
บทที่  8 
การนิเทศภายในสถานศกึษา 

 
 

   การจัดการศึกษาในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยและ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี ตลอดจนความตองการของตลาดแรงงาน การจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา จําเปนตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับภาวะการณปจจุบัน บุคลากร ครู-อาจารย 
ผูบริหาร จําเปนตองไดรับความรูเพ่ิมเติม ใหมีความรูความสามารถเทาทันเหตุการณอยู
ตลอดเวลา 
   สิ่งสําคัญประการหนึ่ง ที่จะชวยใหครู-อาจารยในสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได
บรรลุเปาหมายตามความคาดหวังของหลักสูตร ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การนิเทศ
การศึกษา ปจจุบันการนิเทศการศึกษาโดยศึกษานิเทศกจากสวนกลาง ไมสามารถจะทําไดอยาง
ทั่วถึง เน่ืองจากการขยายตัวในดานจํานวนสถานศึกษา ขนาดของสถานศึกษา ตลอดจน
สาขาวิชาในสถานศึกษานั้น ทําใหครูอาจารยในสถานศึกษาเพิ่มจํานวนขึ้นมากกวาเดิมมากมาย  
การนิเทศการศึกษาจากภายนอกหรือจากศึกษานิเทศก จึงไมเพียงพอ เพราะการมีศึกษานิเทศก
นอย กับความรูของศึกษานิเทศกไมสามารถครอบคลุมไปทุกสาขาวิชา เม่ือเปรียบเทียบกับครู
อาจารยของสถานศึกษา และจํานวนครูอาจารยและนักเรียนนักศึกษาที่เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือแกไข
ปญหาในเรื่องนี้ จึงจําเปนตองมีการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 

ความหมายของการนิเทศภายใน 
   การนิเทศภายใน หมายถึง ความพยายามทุกส่ิงทุกอยางของผูที่อยูในโรงเรียนตั้งแต
ผูบริหารลงไปในอันที่จะปรับปรุงสงเสริมประสิทธิภาพในดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
ใหดีขึ้น ทําใหเกิดการเพ่ิมพลังในการปฏิบัติงานของครู รวมทั้งใหครูเกิดความกาวหนาในวิชาชีพ  
และกอใหเกิดผลในขั้นสุดทาย คือ การศึกษาของเด็กกาวหนาไปอยางมีประสิทธิภาพ การนิเทศ
ภายในโรงเรียนเปนการจัดการนิเทศการศึกษาโดยบุคลากรในโรงเรียนเอง ผูนิเทศจะไดแก  
ครูใหญ ผูชวยครูใหญ หัวหนาหมวด หรือหัวหนาสายวิชา และหัวหนาฝายตางๆ ที่โรงเรียน
คัดเลือก และแตงตั้งขึ้น (อําภา  บุญชวย; 2537 : 110) 
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   อุดมศักด์ิ  พลอยบุตร (2536 : 57) ไดใหความหมายวา การนิเทศภายในโรงเรียน  
หมายถึง การสอนงาน มีการชี้นํา (แนะนํา) มีการทําเปนตัวอยางหาทางยั่วยุ สงเสริมใหกําลังใจ
ในการปฏิกิริยางานพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536 : 23) ใหความหมายวา การนิเทศภายใน
โรงเรียน หมายถึง การปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหารกับครูในโรงเรียนมีคุณภาพตามที่
หลักสูตรกําหนด 
   สําหรับ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2546 : 223) ไดใหความหมายของการนิเทศ
ภายใน ไวดังน้ี การนิเทศภายในสถานศึกษา หมายถึง การนิเทศที่มีการริเร่ิมและจัดดําเนินการ
โดยบุคลากรภายในสถานศึกษา และในหลายโอกาสก็เชิญบุคลากรภายนอกเปนวิทยากรรวม
โครงการ 
   จากความหมายที่กลาวขางตน การนิเทศภายในสถานศึกษาจึงมีลักษณะดังนี้ คือ 
   1. บุคลากรภายในสถานศึกษาเปนผูจัดดําเนินการ และเปนเจาของโครงการ จัดตาม
ความตองการและความจําเปนของสถานศึกษานั้น 
   2. การดําเนินงาน กระบวนการ กิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา 
   การนิเทศถือเปนทั้งศาสตรและศิลป เพราะกระบวนการนิเทศที่จัดวาเปนศาสตร ก็
เพราะกระบวนการนี้เปนปรัชญาที่แสวงหาความจริงความรู และคุณคาในสิ่งตางๆ ที่เก่ียวกับ
การศึกษา สวนที่วาเปนศิลปก็เพราะตองอาศัยเทคนิค วิธีการและมนุษยสัมพันธในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน การติดตอประสานงาน การจูงใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงไปสูเปาหมายของการจัด
การศึกษา 
   การนิเทศมีความสัมพันธกับการบริหารการศึกษา ก็เพราะเปนรูปแบบของการบริหาร
การศึกษาที่ตองการการมีสวนรวมของบุคคล เปนลักษณะของการบริหารตามรูปแบบ
ประชาธิปไตยการนิเทศใชลักษณะตางๆ ของประชาธิปไตยมาดําเนินการ ไดแก การเคารพซึ่ง
กันและกัน การประชุมปรึกษาหารือกัน การใหความรวมมือและประสานงาน การรวมมือ
แกปญหาในการจัดการเรียนการสอน 
   กลาวโดยสรุป การนิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของ
ผูบริหารโรงเรียนในอันที่จะกอใหเกิดการรวมมือ การชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาหารือ  
เพ่ือชวยใหครูสามารถพัฒนาความรู ความสามารถ และพฤติกรรมการสอนไดดวยตนเอง อันจะ
สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 



  

EA 634 183

ความจําเปนของการนิเทศภายใน 
   การเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานตางๆ ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งนวัตกรรมตางๆ ทําใหสถานศึกษาจําเปนตองมีการพัฒนา
และปรับปรุงอยูเสมอ ใหเหมาะสมกับสภาพการณนั้น การนิเทศจึงมีความจําเปน เน่ืองจาก
สภาพการนิเทศของกรมที่รับผิดชอบการนิเทศกมีจํานวนจํากัด สถานศึกษากระจายอยูตามพื้นที่
ตางๆ ทั่วประเทศ กรมไมสามารถจัดทําไดทั่วถึง ความจําเปนของการนิเทศภายในสถานศึกษา  
มีดังนี้ 
   1. ศึกษานิเทศกมีจํานวนจํากัด ไมสามารถนิเทศไดอยางทั่วถึง และเจาะลึกถึงการ
เรียนการสอนในหองเรียน มีการขยายตัวในดานจํานวนสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
   2. การศึกษาดานอาชีวศึกษา มีความหลากหลายในวิชาชีพความชํานาญ ความรู
เฉพาะสาขาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การจัดศึกษานิเทศกก็ใหครบตามสาขา และเพียงพอจึงเปนส่ิง
ที่ทําไดจํากัด 
   3. การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนการใชทรัพยากรในสถานศึกษาใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งบุคลากรมีจํานวนมากและมีความชํานาญในสาขา เปนการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาดวย 
   4. การนิเทศภายในสถานศึกษาก็จะไดสรางความใกลชิดความคุนเคยกัน และการ
ทํางานรวมกัน มีความรูสึกเปนเจาของรวมกันเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันในการทํางาน 
   5. การประสานในสถานศึกษาจะสะดวก เพราะความคุนเคยกันมีประชาสัมพันธงานได
ทั่วถึง (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน; 2546 : 224-225) 
 
   สงัด  อุทรานันท (2530 : 116 - 117)ไดกลาวถึงความจําเปนของการจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ซึ่งในภาวะปจจุบันการนิเทศภายในโรงเรียนมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งขึ้น
ดวยเหตุผลตอไปน้ี คือ 
   1. ศึกษานิเทศกโดยตําแหนงมีจํานวนจํากัด จึงไมสามารถสนองความตองการนิเทศ
การศึกษาของโรงเรียนตางๆ ไดทั่วถึง 
   2. สภาพปญหาและความตองการของโรงเรียนแตละแหงไมเหมือนกัน จึงเปนการยาก
ที่ศึกษานิเทศกซึ่งอยูภายนอกจะรูสภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของโรงเรียนได การ
สนองความตองการจึงเปนไปไดยาก 
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   3. ในสภาพปจจุบันบุคลากรในโรงเรียนสวนใหญมีความรูความสามารถเพียงพอ และ
บางคนยังมีความชํานาญในเฉพาะสาขาวิชาอีกดวย จึงสมควรจะใชทรัพยากรเหลาน้ีใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด และยังเปนการสรางการยอมรับซึ่งกันและกันอีกดวย 
   4. เปนการสอดคลองกับปรัชญาหลักการ และวิธีการของการนิเทศสมัยใหมที่สุด ซึ่ง
การนิเทศสมัยใหมจะเกิดขึ้นดวยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ไมใชจะตองมีคนมาคอย
ชี้แนะใหทํางานอยูตลอดเวลา 
   สรุปไดวา การนิเทศภายในโรงเรียนมีความจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
โดยมุงพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

 
จุดมุงหมายของการนิเทศภายใน 
   บันลือ  พฤกษะวัน (2537 : 80) ไดกําหนดจุดมุงหมายการนิเทศภายในไว 5 ประการ 
ดังนี้ 
   1. มุงพัฒนาบุคลากรใหหนวยงานไดรับความรูเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงาน
ใหดีขึ้น 
   2. มุงพัฒนางาน หมายถึง งานการเรียนการสอน และสรางสรรคงานใหมีประสิทธิภาพ 
   3. มุงเสริมการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความเขาใจในการจัดการศึกษาและการนิเทศ
ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนในอันที่จะไดรับงานกิจการนักเรียน งานธุรการ-การเงิน
และพัสดุ งานอาคารสถานที่ งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ใหมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาที่ ผูบริหารตองนิเทศครูผูสอน เพ่ือใหครูผูสอนสามารถปรับปรุงหรือพัฒนางานใหมี
คุณภาพ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการเรียนรู และมีสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมายของหลักสูตร  
   นอกจากจุดมุงหมายดังกลาวแลว (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน; 2546 : 225) ยังได
กลาวถึงความมุงหมายของการนิเทศภายใน ไวดังนี้ 
  1.  เพ่ือพัฒนาและสงเสริมการบริหารและงานวิชาการของสถานศึกษา 
 2.  เพ่ือการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือสํารวจ วิเคราะห วิจัยและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา 
 4.  เพ่ือพัฒนาหลักการ และส่ือการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน และเอกสารทาง
วิชาการใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ และจําเปนของสถานศึกษาและครูอาจารย 
 5.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะครูอาจารยใหมีความรู ทักษะ และประสบการณอัน
จําเปนที่จะนําไปใชในการเรียนการสอน  การจัดการศึกษาทั้งใหสามารถแกปญหาเหลาน้ันได 
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สรุป 
   3ประโยชนของการนิเทศภายใน 
   การนิเทศภายในโรงเรียน กอใหเกิดผลดี ในการดําเนินงานของโรงเรียนหลายประการ
พอจะสรุปไดดังนี้ 
   1. เปนการชวยเสริมกําลังของศึกษานิเทศก และผูบริหารการศึกษา ซึ่งมีจํานวนไม
เพียงพอที่จะนิเทศการศึกษาไดอยางทั่วถึง 

  2. การนิเทศโดยบุคลากรในโรงเรียนเองนั้น ผูนิเทศเปนผูใกลชิดกับปญหาที่มีอยูใน
โรงเรียน ยอมมีความรูในปญหาไดดี และสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากกวาที่จะใหคนภายนอก
มานิเทศ 
   3. ผูนิเทศในโรงเรียนมีความคุนเคยกับครูอยูแลว ทําใหบรรยากาศในการนิเทศทําได
อยางเปนกันเอง ไมตองเสียเวลาสรางความคุนเคยเหมือนกับศึกษานิเทศก หรือผูบริหาร
การศึกษาจากภายนอกโรงเรียน 
   4. ผูนิเทศในโรงเรียนสามารถจะติดตามการปฏิบัติงาน หรือผลงานนิเทศไดตลอดเวลา
เพราะอยูใกลชิดกัน และสามารถทําใหงานดําเนินไปถึงจุดมุงหมาย โดยไมขาดความตอเน่ืองกัน 
   จากประโยชนของการนิเทศภายในท่ีกลาวแลว จะเห็นไดวา ถาโรงเรียนไดนําเอา
แนวคิดการนิเทศภายในมาใชในโรงเรียน ก็จะทําใหโรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการมากขึ้น  
การที่จะพัฒนางานวิชาการน้ัน ผูบริหารจําเปนตองพัฒนาทั้งกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม
ทางดานวิชาการตางๆ และกระบวนการนิเทศการศึกษาควบคูกันไปดวย นอกจากน้ัน ภายใน
โรงเรียนยังมีครูที่มีประสบการณ ความรู และความสามารถที่แตกตางกัน ทําใหประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนของครูแตละคนแตกตางกัน การนิเทศภายในจะเปนวิธีการอยางหนึ่งในการลด
ชองวางดังกลาว ซึ่งมีผลทําใหการปฏิบัติงานของครูมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคมาก
ยิ่งขึ้น 
 

หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา 
   หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา เปนแนวปฏิบัติที่ผูนิเทศตองนําไปปฏิบัติขณะทํา
การนิเทศ การนิเทศภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะทางดานวิชาการจะบรรลุผลตามความมุง
หมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ผูดําเนินงานตองมีหลักยึดในการทํางาน หลักการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา มีดังนี้ 
   1. การนิเทศควรมีการบริหารเปนระบบ และมีการวางแผนการดําเนินงานเปนโครงการ 
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     2. การนิเทศตองถือหลักการมีสวนรวมในการทํางาน คือ มีความเปนประชาธิปไตย  
เคารพในความคิดเห็นของผูอ่ืน เห็นความแตกตางระหวางบุคคล เนนความรวมมือรวมใจกันใน
การดําเนินงาน เพ่ือใหงานน้ันไปสูเปาหมายที่ตองการ 
   3. การนิเทศเปนงานสรางสรรค เปนการแสวงหาความสามารถพิเศษของแตละบุคคล
ใหแตละบุคคลไดแสดงออก และพัฒนาความสามารถเหลาน้ันไดอยางเต็มที่ 
   4. การนิเทศเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน โดยใหครูอาจารยได
เรียนรูวาปญหาของตนเองเปนอยางไร จะหาวิธีแกไขปญหานั้นไดอยางไร 
   5. การนิเทศเปนการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีขึ้น สรางความเขาใจ
ระหวางกัน  สรางมนุษยสัมพันธมีวิธีการทํางานที่ดี  และความสามารถที่จะอยูรวมกันได 
   6. การนิเทศเปนการสรางความผูกพัน และความม่ันคงตองานอาชีพ รวมทั้งความ
เชื่อม่ันในความสามารถของตนเอง เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
   7. การนิเทศเปนการพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพครู ใหมีความรูสึกภาคภูมิใจอาจารย
เปนอาชีพที่ตองใชวิชาความรูและความสามารถ และสามารถที่จะพัฒนาได 
   สําหรับชารี  มณีศรี (2538 : 201 - 202) ไดกลาวถึงหลักการนิเทศการศึกษาเพื่อเปน
แนวทางใหผูบริหารไดประสบผลสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
   1.  การนิเทศการศึกษา เปนการชวยกระตุนเตือน  การประสานงานและแนะนําใหเกิด
ความงอกงามแกครูโดยทั่วไป 
   2.  การนิเทศตั้งอยูบนรากฐานของประชาธิปไตย 
   3.  การนิเทศเปนกระบวนการสงเสริม สรางสรรค 
   4.  การนิเทศกับงานปรับปรุงหลักสูตรเปนงานที่เก่ียวพันกัน 
   5.  การนิเทศ  คือการสรางมนุษยสัมพันธ 
   6.  การนิเทศมุงสรางเสริมบํารุงขวัญ 
   7.  การนิเทศมีจุดมุงหมายที่จะขจัดชองระหวางโรงเรียนและชุมชนโดยเฉพาะในชนบท 
 
 สรุปไดวา บทบาทการนิเทศของผูบริหารการศึกษามีเปาหมายหลักอยูที่คุณภาพ
นักเรียน การนิเทศจึงตองผานครูและบุคลากรอ่ืนทางการศึกษา เพ่ือไปสูนักเรียน การนิเทศจึง
มุงไปที่ครู เพ่ือใหครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนโดยใหเกิดผลตอการศึกษาของนักเรียนใหมี
คุณภาพสูงสุด 
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ขั้นตอนในการบริหารงานนิเทศภายในสถานศึกษา 
   การนิเทศจะประกอบดวยบุคคล  2 กลุม คือ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ เพ่ือรวมกัน
ทํางานใหบรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไวรวมกัน โดยใชเทคนิควิธีที่เหมาะสม ขั้นตอนในการบริหารงาน
นิเทศจึงมีความสําคัญ ที่จะทําใหการดําเนินงานเปนไปโดยเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ 
   ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการนิเทศเปน
ขั้นตอนที่เปนพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดกอนที่ผูนิเทศจะดําเนินการนิเทศ ผูนิเทศตองทราบสภาพ
ปญหาและความตองการของผูรับการนิเทศ 
   สภาพปจจุบัน เปนสภาพที่เปนจริงและกําลังเปนอยูในปจจุบัน สวนความตองการ  
หมายถึง เปนจุดสุดทายที่ตองการจะไปถึง เปนสภาพที่คาดหวังวาจะเกิด อยางไรก็ตามการ
กําหนดสภาพที่ตองการและคาดหวังวาจะเกิดน้ัน มิใชจะกําหนดลอยๆ ตามใจใครก็ได แตตอง
กําหนดโดยคํานึงถึงองคประกอบมากมายที่ควรจะนํามาศึกษาและพิจารณาประกอบ คือ 
   1.  นโยบายของสถานศึกษาในดานการนิเทศ 
    2.  ปญหาปจจุบันที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา 
   3.  ขอมูลที่ไดจากสภาพปจจุบัน หมายถึง  สิ่งที่มีอยูทั้งทรัพยากรบุคคลและวัตถุ 
   4.  ผลการสาํรวจความคิดเห็นที่มีตอสภาพปญหาและความตองการการนิเทศ 
   9จากการศึกษาและสํารวจโดยเฉพาะ เม่ือพิจารณาจากสภาพปจจุบันกับสภาพที่
ตองการแลว สถานศึกษาก็จะพบวามีงานมากมายที่ตองการดําเนินการในเวลาเดียวกัน แต
สถานศึกษาก็มีขอจํากัดทั้งในดานบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอ่ืน จึงจําเปนตอง
จัดลําดับความสําคัญของปญหาและความตองการ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปน้ี 
   1.  ขนาดและขอบขายของปญหาที่เกิดขึ้น 
   2.  ความรุนแรงของปญหาที่พบ 
   3.  ขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู 
   4.  นโยบายและความตองการเรงดวนในเรื่องนั้นๆ เม่ือไดศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการการนิเทศแลว ก็จะไดวางแผน การจัดโครงการการนิเทศตอไป 
   ข้ันตอนที่ 2 การวางแผนและการจัดทําโครงการนิเทศ การวางแผนตามลักษณะงาน
นิเทศภายในโรงเรียน หมายถึง วิธีการที่อาศัยหลักการ และเหตุผลและขอมูลที่ไดจากการศึกษา
สภาพปจจุบัน และปญหาความตองการของสถานศึกษาวา มีความตองการนิเทศในดานใดบาง
แลวนํามาจัดทําแผน และโครงการตอไป ในการวางแผนยังกําหนดวิธีการวาจะทําอยางไร โดย
กําหนดเปนขั้นตอนที่ตอเน่ืองและสัมพันธกัน 
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   การจัดทําแผนงานและโครงการนั้น ตองจัดทําลวงหนากอนที่จะดําเนินการนิเทศ เชน 
ถาตองการนิเทศในเรื่องการสอน จากการศึกษาพบวา ครูอาจารยยังขาดการนําส่ือการสอนมาใช 
ยังใชวิธีสอนแบบบรรยายมากกวาวิธีสอนอ่ืน จึงควรจัดแผนงานและโครงการนิเทศในดานการ
สงเสริมการใชสื่อการสอน โครงการสาธิตการสอนแบบตางๆ เปนตน 
   การจัดทําแผนงานและโครงการ ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดทํารายละเอียดของแผนซึ่ง
เปนการกําหนดวัตถุประสงคใหเฉพาะมากขึ้น และกําหนดเปาหมายใหชัดเจนขึ้น ดังนี้ 
   ก.  แจกแจงกิจกรรมการนิเทศที่จะทําในโครงการนั้น 
   ข.  กําหนดแผนงานการนิเทศ รวมถึงการกําหนดหนวยปฏบิัติคาใชจาย เวลาและ
สถานที ่เปนตน  
   ค.  จัดทํางบประมาณโครงการ การขออนุมัติ  และการดําเนินงาน 
 
   ข้ันตอนที่ 3 การดําเนินงาน การดําเนินการนิเทศเปนการนําแผนงานหรือโครงการไป
ปฏิบัติเพ่ือใหไดตามความตองการหรือเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งจะมีรายละเอียดของแตละขั้นตอน 
ดังนี้ 
   ก. การใหความรูในงานที่ปฏิบัติ เปนการใหความรูความเขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวา
จะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอยางไร และจะทํา
อยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ เปนความจําเปนสําหรับการเร่ิมการนิเทศที่
จัดขึ้นใหม เพ่ือจะไดสรางความเขาใจกันและทําใหการนิเทศน้ันไดผล 
   ข. การปฏิบัติงานประกอบดวยการปฏิบัติงานท่ีไดรับความรวมมือจากบุคคลทุกฝาย 
คือ  
       1. ผูรับการนิเทศ เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ
ที่ไดรับ 
       2. ผูใหการนิเทศ เปนขั้นที่ผูใหการนิเทศจะทําการนิเทศ และดูแลใหผูรับการนิเทศ
ไดทํางานสําเร็จตามที่วางไว 
       3. ผูบริหาร เปนผูที่สนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารสถานศึกษาจะใหการสนับสนุนใน
เร่ืองงบประมาณ คาใชจาย วัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางไดผล 
   การสรางขวัญและกําลังใจ ผูรับการนิเทศควรไดรับการเสริมกําลังใจ โดยเฉพาะจาก
ฝายบริหารเพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและทํางานดวยความพึงพอใจ การสรางขวัญและ
กําลังใจควรปฏิบัติไปพรอมๆ กับการทํางาน จึงจะไดผล 
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   ข้ันตอนที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ การประเมินผลเปนขั้นสุดทายในการ
ดําเนินการ ผูรับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินผล ไดแก ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหนาที่ใหทํา
การประเมินผล หลักการที่ใชในการประเมินผล ดังนี้ 
   1. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลที่นาเชื่อถือ โดยการตั้งจุดมุงหมายที่ชัดเจน การใช
เคร่ืองมือและการรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห ขอมูลที่ไดเปนที่ยอมรับของ
ฝายนิเทศ ครูอาจารย และนักเรียนนักศึกษา 
   2. การประเมินผลเปนขั้นตอนหนึ่งของการนิเทศท่ีจําเปนตองทํา เม่ือไดจัดทําโครงการ
นิเทศแลว 
   3. การประเมินผลตองอาศัยขอมูลจากหลายฝาย ทั้งจากผูบริหารผูนิเทศ และผูรับการ
นิเทศ 
   4. การประเมินผลสามารถทําได 2 ระยะ คือ การประเมินผลระหวางโครงการ 
(Formative Evaluation) เพ่ือจะไดพิจารณาวิธีดําเนินการเพื่อปรับปรุงโครงการ สวนการ
ประเมินผลสรุปเปนการประเมินผลเพื่อการตัดสินใจถึงผลที่ไดรับจากโครงการ 
   5. การประเมินผลเปนระบบ มี 3 สวน คือ 
      ก. การประเมินผลที่ปจจัยนําเขา ไดแก การประเมินผลที่มุงตัวนักเรียนนักศึกษา 
เคร่ืองมือวัสดุอุปกรณที่ใชในการสอน รวมทั้งคุณสมบัติและความสามารถของครูผูสอน 
      ข. การประเมินผลที่กระบวนการ เปนการประเมินขณะดําเนินการตามโครงการเพื่อ
การปรับปรุง 
      ค. การประเมินผลผลิต เปนการประเมินผลหลังจากดําเนินตามโครงการแลว
พิจารณาผลที่ไดจากโครงการวา บรรลุจุดมุงหมายตั้งไวหรือไม 
 
   การประเมินผลมีเทคนคิวิธีการดังน้ี คือ 
   ก. การประเมินผลเชิงปริมาณ ซึ่งสามารถจะดําเนินการไดในลักษณะประเมินผลเดียว
หรือประเมินผลเปนกลุมได ผูดําเนินการประเมินจะรวบรวมขอมูลโดยใชเครื่องมือชนิดตางๆ  
จากบุคคลที่เก่ียวของ การประเมินผลน้ีตองใชเคร่ืองมือที่มีความเชื่อถือ และมีความเที่ยงตรงใน
การวัด จึงอยูที่คุณภาพของเครื่องมือที่ใช เชน แบบสอบถามชนิดตางๆ รวมทั้ง การวิเคราะห
และการแปลผลขอมูลดวย 
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   ข. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เปนการประเมินผลจากการสังเกต สัมภาษณ การ
ประชุมสัมมนารวมกัน อาจจะมีแบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณประกอบดวยก็ได การ
ประเมินผลแบบน้ีผูประเมินตองมีความละเอียด ชางสังเกตขณะเดียวกันก็ตองไมมีอคติ มีใจเปน
กลาง 
   โดยทั่วไปการประเมินผลการนิเทศจะใชเทคนิควิธีทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพประกอบ
กันไปเพื่อใหไดขอมูลที่ตอง และเชื่อถือได 
   สวนการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สามารถ
ปฏิบัติได ดังนี้ 
   1. เม่ือประเมินผลแลวพบวาผลที่ไดเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว ก็สามารถนํา
วิธีการที่ใชไปนิเทศในกลุมอ่ืนตอไป 
   2. เม่ือประเมินผลแลวพบวา ผลการนิเทศยังมีขอบกพรองที่ควรแกไขก็สามารถจะ
ปรับปรุงวิธีการใหมใหเหมาะสม 
   3. เม่ือผลการประเมินพบวา วิธีการนิเทศที่ใชมีปฏิกิริยาจากผูรับการนิเทศ และมีเสียง
วิพากษวิจารณมาก ก็ควรจะไดวางแผนการนิเทศใหม 
   4. เม่ือผลการประเมินพบวา เทคนิควิธีที่นํามาใชไดผลดีมากฝายประชาสัมพันธ
สามารถจะประชาสัมพันธใหสถานศึกษาอ่ืนนําไปปฏิบัติได (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน; 2546 : 
232-235) 
 

รูปแบบและแนวทางการนิเทศ 
   รูปแบบและแนวทางการนิเทศชวยเหลือการทํางานของครูและสถานศึกษา มีดังนี้ 
   1.  การนิเทศโดยใชกระบวนการกัลยาณมิตร 
   กระบวนการกัลยาณมิตร ที่สามารนําไปใชในการนิเทศการจัดกิจกรรม การเรียนรูได
เปนวิธีการนําหลักธรรม ความเปนกัลยาณมิตรมาใช ตามสาระของหลักอริยสัจ 4 สาระสําคัญ
ของกระบวนการกัลยาณมิตร มีดังนี้ 
   ประการแรก คือการสรางพ้ืนฐานของความไววางใจซึ่งกันและกัน ระหวางผูเก่ียวของ  
ไดแก ผูนิเทศ-ผูรับการนิเทศ ครู-ศิษย นักเรียน-เพ่ือน พอ-แม-ลูก พระสงฆ-อุบาสก-อุบาสิกา  
การสรางเสริมคุณธรรมนั้น เร่ิมตนดวยศรัทธา ดังน้ัน ผูเก่ียวของกับการนิเทศตองจัดกิจกรรม
และใชสื่อการนิเทศ เพ่ือสรางความศรัทธาและความไววางใจ 
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   ประการที่สอง การนําหลักกัลยาณมิตรมาผสมผสานในกิจกรรมทุกขั้นตอนซึ่งถาได
จําแนกกัลยาณมิตรธรรม 7 ตามหลักการสอนแลว สามารถวิเคราะหไดวา ผูนิเทศท่ีเปน
กัลยาณมิตร ตองมีสิ่งตอไปน้ี 
   1.  คุณลักษณะที่นาเคารพและนับถือ 
   2.  มีคุณสมบัติคือ ความรู ภูมิปญญา ประพฤติดี เปนผูฝกหัดอบรมตนอยูเสมอ
สามารถสื่อสาร สรางความสัมพันธ และแลกเปลี่ยนความคิดกับผูรับการนิเทศไดอยางดี 
   3. มีคุณธรรม คือ การอดทน ตั้งใจนิเทศดวยความเมตตา ผูนิเทศเปนกัลยาณมิตรจึงมี
ความจริงใจ มีความรูจริง มีใจกวาง นิเทศไดแจมแจงและชัดเจน 
 
   ประการที่สาม คือ การจัดขั้นตอนการนิเทศ ไมวาจะเปนการปรึกษาหารือ การแนะนํา
หรือการฝกอบรม ตองเปนไปตามหลักอริยสัจ เนนความรูจริงในทุกข คนควาหาเหตุของทุกข  
มุงปฏิบัติตามแนวอริยมรรค เพ่ือนําไปสูสภาวะการพนทุกขทั้งสิ้น 
 
   ประการที่สี่ มีความสําคัญอยางยิ่ง คือ ความเมตตากรุณา และความจริงใจที่ทุกฝายมี
ศรัทธาตอกัน รวมกันคิด รวมกันทํา รวมกันแกปญหา ตางฝายตางชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และ
เรียนรูจากกันและกันดวย ทั้งน้ีมิไดหมายความวา บุคคลจะขาดความมั่นใจในตนเองหรือ
ประเภทคอยพึ่งพาผูอ่ืนแตอยางเดียว ตองสามารถผสมผสานวิธีการฝกหัดอบรมตนเอง กับ
วิธีการพ่ึงพาและการชวยเหลือเก้ือกูลผูอ่ืนไดอยางดีดวย 
 
   แตละขั้นตอนของกระบวนการกัลยาณมิตรลวนตองอาศัยทักษะการส่ือสารทําความ
เขาใจกัน ตองฝกการคิดวิเคราะหรวมกัน ชวยกันหาขาวสารขอมูลแลกเปลี่ยนความคิดโตแยงกัน
ในการจัดลําดับปญหา วิธีการและจุดหมายของภาวะพนปญหา ขั้นตอนเหลาน้ีจะชวยผอนคลาย
ความหวาดกลัว และลดอัตตาของแตละคนไดโดยอัตโนมัติ เพราะไดรูซึ้งถึงความยากลําบากทีไ่ด
เผชิญรวมกัน ไดอ่ิมเอมกับความสําเร็จที่สามารถชวยกันขจัดปญหาได 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนภูมิแสดงข้ันตอนการนิเทศตามกระบวนการกัลยาณมิตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  การนิเทศภายใน 
   การนิเทศภายในสถานศึกษาเปนกระบวนการที่ผูนิ เทศภายในสถานศึกษา
ประกอบดวย ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร หัวหนาหมวดวิชา ครูผูชํานาญการ ครูผูรวมนิเทศ ครู
แกนนํา ดําเนินการโดยใชภาวะผูนําทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ ประสานงานและใชศักยภาพ
การทํางานอยางเต็มที่ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนางานของสถานศึกษานั้นๆ โดยสวนรวม ให
เปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษาใชหลักการ
ตอไปน้ี 
       2.1 หลักการปฏิบัติงานตามวิธีวิทยาศาสตร ดําเนินการอยางมีระบบระเบียบซึ่ง
ครอบคลุมถึงวิธีการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการ การวางแผนการนิเทศ การ
ปฏิบัติการนิเทศ การประเมินผลการนิเทศ ซึ่งควรจะมาจากการรวบรวมขอมูล วิเคราะหและ
สรุปผลอยางมีประสิทธิภาพเปนที่เชื่อถือได 
       2.2 หลักการปฏิบัติงานตามวิถีทางประชาธิปไตย เคารพในความแตกตางระหวาง
บุคคล ใหเกียรติซึ่งกันและกัน เปดใจกวาง ยอมรับผลการประเมินตนเอง ยอมรับในเหตุผลและ
ปฏิบัติตามขอตกลง ตลอดจนใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานน้ันบรรลุ
เปาหมาย 
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       2.3 หลักการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาสรางสรรค โดยการแสวงหาความสามารถพิเศษ
ของครูแตละบุคคล  เปดโอกาสใหไดแสดงออก  และสนับสนุนสงเสริมความสามารถเหลาน้ัน
อยางเต็มที่ 
       2.4 หลักการปฏิบัติการตามกระบวนการกลุมและการมีสวนรวม เนนความรวมมือ
รวมใจในการดําเนินงาน โดยยึดวัตถุประสงคการทํางานรวมกัน การชวยเหลือแบงปน
ประสบการณซึ่งกันและกัน รวมคิด รวมพัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือความสําเร็จของงานโดยสวนรวม 
       2.5 หลักการปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพ เนนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
รับผิดชอบ มีการควบคุมติดตามผลการดําเนินงาน และผลผลิตอยางใกลชิด เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษา 
       2.6 หลักการปฏิบัติงานโดยยึดวัตถุประสงค การดําเนินงานทุกครั้งตองกําหนด
วัตถุประสงคการทํางานอยางชัดเจน ออกแบบการดําเนินงานอยางเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือใหงาน
บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
   3. การนิเทศเพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาโดยใชกระบวนการที่ทุกคนมีสวนรวมคิด
รวมรับผิดชอบ 
   หลักการนิเทศเพ่ือใหสถานศึกษาพัฒนาโดยใชกระบวนการที่ทุกคนมีสวนรวมคิดรวม
รับผิดชอบ มีเปาหมายใหสถานศึกษาพ่ึงพาตนเองทางดานวิชาการไดอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพดานการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และพัฒนา
ศักยภาพของสถานศึกษาโดยองครวม ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร ใชหลักการตอไปน้ี 
      3.1 การใหการนิเทศจากภายนอกประสานกับการนิเทศภายใน ซึ่งเปนการประสาน
สัมพันธระหวางผูที่เก่ียวของจากภายนอกกับบุคลากรหลักของสถานศึกษาการทํางานอยาง
ประสานสัมพันธกันจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการนิเทศมากยิ่งขึ้น ทําใหผลงานที่เกิดจาก
การนิเทศมีคุณภาพและยั่งยืน 
      3.2 การใชวิธีการเชิงระบบในการนิเทศ ซึ่งมีขั้นตอนโดยทั่วไปดังนี้ 
           1) กําหนดปญหา เปนการสํารวจปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาดานตางๆ 
           2)  กําหนดเปาหมาย เปนการนําขอมูลที่รวบรวมจากผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา มากําหนดเปนเปาหมายในการปรับปรุงหรือพัฒนาตามที่สถานศึกษาตองการ 
           3)  เสนอทางเลือก ผูที่เก่ียวของกับการนิเทศจากภายนอก ผูบริหารบุคลากรใน
สถานศึกษา รวมกันหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ทดสอบดําเนินการปฏิบัติงาน 
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           4)  ทดลองใช เปนการนําแนวทางที่เหมาะสมที่สุดมาใชปฏบิัติงาน 
           5)  ประเมินผลและปรับปรุง 
           6)  การนําไปใช จากการประเมินผลการดําเนินงาน หากพบวาวิธีการที่ใช
แกปญหาไดผลดี ก็ขยายผลการใชไปยังสถานศึกษาอ่ืนตอไป 
      3.3  การใชวิธีการรวมพัฒนาในการนิเทศ  มีแนวคิดดังตอไปน้ี 
    1)  บุคลากรในสถานศึกษาตองการความชวยเหลือจากการนิเทศของผูที่
เก่ียวของจากภายนอกที่มีความรูความชํานาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
    2)  ผูนิเทศและบุคลากรหลักของสถานศึกษามีเปาหมายตรงกัน  พรอมที่จะ
รวมมือกันในการแกปญหานั้นๆ 
        3.4  การใชวิธีการเชิงมนุษยนิยม เปนวิธีการที่ยอมรับนับถือในคุณคาความเปน
มนุษย ทําใหทุกคนรูสึกวาตนมีคุณคา สามารถแสดงความรูสึกนึกคิดและความสามารถของตน
โดยไมถูกบังคับ วิธีการเชิงมนุษยนิยมที่สอดแทรกไวในกระบวนการนิเทศ เชน 
              1) แสวงหาความดีเดนของสถานศึกษา แสดงความชื่นชมและประชาสัมพันธ
เผยแพร 
      2) แรงเสริมดวยวิธีตางๆ เชน ยกยอง ชมเชย และรายงานผลงานของ
สถานศึกษาใหผูเก่ียวของทราบ 
      3) ใหบุคลากรในสถานศึกษามีความรูสึกอิสระที่จะแสวงหาทางเลือกในการ
แกปญหา และพัฒนาสถานศึกษา 
 
   รูปแบบการนิเทศเพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาโดยใชกระบวนการที่ทุกคนมีสวน
รวมคิดรวมกันรับผิดชอบ 
   ในการเตรียมปฏิบัติการนิเทศ ผูเก่ียวของกับการนิเทศจากภายนอก ควรไดตระหนัก
วา สถานศึกษาแตละแหงมีการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาตามธรรมชาติ ของการ
บริหารองคกรอยูแลว ดังน้ันกอนจะปฏิบัติการนิเทศ ผูที่เก่ียวของกับการนิเทศจากภายนอกควร
จะศึกษาสภาพการดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาวาอยูในระดับใด เพ่ือการกําหนดแนว
ทางการนิเทศใหเหมาะสมและเกิดผลดี ซึ่งอาจแบงการนิเทศตามระดับความพรอมของ
สถานศึกษาเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. การนิเทศแบบหลัก เปนรูปแบบการนิเทศสําหรับสถานศึกษาที่อยูในสภาพความ
พรอมนอย ดําเนินการโดย 
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       1.1 สรางคณะนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อชวยกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
       1.2 พัฒนาคณะนิเทศภายในใหสามารถปฏิบัติงานดานพัฒนาตามแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
       1.3 ประสานงานใหเครือขายการนิเทศอ่ืนๆ มาชวยกิจกรรมพัฒนาตามความ
เหมาะสม 
       1.4 ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการจัดการนิเทศภายในของสถานศึกษาใน
ลักษณะภาพรวม 
       1.5 ประชาสัมพันธและประสานโครงการของสถานศึกษากับโครงการของ
หนวยงานตางๆ อยางเหมาะสม 
   2.  การนิเทศแบบรวม เปนรูปแบบการนิเทศที่ใชในสถานศึกษาที่ปฏิบัติการนิเทศ
ภายในไดผลระดับกลาง อาจมีผลงานบาง แตผลงานไมเกิดอยางตอเน่ือง โดยดําเนินการ ดังนี้ 
       2.1 รวมคิด รวมทํากับคณะนิเทศภายในโรงเรียน โดยมุงเฉพาะโครงการทาง
วิชาการตามความตองการของสถานศึกษา 
       2.2 ประสานงานใหเกิดความพรอมในการพัฒนางาน พัฒนาบคุลากร 
       2.3 ผูเก่ียวของกับการนิเทศจากภายนอกกําหนดแผน/โครงการพัฒนาคุณภาพให
สอดคลองกับการพัฒนาสถานศึกษา 
       2.4  รวมสนับสนุนใหสรางบรรยากาศที่ดีในสถานศึกษา 
       2.5  รวมกับสถานศึกษาในการเผยแพรเอกสารผลงานทางวิชาการ 
       2.6 สงเสริมใหสถานศึกษานํายุทธวิธีเกี่ยวกับการพัฒนาไปใชในสถานศึกษาโดยวิธี
ตางๆ 
   3. การนิเทศแบบเสริม เปนรูปแบบการนิเทศท่ีใชในสถานศึกษาที่ปฏิบัติการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาไดผลดี มีผลงานอยางตอเน่ือง เปนรูปแบบการนิเทศสําหรับสถานศึกษาที่มี
ความพรอมมาก โดยดําเนินการดังนี้ 
       3.1  นิเทศช่ืนชมสถานศึกษาอยางสมํ่าเสมอตลอดปการศึกษา 
       3.2  เผยแพรผลงานของสถานศึกษา และบุคลากรภายในสถานศึกษา 
       3.3  จัดใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไดรวมนิเทศ หรือเปนคณะทางวิชาการ
รวมกับผูเก่ียวของกับการนิเทศจากภายนอก 
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       3.4  สนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษา/คณะนิเทศภายในสถานศึกษาไดพัฒนา
งาน พัฒนาตน ใหกาวหนาที่ราชการและสวนตัว (กรมวิชาการ; 2543 : 14-21) 
 

กิจกรรมการนิเทศภายใน 
   ในเร่ืองของกิจการการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น มีผูคิดคนและรวบรวมไวมากมาย
หลายวิธี แตในที่นี้จะเสนอกิจกรรมการนิเทศเพียงบางสวนที่นาสนใจเทาน้ัน 
   1. การประชุมกอนเปดภาคเรียน เปนการประชุมครูทั้งหมดของโรงเรียนเพื่อ
เตรียมการใหพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในวันเปดภาคเรียน โดยนําผลการ
ปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ผานมาปรับปรุงแกไข เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในภาคเรียน
ตอไป หัวขอในการประชุมอยางนอยควรประกอบดวย การประเมินผลงานในรอบปที่ผานมา  
ปญหาและอุปสรรคที่ผานมาการเตรียมการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน การเตรียมการเก่ียวกับ
อาคารสถานที่และการจัดครูเขาชั้น โครงการที่จะดําเนินการในป/ภาคเรียนตอไป เปนตน 
   2. การสังเกตการสอนในชั้นเรียน เปนการสรางความสัมพันธอันดีตอกันระหวาง
ผูบริหาร หรือครูที่ไดรับมอบหมายกับครูในโรงเรียน เพ่ือรวมมือกันแกปญหาการเรียนการสอน 
โดยใชกระบวนการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูในหองเรียน แลวนําขอมูลที่บันทึกหรือ
สังเกตไดไปวิเคราะห และหาทางปรับปรุงพฤติกรรมการสอนรวมกัน 
   สําหรับการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ควรจะทําเปนกระบวนการและตอเนื่อง 
กระบวนการสังเกตการณสอนที่ไดรับการกลาวถึงมาก คือ การนิเทศแบบคลินิก ซึ่งเปน
กระบวนการที่เชื่อมโยง และตอเน่ืองของการสังเกตการสอนภายในหองเรียนอยางมีระบบ เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนในการพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู และการเรียนรูของ
นักเรียนในที่นี้ขอเสนอเร่ืองของการนิเทศแบบคลินิก เสริมในหัวขอการสังเกตการสอนพอสังเขป  
ซึ่งจะเร่ิมตั้งแตวัตถุประสงคของการมีนิเทศแบบคลินิก 
   การนิเทศแบบคลินิกน้ี มีวัตถุประสงคสําคัญดังนี้ 

   1. เพ่ือใหขอมูลยอนกลับที่เดนชัดโดยทันทีทันใด เก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนการสอน
ภายในหองเรียน 
   2.  เพ่ือวินิจฉัย และปรบัปรุงกระบวนการสอนรวมกัน 
   3. เพ่ือชวยเหลือครูใหพัฒนาทักษะการใชยุทธวิธกีารสอน 
   4. เพ่ือชวยพัฒนาทัศนคติที่ดีตอวิชาชพีการสอนอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ 
   5. ชวยใหผูนิเทศพัฒนาตนเองอยางจริงจัง  เพ่ือเปนแบบอยางใหกับคร ู
 



  

   จะเห็นไดวา วัตถุประสงคของการนิเทศแบบคลินิกในภาพรวม ก็เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการสอน รวมทั้งการทํางานของผูนิเทศดวย สวนรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิก ซึ่ง
เนนกระบวนการสังเกตการสอน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนนั้นมีอยูหลายรูปแบบ  
เชน รูปแบบของ Cogaw, Goldhammer, Acheson and Gall, Boyan and Capeland และ  
Bellon and Huffman แตในที่นี้จะเสนอรูปแบบของ Cogan เทาน้ัน เน่ืองจากรูปแบบน้ีเปนที่
คุนเคยกันบางอยูแลวในวงการนิเทศการศึกษา 
   รูปแบบการนิเทศแบบคลินิกตามแนวคิดของโคแกน หรือที่เรียกวา วงจรการนิเทศ
แบบคลินิก (The Cycle of  Supervision) 
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4 
สังเกตการสอน 

(Observing  Instrution) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ   แสดงกระบวนการนิเทศแบบคลินิกของ Cogan 
ที่มา : Morris L. Cogan. Clinical Supervision. Boston : Houghton Mifflin Company, 1973  
        p.10. 

5 
วิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน 

(Analyzing the Teaching learning Processes) 

8 
ปรับปรุงแผน 

(Renewed Planning) 

7 
ประชุมปรึกษาหารือ 
(The  Conference) 

6 
กําหนดวิธีการประชุมปรึกษาหารือ 

(Planning the  Strategy of the Conference  ) 

3 
วางแผนยุทธวิธีการสังเกตการสอน 

(Planning  the Strategy of Observation) 

1 
สรางความสัมพันธระหวางผูนิเทศและครู 
(Establishing  the Teacher-Supervisor) 

2 

วางแผนรวมกับครู
(Planning with teacher) 
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   5.  วิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน 
   หลังจากสังเกตการสอน ครูและผูนิเทศวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนในระยะ 
เร่ิมแรกตางคนตางวิเคราะห ระยะตอมาอาจวิเคราะหรวมกัน หรือวิเคราะหรวมกับผูรวมงานคน
อ่ืนๆ การกําหนดขอตกลงจะตองเปนไปในสวนที่จะพัฒนาความสามารถในดานการนิเทศแบบ
คลินิกและความจําเปนของครูในขณะน้ันขอบเขตของพฤติกรรมที่ตองวิเคราะหอยางรอบคอบ 
คือ พฤติกรรมนักเรียน พฤติกรรมของครู เหตุการณที่เกิดในหองเรียน ผลการวิเคราะหนั้นควร
นํามาปรับปรุง และใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน 
 
   6.  กําหนดวิธีการประชุมปรึกษาหารือ 
   ขั้นตอนตนๆ ของการทํางานรวมกับครูผูนิเทศมักจะเปนผูวางแผนกําหนดวิธีการ
แกปญหาและกําหนดเทคนิคการประชุมปรึกษาหารือกับครู ในระยะหลังน้ีขอควรปฏิบัติ ก็คือ  
การวางแผนเพื่อจัดประชุมปรึกษาหารือ ควรเปนการรวมกันทั้งฝายครูและผูนิเทศ ซึ่งถาทําได  
การเตรียมการประชุมปรึกษาหารือก็จะกลายเปนการประชุมปรึกษาหารือไปในตัว 
 
   สิ่งที่ควรพิจารณาในการกําหนดวิธีการประชุมปรึกษาหารือ ผูนิเทศจะตองคํานึงถึงสิ่ง
ตอไปน้ี 
   6.1  จะตองขจัดความคับของใจของครู 
   6.2  หลีกเลีย่งการปกปองตนเอง 
   6.3  หลีกเลีย่งการวิจารณที่กอใหเกิดความแตกแยกเสียหาย 
   6.4  ชวยใหครูมีความเชื่อม่ันตอผูนิเทศ และตองรักษาความเขาใจ และเห็นใจซึ่งกัน
และกัน 
   6.5  ชวยสรางความเชื่อม่ันในตนเองเกีย่วกับความสามารถของครู 
   6.6  รวมกันจัดทําโครงการเพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนการสอนระยะสั้นหรือยาว
ตามแตจะตกลงกัน 
 
   7.  ประชุมปรึกษาหารือ 
   ในขั้นนี้ทําตอเนื่องมาจากขั้นที่ 6 มีวัตถุประสงคใหครูไดรับทราบถึงบทเรียน และ
พฤติกรรมการสอนที่เสร็จส้ินแลว และเพ่ิมพูนความรูความเขาใจอยางลึกซ้ึงถึงกระบวน
พฤติกรรม เพ่ือที่จะปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ผูรวมประชุมปรึกษาหารือ ไดแก ครูและ 
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ผูนิเทศ แตถาจําเปนและเหมาะสม ผูรวมงานคนอื่นๆ ก็เขามารวมดวยได การปรึกษาหารือนี้
บางโอกาสอาจใหครูหรือผูรวมงานคนอ่ืนๆ เปนผูจัด บางคร้ังก็ไมตองมีผูนิเทศเขารวมก็ได 
 
   8.  ปรับปรุงแผน 
   เม่ือตกลงกันแลววา พฤติกรรมการสอนใดที่จะนํามาปรับปรุงแกไขผูนิเทศและครูควร
นําพฤติกรรมน้ันมาเพื่อปรับปรุง หรือวางแผนการสอนตอเน่ือง ในขั้นนี้มีขอเสนอแนะที่ควร
พิจารณา ดังนี้ 
   8.1  สรุปปญหาการสอนที่เกิดขึ้นไปพิจารณาประกอบ 
   8.2  นําประสบการณที่ไดรับมาใชในการแกปญหาการสอน 
   8.3  นําพฤติกรรมการสอนที่ดี  และเดนชัดมาประกอบการวางแผนตอเน่ือง 
   8.4  นําพฤติกรรมที่เปนปญหามาปรับปรุงแกไข 
   8.5  สนับสนุนใหมีการทดลองส่ิงใหมๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
   8.6  ผลการทํางานรวมกัน จะชวยใหคณุภาพการเรียนการสอน และคุณภาพของการ
นิเทศสูงยิ่งขึน้ 
 
   การนิเทศแบบคลินิกที่กลาวมาทั้งหมดขางตน เปนเพียงกระบวนการนิเทศแบบคลินิก
ของโคแกนโดยยอๆ สําหรับเนื้อหา และรายละเอียดอาจหาอานเพ่ิมเติมจากรายช่ือหนังสือใน
หนาบรรณานุกรมได โดยเฉพาะการนิเทศแบบคลินิก โดย ดร.นิพนธ ไทยพานิช 
 
   อยางไรก็ตาม การนิเทศแบบคลินิกเปนเพียงรูปแบบหนึ่งของการสังเกตการสอนอยาง
มีระบบ ที่นําเสนอใหผูบริหารนําแนวคิดน้ีไปใชในการนิเทศภายใน แตกอนจะนําแนวคิดน้ีไปใช
ผูบริหารและทีมงานผูนิเทศควรจะไดรับการอบรมแบบเขมในเรื่องน้ีเสียกอน รวมทั้งการเตรียม  
ผูรับการนิเทศใหมีความรู ความเขาใจในหลักการ ขั้นตอน จุดมุงหมาย ประโยชนของการนิเทศ
แบบคลินิก เพ่ือใหทั้งสองฝาย คือ ทั้งผูนิเทศและผูรับการนิเทศเขาใจตรงกัน 
   นอกจากการสังเกตการสอนในรูปแบบของการนิเทศแบบคลินิกดังกลาวแลว  
Jacobson and Others  เสนอแนะวา เม่ือผูบริหารเขาไปเยี่ยมหองเรียน ควรสังเกตสิ่งตอไปน้ี 
   1. ทักษะการจัดการเก่ียวกับการสอนดูวา ครูวางแผนการสอน และปฏิบัติตามแผนการ
สอนอยางไร 
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   2. ทักษะการจัดการหองเรียน ดูวาครูควบคุมนักเรียนในเรื่องวินัยหองเรียน หรือการ
จัดการกลุมอยางไร 
   3. บรรยากาศการเรียนรู ครูสามารถจัดการสภาพแวดลอมภายในหองเรียนใหนาอยู
เพ่ือเปนการจูงใจผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางไร 
   4. ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน ครูใหการยอมรับดานความแตกตางระหวาง
บุคคลและแสดงความสนใจเด็กนักเรียนแคไหน 
   5.  การบันทึกและรายงาน ครูไดจัดเตรียมรายงาน และบันทึกเก่ียวกับตัวนักเรียนไดดี
แคไหน 
 
   หลังจากที่ไดสังเกตการสอน หรือเยี่ยมหองเรียนแลว ผูบริหารในฐานะผูนิเทศ ควรหา
โอกาสพบครูเปนรายบุคคลอยางเปนกันเอง ผูบริหารควรวางแผนลวงหนา และมีจุดมุงหมายใน
การพบครู ทางที่ดีผูบริหารควรหาวิธีการที่จะชักจูงใหครูวิเคราะหถึงจุดออน และจุดเดนในการ
สอนของตัวเอง และผูบริหารควรจะมีวิธีการพูดแนะนําแกครู โดยที่ครูไมรูวาถูกวิจารณ 
 
   การนิเทศภายในบางครั้งตองใชเวลามาก แตผลที่ไดรับนับวามีประโยชนคุมคา การที่
ผูบริหารไดมีสวนรวมทํางานกับครูเก่ียวกับการสอน หรือประชุมครูเก่ียวกับปญหาการเรียนการ
สอน ก็จะชวยในการพัฒนาสภาพการเรียนการสอน และเปนการพัฒนาอาชีพครูอีกดวย 
 
   3. จัดเอกสารหรือตําราทางวิชาการใหแกครูผูสอนไดศึกษา การนิเทศบางรูปแบบ
ไมสามารถใหผูรับการนิเทศรับรูโดยตรงได เพราะปญหาตางๆ เชน ความไมรู งบประมาณ แต
การจัดหาเอกสาร ตําราทางวิชาการ ในเรื่องรายละเอียดตางๆ ใหกับครูผูสอน สามารถที่จะชวย
พัฒนาการสอนของครูผูสอนไดอีกอยางหน่ึง ทําใหครูมีความรูสึกในทางที่ดีวา ตนไดรับความ
ไววางใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบจากผูบริหาร และเปนการเสริมแรงแกครู ถาหากการคนควา
นั้นจะตองนําความรูไปถายทอดแกเพ่ือนครูอีกตอหนึ่ง 
 
   4. การใหคําปรึกษาหารือ เปนกิจกรรมการนิเทศภายใน อีกอยางหนึ่งที่โรงเรียน
สามารถปฏิบัติได ปญหาในการปรึกษาหารือ อาจแบงเปนปญหาสวนตัว และปญหาดานการ
เรียนการสอน ซึ่งผูนิเทศโดยเฉพาะผูบริหารจําเปนตองใหคําปรึกษาหารือในปญหาทั้ง 2 สวน 
การใหคําปรึกษาหารือ จะชวยใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกันและเปนการสรางขวัญกําลังใจแกครู
ที่ดีวิธีหนึ่งวิธีการใหคําปรึกษาทําไดทั้งใน 3 ลักษณะ คือ 
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       1.  บอกวิธีแกปญหาโดยตรง 
       2.  เสนอขอมูลและชวยใหผูรับคําปรึกษาสามารถวิเคราะหและหาทางแกปญหา
ดวยตนเอง 

      3.  อาจจะทําไปทั้ง 2 ลักษณะพรอมๆ กันก็ได 
 

   5.  สาธิตการสอน ในกรณีที่ครูมีปญหาเก่ียวกับการสอนในบางครั้ง ผูบริหารโรงเรียน
อาจนิเทศการสอน โดยวิธีสาธิตการสอน สิ่งสําคัญที่ควรระวัง และทําความเขาใจกับผูสังเกตการ
สาธิตการสอน ก็คือ การสาธิตการสอนครั้งน้ันไมใชการสอนที่ดีที่สุด และผูชมการสอนไมใชผู
สาธิต ดังน้ัน การเลียนแบบ วิธีและพฤติกรรมการสอนของผูสาธิต จึงไมใชพฤติกรรมการสอนที่
ดีที่สุด เพราะพฤติกรรมการสอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น เปนพฤติกรรมการสอนที่สอดคลอง
กับบุคลิกภาพของครูแตละคน ขอควรคํานึงถึงในการสาธิตการสอน คือ ผูสาธิตและผูชมและ
ผูชมการสาธิตควรรูตัวลวงหนา เพ่ือเขาใจวัตถุประสงครวมกัน 
 
   6. การพาครูไปศึกษานอกสถานที่ การพาครูไปศึกษาดูงาน มีความประสงคเพ่ือให
ครูไดรับประสบการณตรง และใหเกิดแนวความคิดที่จะเอาประสบการณที่ไดรับมานั้นมา
ประยุกตใชในโรงเรียน จึงจําเปนตองมีการวางแผนอยางรอบคอบ โดยเฉพาะในเรื่อง
วัตถุประสงคและกิจกรรมจะตองชัดเจน มีการแจงวัตถุประสงคใหโรงเรียน หรือหนวยงานที่จะไป
ศึกษาดูงานทราบและถาเปนไปได ควรมอบหมายใหครูผูรับผิดชอบไปประสานงานดวยตนเอง
กอนการเดินทาง 
 
   7. การสนทนาวิชาการ เปนกิจกรรมการนิเทศที่เปนประโยชน และโรงเรียนสามารถ
ดําเนินไดโดยไมตองใชงบประมาณ วิธีดําเนินการอาจใชชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน ในชวงเวลา
รับประทานอาหารกลางวัน ผูบริหารโรงเรียนอาจขอรองใหครูไดจัดอาหารกลางวันมารับประทาน
รวมกัน และในชวงน้ีก็จะมีการมอบหมายใหครูคนใดคนหนึ่งนําสนทนาวิชาการ การเลือกหัวขอ
การสนทนาควรใหเปนไปตามความตองการของคณะครู ในกรณีที่หัวขอการสนทนาเปนเรื่อง
คอนขางยาก หรือเปนเทคนิคเฉพาะเรื่อง โรงเรียนควรเชิญบุคคลภายนอกมาเปนผูนําการ
สนทนา 
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   จากที่กลาวในเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนมาทั้งหมดนี้ ก็พอจะทําใหผูบริหารเห็น
แนวทางในการจัดการนิเทศภายในไดบาง ตั้งแตวัตถุประสงค หลักการที่ควรคํานึงถึงการ
จัดระบบการนิเทศภายใน กิจกรรมการนิเทศภายในตางๆ ซึ่งไดแก การประชุมกอนเปดภาค
เรียน การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การจัดเอกสารหรือตําราทางวิชาการบริการแกครู การให
คําปรึกษาหารือ การสาธิตการสอน การพาครูไปทัศนศึกษา และการสนทนาทางวิชาการ สําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนคงไมมีปญหาในการนิเทศภายใน เพราะมีหนาที่โดยตรงอยูแลว แตสําหรับ
คณะครู หรือ ครูที่จะไดรับมอบหมายใหทําหนาที่นิเทศ ตองเลือกเฟนครูที่มีคุณสมบัติพิเศษ
จริงๆ คือ เปนคนที่เพ่ือนครูดวยกันศรัทธา และเชื่อถือ เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี มีความ
รับผิดชอบสูง มีความสามารถทางวิชาการและเขาใจแนวคิดพ้ืนฐานของการนิเทศการศึกษาจึงจะ
เปนผูที่ทําหนาที่นิเทศภายในไดดี (อําภา  บุญชวย; 2536: 123 - 127) 
 

ผูนิเทศภายในสถานศึกษา 
   การนิเทศภายในสถานศึกษา มีจุดมุงหมายหลักก็เพ่ือพัฒนาครูอาจารยในสถานศึกษา
การนิเทศเปนงานที่สรางกําลังใจแกผูปฏิบัติงานโดยการแนะนํา เสนอแนะ และใหบริการดาน
วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการการปฏิบัติงาน การนิเทศควรทําอยางมีระบบและ
กอใหเกิดกําลังใจและขวัญดีแกผูรับการนิเทศ เพ่ือทําใหการศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ
คาดหวังของการศึกษา 
 
   ผูนิเทศการศึกษาจึงเปนบุคคลใดก็ไดที่สามารถปฏิบัติตามจุดมุงหมายน้ีได ตาม
ขอเท็จจริงแลว ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทตอการนิเทศภายในสถานศึกษา เพราะเปนหนาที่
โดยตรงของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารจึงทําหนาที่ทั้ง “บริหาร” และ “นิเทศ” จึงถือวาได
ปฏิบัติหนาที่โดยสมบูรณในฐานะนักบริหาร 
 
   อยางไรก็ตาม เน่ืองจากผูบริหารมีภารกิจมากมาย จึงสามารถพิจารณาจากบุคคลที่มี
ความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการเรียนการสอน โดยการใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนมากกวา การชี้แนะ หรือส่ังการ บุคลากรในสถานศึกษาที่สามารถนิเทศได มี 
ดังนี้ 
   1.  ผูบริหารสถานศึกษา 
   2.  ผูชวยผูบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะ 
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   3.  หัวหนาคณะ หัวหนาแผนก หัวหนางานหรือหัวหนาโครงการ 
   4.  ครูอาจารยที่ทําหนาทีส่อนแตมีความรูความสามารถเฉพาะดาน สามารถสาธติหรือ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกเพ่ือนรวมงานได 
   5.  ผูเชี่ยวชาญที่เชิญมาเปนวิทยากรเฉพาะเรื่อง (ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน; 2546 : 
228) 
   6. ตองสนับสนุน สงเสริม ความสามารถ ขีดความสามารถและความสนใจของครูแตละ
คนใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนแกตัวครูและแกการนิเทศอีกดวย ผูนิเทศตองไมลืม
วาความมุงหมายสําคัญของการนิเทศ คือ ความงอกงามทางวิชาชีพ การจัดการศึกษาใหแกครู
ประจําการ 
    7. จะตองมีความสามารถในการแนะแนวทางและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ  
ของครูไดอยางฉลาด การทํางานของครูแตละคนบางครั้งมีปญหาตองการความชวยเหลือจากผู
นิเทศผูนิเทศจะตองสรางบรรยากาศแหงความรวมมือรวมใจและการพบปะสังสรรคอยางบริสุทธิ์
ใจ ซึ่งบรรยากาศดังกลาวน้ียอมจะชวยเราใจใหบุคคลมีความพยายามที่จะยกระดับการทํางานให
ดีขึ้น 
   8. มีความสามารถในการนํากลุม โดยการสงเสริมใหครูรูจักคิดรวมกัน ทํางานรวมกัน  
ใหทุกคนยอมรับนับถือกัน ทําตนใหเปนเสมือนสมาชิกคนหน่ึงของหมูคณะ และเมื่อคณะยังนํา
ตนเองไมได อยาทําใหสมาชิกเสียขวัญ 
   9. หาวิธีใหครูรูสึกวาการมาของผูนิเทศน้ัน มุงมารวมงานกับทุกฝายเพ่ือครูจะไดให
ความรวมมือ 

  10. สงเสริมใหคณะครูเคารพตองานในหนาที่ความรับผิดชอบตอคุณธรรมอันดี 
   11. รูจักใชทรัพยากรใหเปนประโยชน เชน การใชครูเกาที่มีความรู และประสบการณ
เปนวิทยากรแกสวนรวม 
 
   งานนิเทศการศึกษาเปนงานที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงและเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา โดยเฉพาะทางดานใหบริการชวยเหลือครูทางดานการเปนผูนําทางวิชาการ ดังน้ัน
การศึกษาเกี่ยวกับทักษะความเปนผูนํา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูนิเทศควรจะไดศึกษาและ
ฝกฝนตนเองตลอดเวลา    
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                 EA 634  204 

ลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งที่ผูนิเทศการศึกษา 
   จําเปนจะตองมีก็คือ ความสามารถในการเปนผูนํา เพราะการนิเทศการศึกษาคือการ
เปนผูนําทางวิชาการ ดังน้ันถาหากผูนําขาดความรูทักษะและประสบการณในการเปนผูนําแลว  
ผลงานทางการนิเทศอาจไมเปนไปตามเปาหมาย ผูนิเทศจึงตองมีคุณลักษณะของผูนําที่ดี ดังนี้ 
   1. เปนผูมีความรู ผูที่รูตนยอมสรางความเชื่อม่ันในตนเอง คนที่ขาดความรูนั้นไม
สามารถจะลวงคนอ่ืนไดนาน ไมจํากัดความรูในวิชาหนาที่ แตควรมีความรอบรูในขาวและ
เหตุการณทั่วๆ ไป ซึ่งการทําใหเปนผูมีความรูอาจจะทําไดโดยการอานนิตยสารการศึกษา คูมือ
ปฏิบัติราชการ สนทนา ในเรื่องที่เปนขาว สังเกตการปฏิบัติของผูนําอ่ืนๆ ที่ดีอยางใกลชิด 
 
   2. มีความซื่อตรง  ซึ่งอาจทําไดโดยการฝกฝนความซื่อสัตย รักษาความจริงดวย
ตนเองตลอดเวลา พูดจริงทั้งในและนอกราชการ ยืนหยัดตอสูในสิ่งที่เชื่อวาถูกตอง ยึดม่ันใน
ความซื่อสัตยและหนาที่เหนือสิ่งอ่ืนใด 
 
   3.  มีความกลา ผูนิเทศควรจะมีความกลา มีขวัญดีในเม่ือตนเองทําถูกตองแลว  
อาจจะปฏิบัติโดยการทําตามความโนมเอียงของตนเองกอน พูดจาดวยสําเนียงปกติ ยืนหยัดแต
สิ่งที่ถูกตองแมวาจะเผชิญกับส่ิงที่ไมชอบอยาโยนความผิดของตนใหกับผูอ่ืน 
 
   4. การตัดสินใจเด็ดขาด เปนเรื่องของการปฏิบัติและความชํานาญ อาจปฏิบัติโดย
ปรับปรุงจิตใจใหสุขุมม่ันใจในตนเองดวยการเพิ่มพูนความรู ฝกการตัดสินใจเด็ดขาดดวยตนเอง  
ศึกษาและปรับปรุงงานจากความคิดของตนและของผูอ่ืน สํารวจการตัดสินใจในสิ่งที่ทําและพูดไป
แลว 
 
   5. ความเปนที่เชื่อถือได  ฝกในเรื่องความซื่อตรง ทํางานที่ไดรับมอบหมายให
ถูกตองเขาใจในความจงรักภักดี และทําใหตนเองมีความจงรักภักดี ออกส่ังเปนลายลักษณอักษร 
 
   6.  ความคิดริเริ่ม ผูนําจะตองสรางบรรยากาศใหผูใตบังคับบัญชามีความคิดริเร่ิมโดย
การมอบงาน และใหดําเนินไปจนสําเร็จ สํารวจตัวเองวามีความเกียจครานทางรางกายและทาง
จิตใจหรือไม  ฝกตนใหวองไวทั้งกายและใจ พิจารณาวาจะตองทําอะไรตอไป และทําโดยไมตอง
สั่ง คิดกอนทํา 
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   7.  มีกาลเทศะ ผูนําจะตองรูกาลเทศะในการชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาทั้งเรื่อง
สวนตัวหรือเร่ืองยุงยากอ่ืนๆ เอาใจใสผูที่เก่ียวของดวยความยิ้มแยมแจมใส ศึกษาวิธีปฏิบัติงาน
ของผูนําที่ดีและมีความสามารถในการปกครอง สํารวจตัวเองวามีความเห็นขัดแยงกับผูอ่ืน
หรือไมและพยายามแกไขขอบกพรองนั้น ปฏิบัติงาน เปนทีม 
 
   8. มีความยุติธรรม การเลือกที่รักมักที่ชัง มีอคติ เปนสิ่งที่ทําลายขวัญของผูอยูใต
บังคับบัญชามากที่สุด สํารวจตัวเองวามีอคติหรือไม และหาทางแกไขจิตใจใหพนจากความมี
อคติ พิจารณาวาผูใตบังคับบัญชาคนใดควรไดรับการชมเชยหรือตําหนิ พยายามคนหาความจริง
ทุกๆ เรื่องและจงซื่อสัตยตอตนเอง 
 
   9. ความกระตือรือรน การแสดงความสนใจอยางมากในงานที่ไดรับมอบหมายทํา
ดวยความเต็มใจ จงเขาใจ รูจักเชื่อม่ันในงานที่ตนทําอยู ทํางานดวยความพอใจและมองโลกใน
แงดี นําเอาผลงานท่ีทําสําเร็จแลว ยั่วยุใหกระตือรือรนที่จะทํางานตอไป ไมควรหมกมุนอยูแต
งาน ควรมีเวลาเปนของตัวเองชั่วระยะเวลาหนึ่งจะทําใหการงานดีขึ้น 
 
   10. การวางตัว ทาทางความประพฤติ อากัปกิริยาภาษาอยูในสภาพที่ไดรับการ
ควบคุมทําตนใหสงบม่ันคง หลีกเลี่ยงความประพฤติที่ไมดี ควบคุมการฝกการใชเสียง การตีสี
หนาและการแสดงทาทาง อยาตําหนิคนจนออกนอกหนา และตอหนาคนหมูมาก ทําตนใหมี
มาตรฐานดีเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชา 
 
   11. ความอดทน มีความอดทนเม่ือประสบกับความเหนื่อย ความยากลําบาก ความ
ปวดราวทางกายและใจ ทํางานทุกอยางใหสําเร็จโดยไมคํานึงถึงอุปสรรคใดๆ หม่ันออกกําลังกาย  
ซึ่งจะทําใหรางกายแข็งแรงขึ้น หลีกเลี่ยงตอสิ่งที่จะทําใหเกิดความทอถอยทางกายและใจ บังคับ
ตนเองเม่ือเกิดความเหนื่อย ออนแอ และเกียจคราน 
 
   12. ความไมเห็นแกตัว ผูนําที่ดีจะไมเห็นแกตัวเอาเปรียบลูกนองหาผลประโยชนใส
ตนเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา เขาใจในปญหาของงานในหนาที่ สนใจความสะดวกสบาย ความ
พอใจของผูอยูใตบังคับบัญชา เม่ือไดมอบหมายงานไปแลว 
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   ลักษณะของผูนําทางการนิเทศการศึกษา มีขอที่แตกตางจากผูนําดานการบริหารเปน
อันมาก เพราะผูนําแบบน้ีเปนผูใหวิชาการมากกวาควบคุม เนนการสงเสริม ปรับปรุงแกไขมาก 
กวาการลงโทษ ผูนําทางการนิเทศการศึกษาจึงตองสรางสมความดี  (บารมี) ซึ่งมีความดีจะเปน
เคร่ืองเช่ือมศรัทธาความเชื่อถือจากครู เม่ือครูมีศรัทธาตอผูนิเทศแลว การเผยแพรความคิด
หลักการและแผนงานตางๆ ทางการศึกษา ยอมจะสัมฤทธิ์ผลได (อัมพร  วัฒนนิรันดร; 2542 : 
หนา 81-82) 
 
 

  
 


	บทที่  8
	ความหมายของการนิเทศภายใน
	ความจำเป็นของการนิเทศภายใน
	จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายใน
	   ประโยชน์ของการนิเทศภายใน
	หลักการนิเทศภายในสถานศึกษา
	   จากการศึกษาและสำรวจโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาจากสภาพปัจจุบันกับสภาพที่ต้องการแล้ว สถานศึกษาก็จะพบว่ามีงานมากมายที่ต้องการดำเนินการในเวลาเดียวกัน แต่สถานศึกษาก็มีข้อจำกัดทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่น จึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและความต้องการ โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้

	รูปแบบและแนวทางการนิเทศ
	กิจกรรมการนิเทศภายใน
	ผู้นิเทศภายในสถานศึกษา

