี ารอ่าน ทาแบบฝึกหัดทีก่ าหนดให้ อาจเป็ นหนังสือ ตารา เอกสารทาง
วิชาการทีไ่ ด้สงั เคราะห์สาระการเรียนรูท้ ต่ี รงกับความต้องการและความสนใจของผูร้ บั การนิเทศแล้ว การ
อ่านจะมีประโยชน์เพิม่ ขึน้ เมื่อมีการจัดกลุ่มอภิปรายสิง่ ทีไ่ ด้จากการอ่านมีขอ้ ดี คือ สามารถใช้กบั กลุ่มคน
จานวนมาก และเปิ ดโอกาสให้กาหนดเวลาศึกษาตามความสนใจ
2) กำรสังเกตกำรสอน เป็ นกิจกรรมทีผ่ นู้ ิเทศดาเนินการสังเกตการสอนครูผสู้ อน
ซึง่ เป็ นผูร้ บั การนิเทศในห้องเรียน มีจุดมุ่งหมายเพือ่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินพฤติกรรมการสอนของ
ครูในห้องเรียน การดาเนินการเป็ นการสังเกตพฤติกรรมระหว่างพฤติกรรมการสอนของครูผสู้ อนและการ
เรียนของนักเรียนเพือ่ สรุปสภาพปั จจุบนั ปั ญหาเพือ่ ปรับปรุงแก้ไข และหรือค้นหาแบบอย่าง การสอนและ
พัฒนาการสอน โดยอาจจะทาได้หลายลักษณะ เช่น การเข้าไปสังเกตการสอนของครูโดยตรง ประกอบการ
รายงานของนักเรียนและเอกสารอื่น ๆ ได้แก่ การบันทึกการสอนของครูเป็ นต้น ซึง่ การสังเกตการสอนแบ่ง
ออกเป็ นการสังเกตการสอนแบบเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ดังนี้
1. การสังเกตการสอนอย่างเป็ นทางการประกอบมีแนวดาเนินการโดยสรุป ดังนี้
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1.1 หลักการดาเนินการสังเกตอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้วย
1.1.1 การกาหนดจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
1.1.2 การทาให้จุดมุ่งหมายเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
1.1.3 การกาหนดเวลาในการนิเทศ
1.1.4 การเลือกเครื่องมือ
1.1.5 การทบทวนการดาเนินการนิเทศการสอน
1.1.6 ย้ากับครูผสู้ อนทีจ่ ะเข้าสังเกตการสอน
1.1.7 ตัดสินใจเกีย่ วกับกิจกรรม ทีจ่ ะใช้ตดิ ตามประเมินผล กาหนดเวลา
และจุดมุ่งหมายไว้ล่วงหน้า
1.2 การดาเนินการสังเกตการสอนอย่างเป็ นทางการ ประกอบด้วย
1.2.1 การเข้าห้องเรียนเพือ่ สังเกตการสอนของผูน้ ิเทศ : ผูน้ ิเทศควร
เข้าห้องเรียนตามกาหนดเวลาตามปฏิทนิ การนิเทศ เลือกตาแหน่งนัง่ ทาให้ได้ยนิ ได้ฟังเสียงทัวห้
่ องเรียน
เตรียมเครื่องมือนิเทศให้พร้อม โดยเข้าไปในห้องล่วงหน้า สร้างความคุน้ เคยกับครูผสู้ อนและนักเรียนตาม
สภาพจริงของการเรียนปกติ
1.2.2 การใช้เครื่องมือเพือ่ การจดบันทึกการสอน: เป็ นเครื่องมือทีจ่ ดั ทา
ล่วงหน้า สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการนิเทศ และครูผสู้ อนรับทราบล่วงหน้า ใช้เครื่องมือประกอบ
การสังเกตพฤติกรรมการสอนและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนโดยเก็บข้อมูลตามภาวะปกติ
โดยไม่ไปสอดแทรกรบกวนการเรียนการสอนปกติในชัน้ เรียน
1.2.3 ระยะเวลาของการสังเกต : ใช้เวลาในแต่ละครัง้ ระหว่าง 20-40 นาที
โดยผูน้ ิเทศจะต้องทาการสังเกตในหลายๆครัง้ โดยจะต้องใช้เครื่องมือนิเทศเพือ่ การจดบันทึกการสอน ทุก
ครัง้ และจะต้องดาเนินการสังเกตหลายครัง้ เพือ่ หาข้อมูลทีเ่ พียงพอในการตัดสินใจสรุปผลการนิเทศ
2. การสังเกตการสอนอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นกิจกรรมการสังเกตทาเป็ นแบบ ไม่
เป็ นทางการก็คอื ถือโอกาสผ่านไปเยีย่ มเยียนขณะครูกาลังสอนอยู่ หรือจะจัดอย่างเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า เช่น ให้ครูผสู้ อนทราบล่วงหน้าพร้อมกับมีแบบสังเกตก็ได้
3) กำรประชุมเพื่อปรึกษำหำรือ เป็ นกิจกรรมการประชุมร่วมกันระหว่างผูน้ ิเทศ และ
ครูผสู้ อน โดยได้ดาเนินการวางแผนและกาหนดปฏิทนิ ไว้ล่วงหน้า กาหนดช่วงเวลาและสถานทีป่ ระชุมไว้
อย่างชัดเจน วิธกี ารประชุมจะเริม่ ต้นด้วยการประชุมร่วมกันระหว่างครูผสู้ อนและคณะผูน้ ิเทศ ซึง่ การ
ดาเนินการประชุมจะสิน้ สุดด้วยการทีผ่ นู้ ิเทศตัดสินใจร่วมกันกับครูผสู้ อน ในการกาหนดแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน ซึง่ คณะผูน้ ิเทศจะต้องใช้ทกั ษะต่างๆในการดาเนินการประชุม
ตามลาดับต่อเนื่องโดยสรุปประกอบด้วย 8 ขัน้ ตอนดังนี้ (สุทธนู ศรีไสย์. 2545 : 38)
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3.1 การฟั ง (Listening) คณะผูน้ ิเทศร่วมกันฟั งแล้วพิจารณาปั ญหาของครูผสู้ อน แต่ละ
คน โดยให้ครูอธิบายให้ฟัง ผูน้ ิเทศจะเริม่ ต้นด้วย การสังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จาก
คาบอกเล่าของครูผสู้ อน และสภาพจริงของการปฏิบตั งิ านจากนัน้ สะท้อนคาพูดกลับให้ครูผสู้ อนรับทราบว่า
ผูน้ ิเทศเข้าใจปั ญหาแล้วแค่ไหนเพียงไร
3.2 การทาให้กระจ่าง (Clarifying) ถ้าในขณะฟั งผูน้ ิเทศยังไม่เข้าใจถ่องแท้
ในปั ญหาใด ๆของครูแต่ละคน ผูน้ ิเทศจะต้องกระตุน้ ครูผสู้ อนให้เล่าหรืออธิบายรายละเอียด
ของพฤติกรรมต่าง ๆทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นปั ญหาเพิม่ เติมตามทีต่ อ้ งการโดยการใช้คาถามง่าย ๆ
เช่น “คุณคิดว่าปั ญหานี้เป็ นอย่างไร และทาไมคุณคิดเช่นนัน้ ”
3.3 การฟั ง (Listening) ผูน้ ิเทศฟั งทัศนะครูผสู้ อน โดยการรวบรวมข้อมูลให้ได้มากทีส่ ุด
ในช่วงเวลาจากัดทีม่ อี ยู่ และต้องตัง้ ใจฟั งครูอธิบายอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทัง้ แสดง สีหน้าท่าทาง
เป็ นการแสดงการกระตุน้ และสนับสนุนให้ครูพูดอย่างต่อเนื่อง เพือ่ ให้ได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมมากเท่าทีจ่ ะ
สามารถทาได้
3.4 การแก้ปัญหา (Problem Solving) ผูน้ ิเทศพิจารณาแนวทางการแก้ไขปั ญหาทีด่ ี
ทีส่ ุด ซึง่ จะต้องเป็ นแนวทางทีใ่ ห้ผลกระทบด้านจิตใจแก่ครูผสู้ อนน้อยทีส่ ุด คาถามทีใ่ ช้อาจเป็ น
“คุณคิดว่าจะมีวธิ กี ารใดบ้างทีส่ ามารถแก้ไขปั ญหานี้ได้” หลังจากนัน้ ผูน้ ิเทศจะต้องเสนอแนะ
ให้ครูผสู้ อนได้เลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งใช้ปฏิบตั สิ าหรับการแก้ไขปั ญหานัน้
3.5 การให้คาแนะนา (Directing) โดยการบอก (Telling) สิง่ ทีค่ าดหวังและต้องการให้
เกิดแก่ครูผสู้ อนโดยอาจกล่าวว่า “ผม (ฉัน)ต้องการเห็นคุณทาในสิง่ ต่อไปนี้..”ซึ่งคากล่าวนี้ จะเป็ นสิง่ สาคัญ
มากสาหรับการนิเทศทางตรง
3.6 การทาให้กระจ่าง (Clarifying) โดยการถามครูผสู้ อนเกีย่ วกับแนวคิด
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดจนรายละเอียดและวิธกี ารต่าง ๆ ทีจ่ ะใช้ในการปรับปรุงการสอน ผูน้ ิเทศ ควรที่
จะแจ้งให้ครูผสู้ อนทราบทุกครัง้ ก่อนทีจ่ ะลงมือแก้ไขหรือก่อนทีจ่ ะสิน้ สุดการประชุมระหว่าง ผูน้ ิเทศกับ
ครูผสู้ อนในแต่ละครัง้ กล่าวคือ เมื่อผูเ้ สนอวิธกี ารแก้ปัญหาแก่ผสู้ อนแล้วครูผสู้ อนไม่เห็นด้วย หรือมี
พฤติกรรมทีแ่ สดงว่าไม่ยอมรับ ผูน้ ิเทศจะต้องจัดการปรับแก้วธิ กี ารให้เหมาะสม จนเป็ นทีย่ อมรับครูผสู้ อน
และยึดหลักการทีถ่ ูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไปใช้ได้งา่ ย สะดวกตามสภาพการปฏิบตั งิ านจริง
โดยการใช้คาถาม เช่น “จงบอกดิฉนั มาซิว่าคุณต้องการให้ปรับปรุง....หรือตัด...ออกไป” หรือ “ดิฉนั จะช่วย
คุณปรับแผนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างไรได้บา้ ง” เป็ นต้น
3.7 การกาหนดมาตรฐาน (Standardizing) : เป็ นการพิจารณาปรับรายละเอียด ของ
แนวทางแก้ไขปั ญหาสาหรับครูผสู้ อนให้เกิดความสมบูรณ์ เพือ่ ให้สามารถนาไปใช้ได้จริง
อย่างมีประสิทธิภาพมากทีส่ ุด
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3.8 การเสริมแรงหรือการให้กาลังใจ (Reinforcing) : ผูน้ ิเทศควรจะทบทวนแนวทาง
แก้ปัญหา กาหนดเวลาต่างๆของแต่ละกิจกรรมทีม่ อบหมายให้ครูผสู้ อนได้ปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ดาเนินการตาม
ข้อตกลงมาแล้วอย่างสม่าเสมอ เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของงานทีค่ รูผสู้ อนได้ดาเนินการ/ปฏิบตั ิ ไป
แล้ว เพือ่ ส่งเสริม กระตุน้ ให้เกิดการกระทาซ้าในกิจกรรมทีค่ าดหวังให้เกิดขึน้ และมีการชมเชยเมื่อทาได้
ตามแผนทีว่ างแผน และกระตุน้ ให้กาลังในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีย่ งั ไม่ได้ปฏิบตั ิ หรือปฏิบตั แิ ล้ว ให้
ดาเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยใช้คาถาม เช่น “ คุณเข้าใจในสิง่ ทีค่ ุณได้ดาเนินการไปแล้ว
เพียงไร” หรือ “ จงบอกดิฉนั มาซิว่าคุณได้ทาอะไรไปแล้วบ้าง” เป็ นต้น
สรุปได้ว่า การศึกษาด้วยตนเอง การสังเกตการสอน และการประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือเป็ น
กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนทีส่ ามารถนามาใช้ตามสภาพการปฏิบตั งิ านจริงของโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
1.12 เทคนิ คสำหรับใช้ประกอบกำรดำเนิ นกำรนิ เทศภำยใน
ผูน้ ิเทศจะสามารถดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้ผลดีนนั ้ จะต้องพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ
เทคนิคต่าง ๆ เพือ่ นาไปใช้เป็ นแนวทางดาเนินการนิเทศโดยสรุป ดังนี้
1) เทคนิ คกำรบรรยำย มีจุดมุ่งหมายเพือ่ พัฒนาพฤติกรรมผูร้ บั การนิเทศด้านความรู้
ผูน้ ิเทศจะมีบทบาทมากทีส่ ุด เน้นเนื้อหาสาระวิชาต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย การนิเทศ
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผูร้ บั การนิเทศ สามารถใช้กบั คนจานวนมาก ซึง่ การ
บรรยายจะต้องกาหนดกรอบเนื้อหาสาระและเวลาแน่นอน และการดาเนินการบรรยายนิยมใช้
โสตทัศนูปกรณ์ประกอบช่วย เช่น แผ่นใส สือ่ โปแกรมสาเร็จรูป (Power Point) เป็ นต้น การบรรยายจะ
นาไปสอดแทรกในกิจกรรมการนิเทศอื่น ๆ ได้แก่ การประชุมสัมมนา เป็ นต้น การดาเนินการบรรยายให้
ประสบความสาเร็จได้ ผูน้ ิเทศจะต้องเตรียมเนื้อหาเป็ นอย่างดี และในระหว่าง การดาเนินการบรรยายมี
เทคนิค ดังนี้
1.1 ควรเตรียมเนื้อหาทีจ่ ะบรรยายมาแล้วอย่างดี
1.2 ควรใช้น้ าเสียงและท่าทางทีเ่ ร้าใจ
1.3 ควรตัง้ คาถามระหว่างการบรรยาย
1.4 ควรมีการเขียนกระดานและหรือแผ่นใสระหว่างการบรรยาย
1.5 ควรใช้สอ่ื และอุปกรณ์การสอนช่วย
1.6 ควรเปิ ดโอกาสให้ซกั ถามสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจ
1.7 ควรจะได้สรุปบทบรรยาย
2) เทคนิ คกำรอภิ ปรำย มีจุดมุ่งหมายเพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั การนิเทศได้แสดง ความ
คิดเห็นตามสาระการเรียนรูท้ ไ่ี ด้จากการอ่าน การฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาการดาเนินการ
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โดยผูน้ ิเทศเปิ ดโอกาสให้ผรู้ บั การนิเทศได้แสดงความคิดเห็นตามกรอบหัวข้อทีก่ าหนดไว้ ภายใต้
การดาเนินการอภิปรายของผูน้ ิเทศ การแสดงความเห็นคิดไม่ใช่การตอบคาถาม จึงไม่จาเป็ นต้องผิด
หรือถูก มักเป็ นข้อสรุปทีเ่ ป็ นการวางแนวทางจากสิง่ ทีไ่ ด้จากความคิดเห็นเป็ นการแสดงถึงกระบวนการ
ความคิดการให้เหตุผล และจะต้องให้ผรู้ บั การนิเทศได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นด้วยความสมัครใจอย่าง
ทัวถึ
่ ง ใช้เวลาในการอภิปรายระหว่าง 10-30 นาที ประโยชน์ของการอภิปรายจึงเป็ นการพัฒนาพฤติกรรม
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ควบคู่ไปกับเจตคติของผูร้ บั การนิเทศ นอกจากนี้เป็ นการกระตุน้
ให้ผรู้ บั การนิเทศด้านการแสดงออก การฝึกนาเสนอและการแสดงเหตุผล การดาเนินการอภิปราย
ควรใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้
2.1 ให้ผรู้ บั การนิเทศแสดงบทบาทอย่างเต็มที่
2.2 สร้างบรรยากาศการอภิปรายให้น่าสนใจ และกระตุน้ ให้ทุกคนมีสว่ นร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
2.3 ผูน้ ิเทศต้องเป็ นผูฟ้ ั ง และหาข้อสรุปหรือเพิม่ เติมในด้านความรูค้ วามเข้าใจ
2.4 ผูน้ ิเทศต้องมีความสามารถในการดาเนินการอภิปรายไปสู่ขอ้ สรุป
3) เทคนิ คกำรตัง้ คำถำม ผูน้ ิเทศจะต้องใช้วธิ กี ารตัง้ คาถาม ซึง่ สามารถตัง้ คาถามได้อย่าง
หลากหลายในการดาเนินกิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็ นการทดสอบการเรียนรู้
และเพือ่ กระตุน้ การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ช่วยเปิ ดประเด็นอภิปราย และเทคนิคของการตัง้
คาถามจะช่วยให้ผรู้ บั การนิเทศได้เรียนรูถ้ งึ ลักษณะต่าง ๆ ของการถาม การคิดวิเคราะห์ การค้นพบ การฉุก
คิดและการแก้ปัญหา ในการตัง้ คาถามมีประโยชน์และแนวดาเนินการ
โดยสรุป ดังนี้ (จงกลนี ชุตมิ าเทวินทร์. 2542 : 45)
3.1 สามารถประเมินการเรียนรูไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งใช้แบบทดสอบข้อเขียน
3.2 มีความประหยัดและคล่องตัวในการดาเนินการ
3.3 จูงใจให้เกิดการมีสว่ นร่วม และให้ผรู้ บั การนิเทศเป็ นจุดศูนย์กลาง
3.4 กระตุน้ ให้เกิดทางเลือกในการมองปั ญหาและคาตอบ
···· 3.5 ผูน้ ิเทศควรพัฒนาทักษะในการตัง้ คาถามทีห่ ลากหลาย เช่น การตัง้ คาถาม
เพือ่ ทดสอบการตัง้ คาถามเพือ่ เปิ ดประเด็นอภิปราย ซึง่ ผูน้ ิเทศอาจเตรียมคาถามมาก่อนล่วงหน้าได้
เพือ่ ให้ครอบคลุมประเด็นและบรรลุตามวัตถุประสงค์
3.6 กรณีทผ่ี รู้ บั การนิเทศแสดงอาการลังเลในการตอบคาถาม ควรผ่านเลยไป
ผูน้ ิเทศไม่ควรจีใ้ ห้ตอบซึง่ ทาให้เกิดความอึดอัด
4) เทคนิ คกำรระดมสมอง การระดมสมอง เป็ นการระดมแนวคิดในเรื่องใด เรื่อง
หนึ่งเกีย่ วกับการนิเทศจากผูร้ บั การนิเทศ หรือหากจะเป็ นการระดมความคิดเพือ่ หาวิธแี ก้ปัญหา ซึง่ ผูน้ ิเทศ
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จะเป็ นผูร้ วบรวมความคิดต่าง ๆ ไว้ทงั ้ หมด โดยไม่มกี ารตัดสินว่า ความคิดของใครผิดหรือถูก แต่ผนู้ ิเทศจะ
แยกประเภทหรือจัดหมวดหมู่ให้เห็นชัดเจน ซึง่ การระดมสมองเป็ นวิธกี ารกระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมทีด่ ี
และสามารถดึงเอาประสบการณ์ของผูร้ บั การนิเทศมาใช้ได้ในทันทีทนั ใดและการระดมสมองสามารถใช้ได้ใน
กิจกรรมการประชุมเพือ่ การปรึกษาหารือ และใช้ร่วมกับกิจกรรมนิเทศภายในต่างๆได้ มีประโยชน์และแนว
ดาเนินการโดยสรุป ดังนี้ (จงกลนี ชุตมิ าเทวินทร์. 2542 : 28)
4.1 กระตุน้ ให้ผมู้ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ได้มโี อกาสแสดง
ความคิดเห็น
4.2 ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิดใหม่ ไม่ตดิ อยู่กบั ความคิดเดิม
4.3 จูงใจให้สมาชิกในองค์กรได้มสี ว่ นร่วมและรักษาระดับความสนใจของ
ผูร้ บั การนิเทศให้ต่อเนื่องตลอดการดาเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน
4.4 ผูน้ ิเทศจะต้องพัฒนาทักษะในการกระตุ้นให้ผรู้ บั การอบรมแสดงความ
คิดเห็นไม่ใช้การกดดัน
4.5 พึงระวังว่า ความคิดเห็นของคนส่วนน้อยจะครอบงาความคิดเห็นของคน
ส่วนใหญ่จงึ ควรกระตุน้ ให้ทุกคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นอย่างทัวถึ
่ งเท่าเทียมกัน
สรุปได้ว่า ผูน้ ิเทศจะสามารถดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้ จาเป็ นจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถใช้เทคนิคการบรรยาย การอภิปราย
การตัง้
คาถามและการระดมสมองได้อย่างคล่องแคล่ว
2. กำรนิ เทศโดยกระบวนกำรกัลยำณมิ ตร
กัลยาณมิตรนิเทศ สาหรับศึกษานิเทศก์ เน้นกระบวนการสาคัญ 5 ประการ ดังนี้
(สุมน อมรวิวฒ
ั น์. 2546 : 217-220)
2.1 กัลยาณมิตรนิเทศเน้นการนิเทศคนไม่ใช่นิเทศกระดาษ ดังนัน้ การนิเทศครูในโรงเรียน
เป็ นการนิเทศคนไม่ใช่การนิเทศกระดาษและอุปกรณ์ เพราะฉะนัน้ การนิเทศแบบกัลยาณมิตรจะเกิดขึน้
ไม่ได้ถา้ ศึกษานิเทศก์ไม่สนใจครู สนใจนักเรียน หรือหาวิธใี นการจัดเพือ่ ให้ศกึ ษานิเทศก์พบกับครูคุยกับครู
ในลักษณะทีไ่ ม่เป็ นทางการและเป็ นทางการ
2.2 กัลยาณมิตรนิเทศเน้นกระบวนการ “ให้ใจ” และ “ร่วมใจ” หน้าทีข่ องศึกษานิเทศก์คอื ทา
อย่างไรจะให้ครูมใี จ เพราะฉะนัน้ สิง่ แรกคือ ทาอย่างไรจึงจะได้ครูในโรงเรียนทางานสาเร็จ ซึง่ เป็ น
ความสาเร็จจากการร่วมใจของทุกคน
2.3 กัลยาณมิตรเริม่ ต้นที่ “ศรัทธา” แสดงความเอาใจ สร้างความไว้วางใจ สร้างความ
เชื่อมันในทางเสริ
่
มแรงกัน
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2.4 กระบวนการกัลยาณมิตรนิเทศเน้นการสร้างสังคมการเรียนรู้ ให้ความรู้ ความสะดวกใน
การค้นหาความรูข้ า่ วสารจากแหล่งต่าง ๆ ศึกษานิเทศก์จะต้องเข้าใจวัฒนธรรม ของแต่ละคน แล้วมี
ความสามารถทีจ่ ะสร้างวัฒนธรรมของโรงเรียนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
รูปแบบกัลยาณมิตร : ให้ใจ ร่วมใจ ตัง้ ใจ เปิ ดใจ
ให้ใจ กัลยาณมิตรนิเทศเป็ นกระบวนการให้ใจคือต้องสร้างจิตอาสาทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ร่วมใจ คือ ทางานเป็ นทีม การทางานเป็ นทีมช่วยให้เกิดพลังคือ การรวบรวมพลังเป็ น
ทวีคณู ขับเคลื่อนไปสูท่ ศิ ทางทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ เป็ นพลังขับเคลื่อน
ตัง้ ใจ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทุกคนต้องมีความวิรยิ ะอุตสาหะ บากบัน่ พยายาม
เพราะงานในโรงเรียนต้องมีปัญหาแน่นอน ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรียนใดทีต่ อ้ งการสร้างสรรค์คุณภาพ ต้องมี
ปั ญหาเมื่อมีปัญหาเกิดขึน้ ต้องตัง้ ใจทีจ่ ะแก้ปัญหาร่วมกัน ให้กาลังใจกัน สร้างสิง่ ดี ส่งเสริมเพิม่ เติมสิง่ ทีข่ าด
เปิ ดใจ โรงเรียนต้องได้รบั การตรวจสอบ ควรจะใช้การประเมินเชิงบวกการตรวจสอบ
ตนเอง การทบทวนดูตนเองและประเมินตนเอง เพือ่ จะพัฒนาไม่ใช่ประเมินเพือ่ พิพากษา
ขัน้ ตอนกำรนิ เทศแบบกัลยำณมิ ตร
การนิเทศแบบกัลยาณมิตรได้ประยุกต์ใช้กระบวนการนิเทศของสานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ เป็ นแนวทางในการดาเนินการ ได้เสนอกระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ 5
ขัน้ ตอน ดังนี้ (สุมน อมรวิวฒ
ั น์. 2545 : 218-220)

ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินผลและการรายงาน
ผล
ขัน้ ที่ 4 การปฏิบตั กิ ารนิเทศ
ขัน้ ที่ 3 การสร้างสือ่ เครื่องมือ และวิธกี าร
ขัน้ ที่ 2 การวางแผนปฏิบตั กิ าร
ขัน้ ที่ 1
ต้องการ

การศึกษาสภาพปั จจุบนั

ปั ญหาและความ

แผนภูมิ 1 กระบวนกำรนิ เทศ 5 ขัน้ ตอน
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ขัน้ ที่ 1 การศึกษาสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการ
ขัน้ นี้จะรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมาทัง้ ด้านการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการประเมิน
คุณภาพนักเรียน ของโรงเรียนแต่ละเครือข่ายมาประกอบพิจารณาให้เป็ นโรงเรียนเป้ าหมาย
ขัน้ ที่ 2 การวางแผนปฏิบตั กิ าร
ขัน้ นี้แบ่งการเตรียมการการดาเนินงาน ดังนี้
1. เสนอขออนุมตั โิ ครงการในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ของสานักงานเขตพืน้ ที่
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน ซึง่ ประกอบไปด้วยศึกษานิเทศก์ทร่ี บั ผิดชอบแต่ละ
เครือข่าย
3. การประชุมคณะกรรมการ นาข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน มาพิจารณาวิเคราะห์
หาสภาพปั ญหาจากข้อมูลขัน้ ที่ 1 เพือ่ กาหนดวิธกี าร แนวทางแก้ไข สร้างสือ่ เครื่องมือต่าง ๆ กาหนด
ผูร้ บั ผิดชอบชัดเจน
ขัน้ ที่ 3 การสร้างสือ่ เครื่องมือ และวิธกี าร
การประชุมคณะกรรมการนิเทศแบบกัลยาณมิตร นาข้อมูลต่างๆของโรงเรียน
มาพิจารณาวิเคราะห์หาสภาพปั ญหาจากข้อมูลขัน้ ที่ 1 เพือ่ กาหนดวิธกี าร แนวทางแก้ไข สร้างสือ่ เครื่องมือ
ต่าง ๆ กาหนดผูร้ บั ผิดชอบชัดเจนในการสร้างสือ่ และเครื่องมือ
ขัน้ ที่ 4 การปฏิบตั กิ ารนิเทศ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร จะออกปฏิบตั กิ ารนิเทศเป็ นคณะ ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ท่ี
รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย ประธานกลุ่มเครือข่ายและผูร้ บั ผิดชอบโครงการ โดยปฏิบตั กิ ารดังนี้
- แจ้งวัตถุประสงค์การปฏิบตั งิ าน
- ขอความร่วมมือในการเข้าเยีย่ มชัน้ เรียน
- ประสานงานขอข้อมูลโรงเรียน
การนาเสนอการเยีย่ มชัน้ เรียนทาได้ 2 รูปแบบดังนี้
แบบที่ 1 ครูประชัน้ ทีไ่ ด้รบั การนิเทศเป็ นผูส้ รุปให้ทป่ี ระชุมทราบว่าได้รบั การนิเทศ
เรื่องอะไรและได้ขอ้ เสนอแนะอย่างไร ผูน้ ิเทศจะเสริมส่วนทีไ่ ม่สมบูรณ์และสรุปให้ทป่ี ระชุมทราบ
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แบบที่ 2 ผูน้ ิเทศสรุปและนาเสนอผลการเยีย่ มชัน้ เรียนต่อทีป่ ระชุม โดยเน้นการนาเสนอใน
ส่วนทีด่ เี ป็ นอันดับแรก แล้วสรุปข้อค้นพบให้ทป่ี ระชุมทราบเพือ่ เป็ นกระจกเงาสะท้อน ให้ผสู้ อนเกิดความ
ตระหนักในการทีจ่ ะแก้ปัญหาและพบปั ญหาได้ดว้ ยตนเอง
ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมินผลและการรายงานผล
ผูน้ ิเทศทาการประเมินผล การดาเนินงาน เพือ่ จะได้ปรับปรุงแก้ไขในสิง่ ทีไ่ ม่บรรลุจุดประสงค์และ
รายงานผลเป็ นเอกสารรูปเล่ม เพือ่ ใช้สาหรับศึกษานิเทศก์คน้ คว้าในการปฏิบตั งิ านครัง้ ต่อไป นาเสนอผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา กลุ่มเครือข่าย และโรงเรียนได้ทราบปั ญหาและให้การสนับสนุนต่อไป
สรุปได้ว่า กัลยาณมิตรนิเทศ เป็ นการนิเทศ ทีไ่ ด้ประยุกต์ใช้กระบวนการนิเทศของสานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็ นแนวทางในการดาเนินการ 5 ขัน้ ตอน และเป็ นการนิเทศทีเ่ กิด
จากศรัทธา ในรูปแบบการให้ใจ ร่วมใจ ตัง้ ใจ และเปิ ดใจ
4. กำรนิ เทศแบบวิ ทยำศำสตร์
การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์เป็ นการนาเอาวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการนิเทศ ทา
ให้การนิเทศการสอนดาเนินไปอย่างมีระบบ มีเหตุผลเชื่อถือได้ มีหลักฐานปรากฏเด่นชัด
มีผลงานเป็ นทีป่ ระจักษ์ สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (วราภรณ์ แสงพลสิทธิ.์ 2554 : 20)
กำรนิ เทศแบบวิ ทยำศำสตร์ มีกระบวนกำรทำงำนอยู่ 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. สารวจและวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา การสารวจปั ญหานัน้ สามารถทาได้หลายวิธี
เช่น
- การประชุมสัมมนาครูเกีย่ วกับการเรียนการสอน
- ใช้แบบสอบถาม
- ใช้แบบสังเกตการสอน
- ฯลฯ
วไลรัตน์ บุญสวัสดิ ์ (2538 : 27-28) เสนอวิธดี าเนินการนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. แสวงหาหลักพืน้ ฐานในการทางานของตนเองและของครูทจ่ี ะนิเทศด้วยวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์
2. มีการวางแผนงานแทนทีจ่ ะทางานด้วยความคิดทีเ่ กิดขึน้ เมื่อใดก็ลงมือทาเมื่อนัน้
3. สร้างหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคน มีการฝึกอบรมก่อนทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่
4. แบ่งหน้าทีข่ องแต่ละบุคคลตามความสามารถ ความถนัด และให้ประจาหน่วย
ต่าง ๆ โดยมีคนคอยประสานงาน สร้างความร่วมมือให้เกิดขึน้
5. สร้างวิธกี ารและมาตรฐานของงาน และหาแรงจูงใจให้คนปฏิบตั งิ านเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ

๔๑
6. กาหนดระยะเวลาทีเ่ ป็ นมาตรฐานในการทางาน สร้างแผนภูมกิ าหนดตารางเวลาในการ
ทางาน
7. ทาการวิจยั และค้นคว้าหาวิธสี อน หรือวิธที างานทีด่ อี ยู่เสมอ สนับสนุนการทดลองภายใต้
การควบคุมอย่างถูกต้อง
8. การศึกษาวิเคราะห์เป็ นวิธเี ดียวทีจ่ ะได้พบวิธดี กี ว่าโดยให้ความสาคัญต่อ
รายละเอียดของงานด้วย
9. เป็ นหน้าทีข่ องผูน้ ิเทศทีจ่ ะตัดสินว่าวิธสี อนใดเป็ นวิธสี อนทีเ่ หมาะสมมากกว่า
ทีจ่ ะให้ครูเลือกเอง
10. ให้ครูเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผลสาหรับสอนเรื่องกระบวนการและ
วิธกี าร ผูน้ ิเทศเป็ นผูแ้ นะนา ผูน้ ิเทศจึงควรศึกษาแสวงหาดีทส่ี ุด เหมาะสมทีส่ ุดแนะนาให้แก่ครู
11. มาตรฐานการสอนแบบต่าง ๆ จะต้องเหมาะสมกับความสามารถของเด็ก
แต่ละคนว่าเป็ นไปได้
12. การสอนจะมุ่งให้เด็กรูจ้ กั วิธกี ารเรียนมากกว่าการให้ท่องจา
13. ควรใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมให้ประโยชน์กบั นักเรียนสูงสุด
สรุปได้ว่า การนิเทศแบบวิทยาศาสตร์ เป็ นการนิเทศ จะเน้นการทางานอย่างมีระบบตามขัน้ ตอน
ของกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ การนิเทศแบบนี้ คือสามารถพิสูจน์ ได้ ทดลองได้ จึง
นับว่า เป็ นการนิเทศทีม่ หี ลักเกณฑ์ทด่ี ี
5. กำรนิ เทศแบบร่วมมือ (Collaborative Behaviors)
ในการนิเทศแบบร่วมมือนัน้ ทัง้ ผูน้ ิเทศและครูจะร่วมกันตัดสินใจในวิธกี ารแก้ปัญหาและ
การปฏิบตั งิ านตลอดเวลา ทัง้ ครูและผูน้ ิเทศจะให้ขอ้ เสนอแนะแก่กนั และกันเพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาข้อตกลง
ร่วมกันในการปฏิบตั ิ ซึง่ การนิเทศแบบร่วมมือมีลกั ษณะและการปฏิบตั ดิ งั นี้
(วัชรา เล่าเรียนดี . 2552 : 128-129)
1. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) ผูน้ ิเทศทาความเข้าใจกับปั ญหาทีค่ รูพดู ถึง
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันเกีย่ วกับปั ญหาทีค่ รูได้นาเสนอโดยพยายามกระตุน้ ให้ครูระบุสาเหตุของปั ญหา
และประเด็นของปั ญหาให้ชดั เจน
2. การฟั ง (Listening) ผูน้ ิเทศฟั งอย่างตัง้ ใจ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น
เกีย่ วกับปั ญหาความคิดเห็นของครูทม่ี ตี ่อปั ญหาการสอนของตนเอง ก่อนทีจ่ ะคิดพิจารณาแนวทาง การ
แก้ไขปั ญหานัน้

๔๒
3. การตอบสนอง (Reflecting) เพือ่ ความเข้าใจมากขึน้ เกี่ยวกับปั ญหาและรายละเอียด
ของปั ญหาทีค่ รูนาเสนอ ผูน้ ิเทศต้องตอบสนองด้วยการรับรูแ้ ละปั ญหาของครู เพือ่ ให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน
ว่าปั ญหาทีแ่ ท้จริงของครูคอื อะไร
4. การนาเสนอ (Presenting) ผูน้ ิเทศเสนอมุมมองและความคิดเห็นของตนเองให้ขอ้ มูล
เกีย่ วกับปั ญหาหรืออุปสรรคทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการแก้ปัญหาตามความคิดเห็นของครูเสนอข้อมูลทีค่ รู
อาจจะมองข้ามความสาคัญ การเสนอความคิดเห็นของตนเองของผูน้ ิเทศในขัน้ ทีผ่ นู้ ิเทศจะช่วยให้ครูได้
ข้อมูลเกีย่ วกับปั ญหาเพิม่ ขึน้ และมองเห็นสาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาทีช่ ดั เจนมากขึน้
5. การสร้างความเข้าใจตรงกัน (Clarifying) โดยผูน้ ิเทศพยายามทาให้ครูเข้าใจความ
คิดเห็น การรับรูข้ องผูน้ ิเทศให้ชดั เจนมากขึน้ เพือ่ ปรับความเข้าใจตรงกันและมีแนวคิดในการแก้ปัญหาไป
ในทิศทางเดียวกัน
6. การแก้ปัญหา (Problem Solving) ทัง้ ผูน้ ิเทศและครูมกี ารแลกเปลีย่ นข้อแนะนาและ
ทางเลือกในการแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นไปได้และเหมาะสม
7. การกระตุ้นส่งเสริม (Encouraging) เป็ นการกระตุ้นส่งเสริมและการยอมรับข้อโต้แย้งที่
อาจจะเกิดขึน้ เมื่อมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึน้ ผูน้ ิเทศต้องยอมรับข้อขัดแย้งและหาทางประนีประนอมเพือ่ หาข้อยุตกิ นั
ต่อไป เพราะความขัดแย้ง ความเห็นไม่ตรงกัน สามารถจะได้มาซึง่ วิธแี ก้ปัญหาทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ุด
8. ขัน้ การเจรจาตกลงร่วมกันเพือ่ หาข้อมูล (Negotiating) เป็ นการเจรจาเพือ่ หาข้อตกลง
ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของครูและผูน้ ิเทศ เพือ่ ให้ทงั ้ 2 ฝ่ าย เห็นด้วยกับ
รายละเอียดของแนวทางปฏิบตั ิ อาจมีการอภิปรายซึง่ แนวทางทีไ่ ด้ช่วยกันเลือก
9. การกาหนดมาตรฐาน (Standardizing) การกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั เิ ป็ นการตกลง
ร่วมกันในรายละเอียดของแนวทางและแผนปฏิบตั ิ รวมทัง้ กาหนด วัน เวลา สถานทีท่ จ่ี ะดาเนินการตามแผน
ใช้สอ่ื อะไรบ้าง มีใครบ้าง เป็ นผูร้ ่วมงาน รายละเอียดเหล่านี้ตอ้ งเจรจาปรึกษาหารือกันให้ชดั เจน
10. การตอบสนอง (Reflecting) เป็ นการพิจารณาไตร่ตรองเพือ่ สรุปแผนขัน้ สุดท้าย ผู้
นิเทศสรุปแนวทางและแผนปฏิบตั งิ านโดยครูยอมรับเข้าใจตรงกันทุกเรื่อง อาจจะให้ครูทบทวนแผนและแนว
ทางการปฏิบตั อิ กี ครัง้ และมีการจดบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบตั งิ านเพือ่ แก้ปัญหาการยอมรับนัด
หมายการดาเนินการทุกขัน้ ตอนตามแผนก่อนนัดการประชุม
สรุปได้ว่า การนิเทศแบบร่วมมือนัน้ ทัง้ ผูน้ ิเทศและผูร้ บั การนิเทศจะร่วมกันตัดสินใจ ในวิธกี าร
แก้ปัญหาและการปฏิบตั งิ านตลอดเวลา ให้ขอ้ เสนอแนะแก่กนั และกันเพือ่ ร่วมกันพิจารณา หาข้อตกลง
ร่วมกันในการปฏิบตั ิ

๔๓
บทที่ ๕
ผลสำเร็จที่คาดหวัง
1.กระบวนงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
ลำดั
ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
บ
1

ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน

- ศึกษาข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ
หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่จะออกนิเทศ

2

พิจารณา วิเคราะห์
นโยบายที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย แนวทางการ
ดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

4

วางแผนการนิเทศ
จัดทำปฏิทินนิเทศ และ เครื่องมือนิเทศ

ไม่เห็นชอบ
บันทึกเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
เห็นชอบ

5

6

7

ดำเนินการนิเทศ ติดตาม

- จัดทำแผนการนิเทศโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย, ปฏิทินนิเทศ
และเครื่องมือนิเทศตามประเด็นที่วิเคราะห์
- จัดทำบันทึกข้อความ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
พิจาณาอนุมัติให้ดำเนินการนิเทศ
ตามแผนการนิเทศ,
ปฏิทินนิเทศ
และเครื่องมือนิเทศ
่จัดทำขึ
้น หรืเอทศ
ดำเนิตินดการตามข้
อสัย่งการ
- ทีดำเนิ
นการนิ
ตาม โรงเรี
นกลุ่มเป้าหมาย ตาม
แผนการนิเทศ, ปฏิทินนิเทศ และเครื่องมือนิเทศ ที่ได้รับ
การอนุมัติให้ดำเนินการ

สะท้อนผลการนิเทศ

- ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ สะท้อนผลการนิเทศร่วมกัน
เพื่อหาประเด็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียน

สรุปรายงานผลการนิเทศ
เสนอผู้บังคับบัญชา

- สรุปรายงานผลการนิเทศเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนิเมทศฯ และสำนักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 30 ต่อไป

๔๔
2.กระบวนการงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กลุ่มงำนพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำ
ขัน้ พื้นฐำนและ
กระบวนกำรเรียนรู้

งานยกระดับคุณภาพการศึกษาร่วมกับศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั การพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ผลสำเร็จที่คำดหวัง
๑. สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ วิจยั การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการศึกษา และนาผลงานวิจยั ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
๒.ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสานักงานเ
ขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐
๓.เครื่องมือและนวัตกรรมไปสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารจัดการให้การศึกษามีประสิทธิภาพยิง่ ขึึึ้น
๔. แนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o
และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
๕. สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ
๖. สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
๘. ระบบการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ
๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓o และสถานศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน

