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 บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
ความหมาย 

 
เน่ืองจากค าว่า นิเทศ มาจากค าภาษาองักฤษว่า Supervision ซึง่หมายถงึ การให้

ความช่วยเหลือ แนะน า หรอืปรบัปรุง ดงันัน้ความหมายของค าว่า การนิเทศการศึกษา จึง
หมายถงึ การใหค้วามช่วยเหลอื แนะน า หรอืปรบัปรุงทางการศกึษาแก่บุคลากรทางการศกึษา
ในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถด าเนินงานของตนไปได้ด้วยดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ สเปียร์ส 
(Spears , 1967 , p 10) ไดใ้หค้ าจ ากดัความของค าว่า การนิเทศการศกึษา ไวว้่าเป็น
กระบวนการที่จะท าให้เกิดการปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอนของครู โดยการท า งาน
ร่วมกบับุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการน้ี เป็นกระบวนการกระตุ้นความเจรญิก้าวหน้าของครู และ
มุง่หวงัทีจ่ะชว่ยเหลอืคร ูเพือ่ช่วยใหค้รไูดช้ว่ยตนเองได ้
 เน่ืองจากความรูแ้ละแหล่งเรยีนรูม้มีากขึน้ จงึท าใหค้วามหมายของการนิเทศเกดิการ
เปลีย่นแปลงใหก้วา้งขวางขึน้นัน่คอื การนิเทศการศกึษา จะหมายรวมถงึ การเอาใจใส่ ในการ
ส ารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะน าการจดัการเรยีนการสอนของบุคลากรในสถานศึกษา ให้มี
ความสามารถในการท างานอยา่งดมีปีระสทิธภิาพ 
 การนิเทศเป็นสิง่ที่เกดิมาเป็นระยะเวลายาวนานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
พฒันาการของการนิเทศเรื่อยมาเพื่อใหเ้กดิคุณภาพทีส่มบูรณ์แบบทีสุ่ด จงึขอกล่าวถงึประวตัิ
การนิเทศทางการศกึษาทัง้ในต่างประเทศ และในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการ
นิเทศทีเ่หมาะสมต่อไป 
 
ประวติัการนิเทศทางการศึกษาในต่างประเทศ 
 
 การนิเทศทางการศกึษาเกดิในต่างประเทศก่อนเพราะมกีารจัดการศกึษาเกดิขึน้ก่อน 
และไทยน ามาพฒันาต่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการท างานทีเ่กดิขึน้จรงิๆ จงึขอสรุปประวตักิาร
นิเทศทางการศกึษาตามยคุสมยัต่างๆเริม่ตัง้แต่ สมยักรซี สมยักลางถงึปจัจุบนั 
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 สมยักรีซ 
 
 สมยักรซี มคีวามเจรญิกา้วหน้าในหลายๆดา้น รวมทัง้ดา้นการศกึษาซึง่แมจ้ะไม่เป็น
ระเบยีบแบบแผนนกัแต่กม็กีารสัง่สอนแนะน ากนัเป็นสว่นตวั และใชว้ธิสีอนโดยการมสีว่นรว่ม 
(Participation) ซึง่มใีชใ้นปจัจุบนัน้ีดว้ย ผูท้ีท่ าหน้าทีอ่บรมสัง่สอนทีม่ชีื่อเสยีงในยุคสมยัน้ีเช่น 
Socrates Plato และ Aristotle  เมื่อโรมนัเขา้ยดึครองไดม้กีารพฒันาการศึกษาเพิม่ขึน้เรื่อยๆ
อยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่เกดิภาษาของตนเอง คอืภาษาละตนิ  โรงเรยีนเริม่เกดิในช่วงน้ี มกีาร
จดัการเรยีนการสอนที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึน้ มกีารปรบัปรุงการสอน จดัท าหลกัสูตรอย่าง
เป็นระบบระเบยีบใหค้นทัว่ไปไดศ้กึษาเรยีนรู ้นบัเป็นจุดเริม่ตน้ของการศกึษา 

 
สมยักลางถึงปัจจบุนั 

  
เมื่อเริม่มโีรงเรยีน บุคลากรทางการศกึษาจงึมมีากขึน้ไม่เช่นแค่เพยีงผูเ้รยีนและผูส้อน 

แต่ยงัมผีูอ้ านวยการ ผูช้่วยฝ่ายต่างๆ ฯลฯ เป็นต้น จงึเกดิอาชพีทางการสอนขึน้อย่างมัน่คง 
โดยผูส้อนในยุคแรกมาจากการคดัเลอืกผูม้วียัวุฒ ิคุณวุฒ ิของชุมชน หรอืเมอืงนัน้ ๆ มาท าการ
สอน แลว้รฐับาลเป็นผูจ้่ายเงนิเดอืนให ้ สมยัน้ีการศกึษากระจายตวัหลายแหง่มากขึน้อาทเิช่น 
ในยโุรป  องักฤษ  สหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยี  
 การศึกษาในยุโรปเริม่จากการแข่งกนัเผยแพร่ค าสอนของศาสนาครสิต์นิกายต่างๆ 
ท าให้เกิดโรงเรียนสอนศาสนาและสอนศาสตร์สาขาต่างๆร่วมด้วยโดยเฉพาะภาษาละติน 
โรงเรยีนเหล่าน้ีเกดิขึน้หลายแห่ง จงึมผีูค้วบคุมดูแลใหเ้ป็นระบบระเบยีบ ช่วงเวลาน้ีเองทีก่่อ
เกดิการนิเทศขึน้โดยผูค้วบคุมดา้นการศกึษาและเป็นจุดเริม่ของการนิเทศอยา่งเป็นทางการ 
 ในประเทศองักฤษเองกไ็ดร้บัอทิธพิลน้ี โดยในช่วงระหว่างศตวรรษที ่ 16 การนิเทศ
ไดเ้ริม่ในโรงเรยีนอยา่งชดัเจน โดยผูท้ีอุ่ปการะโรงเรยีน ในศตวรรษที ่16 เปิดโอกาสใหค้นจน
ไดเ้ขา้เรยีนในโรงเรยีนได ้โรงเรยีนที่อยู่ในความดูแลของรฐัมุ่งที่จะสอนเพื่อเตรยีมคนเขา้รบั
ราชการมากขึน้ การนิเทศทีเ่ริม่ในศตวรรษน้ีจึงเน้นและใหค้วามสนใจดา้นเน้ือหาทางศาสนา 
คุณธรรม จรยิธรรม เป็นเรื่องหลกัและส าคญัตามจุดมุ่งหมายทีร่ฐัตอ้งการ แต่ไม่ค่อยเน้นที่
คุณภาพการสอน 
 ส่วนสหรฐัอเมริการัฐที่มีผู้อพยพจากอังกฤษมาก่อตัง้อาคารบ้านเรือนจะได้ร ับ
อทิธพิลในดา้นการศกึษาและการนิเทศการสอนก่อนรฐัอื่นๆ ซึ่งรัฐ Massachusetts ไดร้บั
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อิทธิพลน้ีอย่างเต็มที่จึงเกิดโรงเรยีนสอนศาสนาเพื่อสอนการอ่านเขยีนคมัภีร์ไบเบิ้ลให้แก่
ผู้เรยีนในสถานศึกษา ในปีค.ศ.1654 มกีารตัง้กฎเกณฑ์ในการคดัเลือกผู้นิเทศสถานศึกษา
อย่างชดัเจน คุณสมบตัขิองผูนิ้เทศทีใ่ชพ้จิารณาคดัเลอืกคอื เป็นบุคคลทีน่่าเชื่อถอืศรทัธา มี
ศลีธรรมเป็นแบบอย่างทีด่ี เพื่อท าหน้าที่ตรวจดูความประพฤตขิองผูส้อนหรือครู สงัเกต
พฤตกิรรมและดูแลสอบถามปญัหาต่าง ๆ ของผูเ้รียนหรือนกัเรียนอย่างใกลช้ดิ เพื่อน าไป
ปรบัปรุงพฒันาการเรียนการสอน แต่การนิเทศเหล่าน้ีเกิดแต่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั ้นยงัไม่
แพร่หลายเท่าที่ควร  ขอ้สงัเกตของการนิเทศในช่วงน้ีจะพบว่าผูบ้รหิารสถานศกึษาจะเป็นผู้
นิเทศการศกึษาร่วมไปดว้ยเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพ แต่เมื่อผูเ้รยีนเพิม่มากขึน้ภาระงานต่างๆใน
สถานศึกษาก็เพิ่มตามไปด้วย การจะควบคุมดูแลการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพตามความตอ้งการจงึท าไดย้ากขึน้  จงึไดม้กีารแบ่งแยกหน้าทีก่ารบรหิารโรงเรยีน
ออกจากหน้าทีก่ารนิเทศสถานศกึษา  

ในช่วงปีค.ศ. 1839  นอกจากน้ียงัมกีารก่อตัง้โรงเรยีนฝึกหดัครขูึน้ดว้ย แต่ยงัไมเ่ป็นที่
ยอมรบัของคนในยุคน้ีเท่าที่ควร การสอนละการนิเทศในยุคน้ียงัไม่เ น้นที่การสอนเท่าไรนัก
เพราะการศกึษาจะเน้นทีเ่น้ือหาวชิาใหค้นมคีวามรูม้ากๆเป็นหลกั จนกระทัง่ปีค.ศ.1920 จงึเริม่
ใหค้วามส าคญัแก่ หลกัการสอน วธิสีอน  ในปีน้ีเกดิสถาบนัวชิาชพีครใูนรปูแบบของสมาคม
วชิาชพีโดยรฐับาลมชีื่อว่า National Commission on Accreditation of College of Teacher 
Education (NCATE) สถาบนัน้ีก าหนดใหค้นทีต่้องการเรยีนเพื่อเป็นครตู้องเรยีนวชิาชพีครู
อยา่งต ่า 15 หน่วยกติ ซึง่เกณฑน้ี์ไดน้ ามาใชใ้นปจัจุบนั แต่อาจปรบัเปลีย่นหน่วยกติ ตามความ
เหมาะสม จงึสามารถสรุปการนิเทศการศกึษาของสหรฐัได ้4 สมยัตามที ่ Spears , Eye และ 
Netzer แบ่งไวด้งัน้ี 

สมยัที ่1 (1600 – 1700)  ผูนิ้เทศคอืคณะกรรมการโรงเรยีน การนิเทศอยูใ่นลกัษณะ
ของการตรวจตราและควบคุมโรงเรยีนโดยผูบ้รหิาร (Administrative inspection) 

สมยัที ่2 (1700 – 1800) ผูนิ้เทศคอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา หรอืผูช้ านาญดา้น
การศกึษาซึ่งคณะกรรมการโรงเรยีนเป็นผูค้ดัเลอืก การนิเทศอยู่ในลกัษณะของการตรวจตรา 
ควบคุม และใหก้ารแนะน าทีม่ปีระสทิธภิาพ (Effective Orientation) 

สมยัที ่3 (1800 – 1900) ผูนิ้เทศคอืครใูหญ่และศกึษานิเทศกท์ีม่คีวามช านาญเฉพาะ
ทางทีแ่ต่งตัง้ขึน้มา การนิเทศอยูใ่นลกัษณะของการรว่มมอืระหว่างผูส้อนและผูนิ้เทศ โดยใช้
หลกัความเชื่อ พืน้ฐานทีว่่าการท างานส าเรจ็ไดโ้ดยกลุ่ม ใชก้ระบวนกลุ่มในการท างานและ
ประเมนิอย่างครบวงจร ภายใตจุ้ดมุง่หมายของการปรบัปรุงการเรยีนการสอน ซึง่ทัง้ครแูละ
ผูบ้รหิารหรอืผูนิ้เทศเขา้ใจตรงกนั 2 ประเดน็วา่ การนิเทศไมใ่ชก่ารตรวจตรา และ งานหลกัของ
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การนิเทศ คอืการปรบัปรุงการเรยีนการสอน การนิเทศสมยัน้ีเป็นแบบรว่มมอืหรอืท างานเป็น
กลุ่ม (Cooperative Group Effort) 

สมยัที ่4 (1900 – ปจัจุบนั) ผูนิ้เทศคอืศกึษานิเทศ นอกจากน้ียงัมผีูบ้รหิาร ครใูหญ่  
คร ู อาจารย ์ ตลอดจนกระทัง่ผูป้กครอง การนิเทศอยู่ในลกัษณะของฝึกการอบรม(Inservice 
Training) โดยอาศยัการคน้ควา้วจิยั (Research Orientration)  เกีย่วกบัการเรยีนการสอน การ
แกป้ญัหาการเรยีนการสอน พฒันาหลกัสตูร เทคนิคการสอน ซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากทุก
ฝา่ยทัง้ผูบ้รหิาร ครใูหญ่ ศกึษานิเทศก ์คร ูอาจารย ์และผูป้กครอง เพราะกระบวนการเรยีนการ 
สอนไมม่ใีครท าส าเรจ็ดว้ยตวัคนเดยีว  

 การศึกษาในออสเตรเลีย ซึง่เป็นประเทศทีใ่หญ่พอๆกบัสหรฐัอเมรกิา มกีารศกึษา
อยู่ในลกัษณะทีร่ฐับาลเป็นศูนยก์ลางของการดูแลทุกอย่างทัง้การคดัเลอืกครู การประเมนิผล
ตลอดจนการใหค้วามชอบเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง ไปจนถงึการจดัสรรงบประมาณ ซึง่เป็นระบบ
รวมศูนยท์ีร่ฐับาลกลาง  ความรบัผดิชอบในสายการศกึษา เป็นไปตามล าดบัขัน้บงัคบับญัชา 
คอื ครจูะอยู่ในความรบัผดิชอบทีข่ ึน้ตรงต่ออาจารยใ์หญ่ อาจารยใ์หญ่ ขึน้กบัผูต้รวจการ
การศกึษาจากรฐับาลกลาง   เป็นตน้ แต่ในทางปฏบิตัอิาจแตกต่างไปจากระบบดงักล่าวบา้ง   

ในปีค.ศ.1982 ผูต้รวจการการศกึษาไดล้ดขัน้ตอนการวดัผลและประเมนิผลการท างาน
ของครูลง โดยยกเลกิการสงัเกตการสอนในชัน้เรยีน แต่เน้นบทบาทในดา้นการประเมนิเพื่อ
ปรบัปรุง (formative evaluation) หรอืการประเมนิผลย่อย แทนการประเมนิแบบรวม 
(summative evaluation)ตามทีเ่คยท า การประเมนิเพื่อปรบัปรุง หรอืการประเมนิผลยอ่ย ทีใ่ช้
กนัน้ีเป็นการช่วยแนะแนวครใูนการปรบัปรุงการสอนในชัน้เรยีน ซึง่ท าใหผู้ต้รวจการการศกึษา
มบีทบาท 2 ประการคอื เป็นทัง้ผูป้ระเมนิ (Summative) และผูช้่วยเหลอืแนะน า (Formative) 
แต่จากการส ารวจในการท างานจรงิพบว่า ผูต้รวจการการศกึษา จะเลอืกปฏบิตัติามบทบาทใด
บทบาทหนึ่งเท่านัน้ นอกจากบทบาทของผูต้รวจการการศกึษาแลว้ บทบาทของอาจารยใ์หญ่ก็
ถูกมองว่าท าหน้าทีข่องการบรหิารมากกว่าการสอน ซึง่ส่งผลใหไ้ม่มผีูน้ าดา้นการแนะแนวใน
การพฒันาการสอนของคร ูจงึมผีลจากการส ารวจวา่ การพฒันาคร ูและการปรบัปรุงการสอนใน
ชัน้เรยีนเป็นปญัหากบัการเรยีนการสอนมากกว่าปญัหาครไูม่พอ คณะกรรมาธกิารการศกึษา
และศลิปศาสตรจ์ากรฐับาลกลางจงึให้ครทูุกคนตอ้งท ารายงานการปฏบิตังิานของตนเองทุก ๆ 
5 ปี โดยระบุถงึการปรบัปรุงงานในหน้าที ่และการวดัสมัฤทธผิลจากการปฏบิตังิาน นอกจากน้ี
ยงัต้องรายงานปญัหาในการปฏบิตัหิน้าที่ทนัททีี่เหน็ว่าจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายในหน้าที่ที่
ตนเองรบัผดิชอบเพื่อรอรบัค าสัง่ในการแกป้ญัหา และหากไดร้บัค าสัง่แลว้ไม่น าไปปรบัปรุง
แก้ไขครูจะต้องมคีวามผดิทางวนิัยตามแต่รฐับาลกลางจะพจิารณาต่อไป ซึ่งก่อใหเ้กดิการ



 

SE 743 5 

ต่อตา้นของครใูนช่วงเวลาต่อมา เป็นเหตุใหส้าธารณชนและนกัวชิาการหนัมาสนใจต่อความไม่
มปีระสทิธภิาพของครมูากขึน้ โดยเหน็ว่าครรูฐับาลโดยทัว่ไปมคีุณภาพต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 
ควรมที าการตรวจสอบการปฏบิตังิานของครแูละใหค้วามมัน่คงต่อวชิาชพีควบคู่กนัไป และไม่
ควรมอีุปสรรคในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานหรอืการนิเทศการสอนของครูอกี  ท่ามกลาง
ความขดัแยง้และการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งครแูละผูนิ้เทศ กท็ าใหม้คีรบูางสว่นทีย่อมรบัฟงั
ความเหน็เกี่ยวกบัการสอนในชัน้เรยีน โดยเฉพาะความคดิเหน็เกี่ยวกบัวธิกีารสอนและมคีรู
จ านวนมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาต่อมา ที่ยอมใหม้กีารสงัเกตการสอนทัง้บุคคลอื่นและเพื่อนครู
ดว้ยกนั ครูเหล่าน้ีเหน็ว่า เมื่อการสอนของตนพฒันาขึน้พวกตนสามารถมสี่วนร่วมในการ
ก าหนดความกา้วหน้าในสายวชิาชพีครู และตระหนักถงึความส าคญัของการสอนมากขึน้โดย
เหน็วา่เป็นพืน้ฐานในการฟ้ืนฟูศกัยภาพของคร ูซึง่ถอืวา่เป็นแนวความคดิใหมท่ีก่ าลงัเตบิโตขึน้
เรื่อย ๆและยงัคงใชใ้นปจัจุบนัซึง่มใีจความของแนวคดิน้ีว่า ครคูวรเป็นผูป้ระเมนิและพฒันา
คุณภาพการสอนของตวัเองและของเพื่อนครูดว้ยกนั นอกจากน้ียงัมกีารรบัเอาเทคนิคการ
นิเทศการสอนจากประเทศสหรฐัอเมรกิา เรยีกว่า Clinical Supervision Model มาใชก้นัอยา่ง
แพรห่ลายมากขึน้ 
 
ประวติัการนิเทศทางการศึกษาในประเทศไทย 
 
 การศกึษาในประเทศไทยเริม่ตัง้แต่สมยัสุโขทยั โดยเฉพาะการประดษิฐ์ตวัอกัษรไทย
ในสมยัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ท าให้สามารถเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาอย่างเป็น
ระเบยีบแบบแผนมากขึน้เพยีงแต่ยงัไม่มสีถานศกึษาที่ชดัเจน เพราะผูค้นจะส่งลูกหลานเขา้
ศกึษาหาความรูใ้นวดัและใหพ้ระสงฆท์ าหน้าทีเ่ป็นครูสอนหนังสอืซึ่งจุดเริม่ต้นน้ีมมีายาวนาน
และต่อเน่ืองเรือ่ยมาจนถงึสมยัอยุธยา กรุงธนบุร ีและกรุงรตันโกสนิทร ์ การนิเทศในช่วงแรกๆ
น้ียงัไม่มหีลกัเกณฑ์ใดๆ เป็นแต่เพยีงการสอดส่องดูแลให้มกีารดูแลเด็กในปกครองเท่านัน้  
จนกระทัง่ถงึสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หวัได้ทรงตัง้โรงเรยีนขึน้เพื่อใหพ้ระ
บรมวงศานุวงศ์ และลูกขา้ราชการไดศ้กึษาเล่าเรยีน นับเป็นจุดเริม่ต้นของการศกึษาทีม่แีบบ
แผน การนิเทศการศกึษาแมย้งัไม่เกดิขึน้อย่างสมบูรณ์แต่พระองคท์่านกด็ูแลและควบคุมการ
เรยีนการสอนด้วยพระองค์เอง จงึนับได้ว่าเป็นผู้นิเทศการศึกษาในโรงเรยีนที่พระองค์ท่าน
ก่อตัง้ขึ้น  เมื่อพระองค์ท่านก่อตัง้และดูแลจนเป็นระบบแล้วได้มอบหมายให้ผู้มีความรู้
ความสามารถรบัชว่งดแูลต่อ โดยแต่งตัง้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งครใูหญ่ เพื่อใหด้แูลผลการศกึษาของ
ผู้เรียนหรือนักเรียนในโรงเรียน ผลการศึกษาได้จากการจัดระบบการสอบเทียบความรู ้  
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เน่ืองจากสงัคมของไทยเปิดกวา้งในทุกๆดา้นท าใหม้กีารเผยแพร่ศาสนาหลายศาสนา และมี
การก่อตัง้โรงเรยีนสอนศาสนาขึน้ในระยะเวลาต่อมา จงึท าใหก้ารศกึษามรีะบบระเบยีบและมี
จ านวนมากขึน้ จงึมกีารตัง้กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศกึษาธกิารในปจัจุบนั) เพื่อดแูลใหม้ี
การสอบไล่ และมอบใบส าคญัเมื่อจบการศกึษาไวแ้สดงเป็นหลกัฐานเพื่อเขา้รบัราชการ เพราะ
สมยัน้ีมุ่งผลิตคนเข้าท างานราชการ โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับเน้ือหาเป็นหลักให้ทดัเทียม
อารยประเทศ การดูแลของกระทรวงธรรมการจะมีการควบคุมการศกึษาของรฐับาลใหด้ าเนิน
ไปตามวตัถุประสงค์ที่พระองค์ท่านต้องการ  พรอ้มทัง้รายงานผลการเรยีนและการสอบ
ทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์ท่านด้วย ทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนที่มีความสามารถจะได้รบัรางวลั
พระราชทาน ท าให้ครูหรอืผู้สอนไม่รู้สกึว่าถูกนิเทศ และไม่กดดนัดงัเช่นต่างประเทศ แต่มี
ความรูส้กึภาคภูมใิจในวชิาชพี  เมื่อผลติบุคลากรทางการศกึษาไดม้ากขึน้ท าใหม้กีารขยายตวั
ทางการศกึษาเพิม่ขึน้ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาคโดยในปีพ.ศ. 2435 ประเทศไทยมกีาร
จดัพมิพห์นังสอืแบบเรยีนหลวงแจกจ่ายไปยงัโรงเรยีนทีอ่ยู่ในส่วนภูมภิาคใหม้โีอกาสไดเ้รยีน
ในมาตรฐานเดยีวกบัสว่นกลาง และมเีสนาบดที าหน้าทีค่วบคุมดแูลการศกึษาทัง้หมด ซึง่จดัได้
ว่าเป็นผูนิ้เทศทางการศกึษาในสมยัน้ี การดูแลจะตรวจการปฏบิตัิงานของ ผูส้อนหรอืคร ู
อาจารย ์ เพื่อควบคุมแนวการศกึษา วธิสีอน และเน้ือหาทีส่อน ตามทีส่ว่นกลางก าหนดเป็น
มาตรฐาน  ในปี พ.ศ.2443  การศกึษาขยายตวัมากขึน้เสนาบดไีมส่ามารถท างานคนเดยีวไดจ้งึ
มกีารแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาช่วยดแูลเรยีกบุคคลทีแ่ต่งตัง้นี้ว่า พนกังานตรวจ
แขวง ซึ่งมหีน้าทีต่รวจการปฏบิตังิานของบุคลากรในสถานศกึษาทีอ่ยู่ตามหวัเมอืง การนิเทศ
ในประเทศไทยจงึมรีปูแบบทีช่ดัเจนขึน้ ทัง้ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดยมรีูปแบบการนิเทศ
เป็นแบบตรวจตรา(Inspection) 
 เมื่อคนในประเทศมคีวามรูม้ากขึน้การจดัการศกึษากม็รีะบบระเบยีบทีด่ขี ึ้นอย่างเป็น
ล าดบัในปีพ.ศ. 2469 – 2475 มกีารตัง้กรมวชิาการขึน้ในกระทรวงธรรมการ เพื่อใหช้่วยดแูล
และควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยส่งเสริมให้มีการแต่งแบบเรียนที่ดีมามาตรฐาน 
ขณะเดยีวกนักท็ าหน้าทีจ่ดัอบรมครใูหม้คีวามรูค้วามสามารถเพิม่มากขึน้ เมื่อการศกึษามแีบบ
แผนที่ชดัเจนกป็ระกาศแผนการศกึษาชาตขิึน้ในปี พ.ศ. 2475  และตัง้ผูต้รวจการเป็นผู้
ควบคุมดูแลการเรยีนการสอน ตลอดจนจดัอบรมครูในต าบลที่ตรวจสอบให้อยู่ในมาตรฐาน
เดยีวกนั  เมื่อการศกึษามแีบบแผนการตรวจสอบก็ต้องมหีลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและมคีุณภาพ 
เพือ่ท าใหส้ถานศกึษาผลติผูเ้รยีนที่มคีุณภาพสูส่งัคมการตรวจตราและดแูลเช่นเดมิถูกปรบัปรุง
ใหม้รีะบบระเบยีบแบบแผนมากขึน้  ในปีพ.ศ. 2495 จงึจดัตัง้หน่วยศกึษานิเทศก์ขึน้ในกรม
วสิามญัศกึษา โดยมวีตัถุประสงคใ์หท้ าหน้าทีช่่วยเหลอืแนะน าและปรบัปรุงการเรยีนการสอน
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ของบุคลากรในสถานสถานศกึษา ถดัจากนัน้อกี 2 ปีไดต้ัง้หน่วยศกึษานิเทศก์กรมขึน้ใน
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ท าหน้าที่ปรบัปรุงคุณภาพการศึกษาขัน้พื้นฐานทุกระดับทัว่
ประเทศตัง้แต่ระดบัอนุบาล ประถมศกึษาตอนตน้ และตอนปลาย  งานใหญ่ทีเ่ป็นหวัใจส าคญั
ของหน่วยศกึษานิเทศกก์รมน้ีคอืการคน้ควา้ อบรม สาธติ แนะน าการท าอุปกรณ์ คู่มอืการสอน
และใหค้วามชว่ยเหลอืครใูนสว่นภมูภิาค ในปีพ.ศ. 2498 มกีารตัง้ศกึษานิเทศกรมการฝึกหดัครู
ขึน้ และไดต้ัง้ศกึษานิเทศกป์ระจ ากรมต่างๆเชน่ศกึษานิเทศกรมอาชวีศกึษา กรมพลศกึษา   

ในปีพ.ศ. 2500 ประเทศไทยไดข้ยายงานดา้นการนิเทศการศกึษาไปทัว่ราชอาณาจกัร 
มกีารตัง้ศกึษานิเทศก์ฝ่ายสามญัประจ าจงัหวดัใหช้่วยดูแล และช่วยเหลอืงานดา้นการศกึษา
ของจงัหวดั  ถดัจากนัน้อกี 3 ปีไดต้ัง้ศกึษานิเทศประจ าภาคขึน้ 12 ภาคการศกึษา และขยาย
ไปอกี 73 จงัหวดัทัว่ประเทศ ในปีพ.ศ.2515 กรมสามญัศกึษา กบักรมวสิามญัศกึษา ไดม้กีาร
รวมเขา้เป็นหน่วยงานเดยีวกนั เรยีกใหม่ว่า กรมสามญัศกึษา หน่วยศกึษานิเทศทัง้สองจงึ
รวมกนัไปดว้ยและเรยีกใหมว่า่ หน่วยศกึษานิเทศกก์รมสามญัศกึษา  หน่วยงานน้ีจะรบัผดิชอบ
โรงเรยีนมธัยมและโรงเรยีนประถม  ในปีพ.ศ. 2519 กระทรวงศกึษาธกิารออกระเบยีบ
กระทรวงศกึษาธกิาร ว่าดว้ย ศกึษานิเทศกรมสามญัศกึษาขึน้  เพื่อใหก้ารนิเทศสอดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลง และการพฒันาหน่วยศกึษานิเทศ กรมสามญัศกึษา  ต่อมาปีพ.ศ.2523 มกีาร
เปลีย่นแปลงระบบการบรหิาร การศกึษาในระดบัประถมศกึษา โดยโอนโรงเรยีนประถมศกึษา
ไปรวมกนัทีส่ านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาติ (สปช.) ซึง่มฐีานะเป็นกรมใหม่
ในกระทรวงศกึษาธกิาร ท าใหศ้กึษานิเทศกท์ีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นจงัหวดัต่าง ๆ ถูกเปลีย่นสงักดั ไป
สงักดัทีส่ านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ  

ในปีพ.ศ.2524 มรีะเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารทีว่่า ดว้ยศกึษานิเทศก์ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2524 ใหจ้ดัแบ่งหน่วยปฏบิตัิงานของ
ศกึษานิเทศก ์ออกเป็น 3 หน่วย คอื 

หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ  
หน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดั และกรงุเทพมหานคร  
และหน่วยศกึษานิเทศก ์ส านกังานการประถมศกึษาอ าเภอ หรอืกิง่อ าเภอ  

ท าใหม้สีดัส่วนทีร่บัผดิชอบงานชดัเจนขึน้  ปีพ.ศ.2530 กระทรวงศกึษาธกิารไดอ้อกระเบยีบ
การบรหิารงานศกึษานิเทศก์ กรมสามญัศกึษา ซึง่ประกอบดว้ยศกึษานิเทศกส์ว่นกลาง สว่น
เขต และส่วนจงัหวดั ท าใหก้ารนิเทศไดพ้ฒันาขึน้เรื่อยๆเป็นล าดบั และปจัจุบนัขยายตวัสู่
สถาบนัอุดมศกึษาเพื่อใหช้่วยผลติบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทางดา้นการสอน และช่วย
จดัอบรมให้บุคลากรในสถานศึกษาดงัจะเห็นได้จากการจดัอบรมครูของสถาบนัอุดมศึกษา
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ในช่วงปิดภาคเรยีนที่จดัท าขึน้บ่อยๆในทุกสถาบนั ทุกสถานที่และทุกโอกาสที่เอื้ออ านวยใน
การเขา้รบัการอบรมของบุคลากร 
 
สรปุ 
 
 จากความรูใ้นเรือ่งประวตัขิองการนิเทศท าใหเ้หน็ถงึความพยายามในการจดัการศกึษา
ของคนรุ่นก่อนที่มุ่งหวงัใหก้ารศกึษาก่อเกดิอย่างด ีมัน่คง และมปีระสทิธภิาพ ซึ่งคนรุ่นหลงั
ควรน าแบบอย่างดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันาการท างานในดา้นการศกึษาใหด้แีละมี
ประสทิธภิาพเพิม่ขึน้ตามความกา้วหน้าของความรูท้ีเ่ปลีย่นแปลงตามยุคสมยัอย่างไม่หยุดน่ิง 
ดงัจะเหน็ไดจ้ากการพฒันาการนิเทศที่เกดิในออสเตรเลยี แมจ้ะมปีญัหาในการนิเทศบ้างแต่
การเปิดใจรบัรูร้บัฟงัสิง่ใหม่ๆท าใหพ้บแนวคดิในการนิเทศที่ดทีี่ว่า ครูควรเป็นผูป้ระเมนิและ
พฒันาคุณภาพการสอนของตวัเองและของเพื่อนครูด้วยกนั แนวคดิน้ีมกีารน าใช้ในปจัจุบนั
หลายแหง่ ดงัภาพการสอนของนกัศกึษาทีม่เีพือ่นกัศกึษาคอยดแูล และแนะแนวการสอน 
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เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการสอน ความรู้ที่ได้น้ีสามารถประยุกต์รวมกบัความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยตี่างๆ แลว้ท าการสงัเคราะหเ์ป็นการสอนใหมท่ีด่ ีและมปีระสทิธภิาพต่อผูเ้รยีนท าให้
ผูเ้รยีนสนใจในการเรยีนมากขึน้ เช่น การสอนวทิยาศาสตร์โดยใช้สื่อการสอนที่ใกล้เคยีงกบั
ชวีติประจ าวนัจรงิๆจะช่วยดงึดูดความสนใจของผู้เรยีนได้ ดงัภาพการสอนวงจรไฟฟ้าของ
นักศึกษาฝึกสอนที่ได้รบัการนิเทศการสอนให้ใช้ของจรงิประกอบการสอนท าให้ผู้เรยีนเกิด
ความสนใจในการเรยีนมากขึน้ 
 
 
 

            
 
 จากความรู้ดงักล่าวถ้าเพื่อนครูด้วยกนัเหน็รูปแบบใดดกี็สามารถน าไปใช้ และบอก
กล่าวกันและกันในการจัดการเรียนการสอนได้ ซึ่งการน าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปปฏิบัติ จะ
ก่อใหเ้กดิผลดตี่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดยตรง อนัเป็นจุดมุง่หมายหลกัของการนิเทศการสอน
ทีทุ่กยคุทุกสมยัตอ้งการ 
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แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. เหตุใดการนิเทศในยคุแรกๆจงึไมเ่น้นทีก่ารสอนของครเูหมอืนปจัจุบนั  

2. หน้าทีข่องศกึษานิเทศกต์ามทีไ่ดศ้กึษาจากประวตัิการนิเทศมอีะไรบา้งท าไมจงึตอ้งท า

เชน่นัน้ 

3. ถา้การนิเทศของทา่นถูกต่อตา้นจากผูถู้กนิเทศทา่นจะแกป้ญัหาอยา่งไร 


