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 บทท่ี  2 
การนิเทศการศึกษา 

 
 
ความส าคญัของการนิเทศการศึกษา 
 
 การนิเทศการศึกษา หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ แนะน า หรือปรบัปรุงทาง
การศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อให้สามารถด าเนินงานของตนไปได้
ดว้ยด ีโดยผูนิ้เทศควรเอาใจใส่ ในการส ารวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะน าการจดัการเรยีนการ
สอนของบุคลากรในสถานศกึษา ใหม้คีวามสามารถในการท างานอยา่งดมีปีระสทิธภิาพ  ซึง่มี
ความส าคญัและจ าเป็นดงัน้ี (อญัชล ี ธรรมะวธิกุีล,2009,Online) 

1. สภาพสงัคมเปลี่ยนไปทุกขณะ การศกึษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใหส้อดคล้องกบั
การเปลีย่นแปลงของสงัคมดว้ย     การนิเทศการศกึษาจะช่วยท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงขึน้
ในองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา  

2. ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยัง้ แม้แนวคิดในเรื่องการจัด
กระบวนการเรยีนรูก้เ็กดิขึน้ใหม่อยู่ตลอดเวลา  การนิเทศการศกึษาจะช่วยท าใหค้รูมคีวามรู้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ  

3. การแก้ไขปญัหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรยีนรู้พฒันาขึ้น 
จ าเป็นต้องได้รบัการชี้แนะหรอืการนิเทศการศกึษาจากผูช้ านาญการโดยเฉพาะ จงึจะท าให้
แกไ้ขปญัหาไดส้ าเรจ็ลุล่วง  

4. การศกึษาของประเทศเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาของชาต ิจะตอ้งมกีาร
ควบคุมดแูลดว้ยระบบการนิเทศการศกึษา  

5. การศกึษาเป็นกจิกรรมทีซ่บัซอ้น จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารนิเทศ เพื่อเป็นการใหบ้รกิาร
แก่ครทูีม่คีวามสามารถต่าง ๆ กนั  

6. การนิเทศการศกึษาเป็นงานทีม่คีวามจ าเป็นต่อความเจรญิงอกงามของคร ูแมว้า่คร ู
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จะไดร้บัการฝึกฝนมาอยา่งดแีลว้กต็าม  แต่ครกูจ็ะตอ้งปรบัปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะที่
ท างานในสถานการณ์จรงิ  

7. การนิเทศการศกึษา มคีวามจ าเป็นต่อการชว่ยเหลอืครใูนการเตรยีมการจดักจิกรรม  

8. การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่ทนัสมยัอยู่เสมอ 
เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีม่อียูเ่สมอ  

 จากความส าคญัขา้งตน้ท าใหเ้ราตอ้งมกีารนิเทศซึง่เปรยีบเสมอืนกระจก ทีส่ะทอ้นการ
กระท าของบุคลากรในสถานศกึษาว่าท าไดด้มีากน้อยเพยีงใด เมื่อเทยีบกบัสถานศกึษาอื่นๆ
หรอืเทยีบกบัเกณฑแ์ล้วไดม้าตรฐานหรอืไม่ จงึไม่ควรมองขา้มการนิเทศหรอืท าแบบขอไปที
เพราะการนิเทศทีด่จีะท าใหบุ้คลากรในสถานศกึษาพฒันาไปในทศิทางทีถู่กตอ้งเหมาะสมตาม
ความมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิของการนิเทศ 
 

ความมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา 

 

ความมุ่งหมายของการนิเทศการศกึษาที่สงดั อุทรานันท์ (2530) กล่าวไว้มดีงัน้ี 
(อญัชล ี ธรรมะวธิกุีล,2009,Online) 

1. การนิเทศการศกึษาเพื่อพฒันาคน  หมายถงึ การนิเทศการศกึษาเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกนักบัครูและบุคลากรทางการศึกษา   เพื่อให้ครูและบุคลากร   ได้เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมในทางทีด่ขี ึน้ 

2. การนิเทศการศกึษาเพื่อพฒันางาน  หมายถึง  การนิเทศการศกึษา  มเีป้าหมาย
สูงสุดอยู่ที่ผู้เรยีนซึ่งเป็นผลผลิตจากการจดักระบวนการเรยีนรู้ของครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา  โดยเหตุน้ีการนิเทศที่จดัขึน้จงึมจีุดมุ่งหมายที่จะ พฒันางาน  คอืการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีด่ขี ึน้ 

3. การนิเทศการศึกษาเพื่อสร้างการประสานสมัพนัธ์   หมายถึง  การนิเทศ
การศกึษา  เป็นการสรา้งการประสานสมัพนัธ ์ ระหวา่งผูนิ้เทศและผูร้บัการนิเทศ  ซึง่เป็นผลมา
จากการท างานร่วมกนั  รบัผดิชอบร่วมกนัมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั  ซึง่ไม่ใช่เป็น
การท างานภายใตก้ารถูกบงัคบัและคอยตรวจตราหรอืคอยจบัผดิ 



 

SE 743 13 

4. การนิเทศการศกึษาเพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจ   หมายถงึ  การจดักจิกรรมการ
นิเทศที่มุ่งใหก้ าลงัใจแก่ครู และบุคลากรทางการศกึษา  ซึ่งถอืว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคญัอกี
ประการหน่ึงของการนิเทศ  เน่ืองจากขวญัและก าลงัใจเป็นสิ่งส าคญัที่จะท าใหบุ้คคลมคีวาม
ตัง้ใจท างาน หากนิเทศไม่ไดส้รา้งขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏบิตังิานแลว้  การนิเทศการศกึษาก็
ยอ่มประสบผลส าเรจ็ไดย้าก 

เน่ืองจากการนิเทศจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้นิเทศและผู้ถูกนิเทศจึง
จ าเป็นตอ้งพจิารณาบุคคลทีจ่ะท าการนิเทศอยา่งด ีเพื่อใหป้ระสานสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทัง้ 2 
ฝา่ย ซึ่งปจัจุบนัเราทราบดวี่าผูท้ีท่ าการนิเทศการสอนไม่จ าเป็นตอ้งเป็นศกึษานิเทศก์เสมอไป 
บุคคลอื่นทีม่คีวามรู ้ผูอ้ านวยการโรงเรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูใหญ่หรอืแมแ้ต่เพื่อนครูก็
สามารถท าหน้าทีน้ี่ได ้แต่จะท าหน้าทีข่องการนิเทศไดค้รบถว้นไมเ่ท่ากนั จงึขอกล่าวถงึหน้าที่
การนิเทศไวใ้หเ้ป็นแนวทางประกอบการพจิารณาในหวัขอ้ถดัไป 

 

หน้าท่ีของศึกษานิเทศ 

 

หน้าที่ของศึกษานิเทศมผีู้กล่าวไว้หลายคน เช่น แฮรสิ กระทรวงศึกษาธิการ  โดย
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา   (ก.ค.ศ.) (2548) และ
คณะกรรมการคุรสุภา  (2549)  ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

แฮริส (Harris)ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้ 5 ข้อดังน้ี(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 
2009,Online) 

1. หน้าทีท่างการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าทีห่ลกั ศกึษานิเทศก์จะตอ้ง
ท างานทีเ่กีย่วกบัการสอนโดยตรง  นัน่คอืช่วยเหลอื  แนะน า  เกีย่วกบัวธิกีารสอนทีด่ใีหก้บัครู
รวมตลอดถงึการวดัและประเมนิผลดว้ย  

2. หน้าทีจ่ดับรกิาร (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลอืแนะน าเกีย่วกบัการ
บรกิารใหแ้ก่นักเรยีนโดยตรง  ไดแ้ก่  หน่วยสุขภาพพลานามยั  การแนะแนว  บรกิารจติ
บ าบดั  และสนัทนาการเป็นตน้  

3. หน้าทีจ่ดัอ านวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลอืในเรือ่งการจดั 

ด าเนินงานในดา้นธุรการทัว่ไป  เกีย่วขอ้งกบัคณะบุคคล  เป็นการเกีย่วพนัโดยทางออ้มกบัการ 
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เรยีนการสอน  

4. หน้าทีก่ารนิเทศ (Supervision Function) เป็นงานเกีย่วกบัการนิเทศการตดิต่อ 
ประสานงานเป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเรยีนการสอน ศกึษานิเทศกจ์ะท างานรว่มกบัคร ู 

5. หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป (General Administration Function) เป็นหน้าทีเ่กีย่วกบั
งานบรหิารในโรงเรยีนทัว่ ๆ ไป  ทีศ่กึษานิเทศกจ์ะชว่ยเหลอืโรงเรยีนได ้ 

กระทรวงศกึษาธกิาร  โดยส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา  (ก.ค.ศ.) ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ศกึษานิเทศก ์(2548) ไวด้งัน้ี (อญัชล ี ธรรมะวธิกุีล,2009,Online) 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

          ปฏบิตัหิน้าทีเ่กี่ยวกบังานวชิาการ  และงานนิเทศการศกึษาเพื่อปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนใหไ้ดม้าตรฐานการศกึษา  คน้ควา้ทางวชิาการ  และวเิคราะห ์  วจิยั  ตดิตาม  ตรวจสอบ
และประเมนิผล  เพือ่พฒันาการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  และปฏบิตัหิน้าที่
อื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

1.  การนิเทศการศกึษา  โดยสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาบรหิารหลกัสตูรสถานศกึษา  จดั
กระบวนการเรยีนรู ้ มรีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา
ชาติ  พฒันาการวดัและประเมนิผลการศกึษา  การพฒันาสื่อ  นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาไดอ้ยา่งมคีุณภาพ  

2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการ
ปฏบิตังิานและเผยแพรใ่หค้รไูดใ้ชใ้นการพฒันาการจดักระบวนการเรยีนการสอน  

3. การวเิคราะหว์จิยัเกี่ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร กระบวนการเรยีนรู ้สื่อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยทีางการศกึษา  เพือ่พฒันาระบบการบรหิารงานวชิาการ  พฒันามาตรฐาน  และ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่แก่ผู้บริหาร
สถานศกึษา  คร ู และผูส้นใจทัว่ไป  

4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการ  
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วางแผนนิเทศและพฒันางานทางวชิาการ  

5. ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

คณะกรรมการคุรุสภา  (2549)  ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ศกึษานิเทศก์  ดงัน้ี   ผูป้ระกอบวชิาชพีศกึษานิเทศก์  ต้องปฏบิตังิานตามมาตรฐานการ
ปฏบิตังิาน  ดงัต่อไปน้ี (อญัชล ีธรรมะวธิกุีล, 2009,Online) 

1. ปฏบิตักิจิกรรมทางวชิาการเกี่ยวกบัการพฒันาการนิเทศการศกึษา เพื่อใหเ้กดิการ
พฒันาวชิาชพีทางการศกึษา  

2. ตดัสนิใจปฏิบตัิกิจกรรมการนิเทศการศกึษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกดิแก่ผูร้บัการ
นิเทศ  

3. มุ่งมัน่ พฒันาผูร้บัการนิเทศใหล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมจนเกดิผลต่อการพฒันาอย่าง
เตม็ศกัยภาพ  

4. พฒันาแผนการนิเทศใหส้ามารถปฏบิตัไิดเ้กดิผลจรงิ  

5. พฒันาและใช้นวตักรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มคีุณภาพสูงขึ้นเป็น
ล าดบั  

6. จดักจิกรรมการนิเทศการศกึษาโดยเน้นผลถาวรทีเ่กดิแก่ผูร้บัการนิเทศ  

7. รายงานผลการนิเทศการศกึษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ  

8. ปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี 

9. รว่มพฒันางานกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรค ์ 

10. แสวงหาและใชข้อ้มลูขา่วสารในการพฒันา  

11. เป็นผูน้ าและสรา้งผูน้ าทางวชิาการ  

12. สรา้งโอกาสในการพฒันางานไดทุ้กสถานการณ์  

จากหน้าที่ขา้งต้นจะเป็นแนวทางให้ทัง้ผู้นิเทศและผู้รบัการนิเทศเตรยีมตวัได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเองถ้าจะท าการนิเทศบุคลากรในสถานศึกษาก็
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สามารถศกึษาจากหน้าทีท่ีศ่กึษานิเทศต้องกระท าได ้แต่ควรอยู่ในหลกัเกณฑข์องการนิเทศที่
ถูกตอ้งดว้ย 

 

หลกัส าคญัของการนิเทศการศึกษา 
 

หลกัการนิเทศน้ีมผีู้ก าหนดไว้หลายคนแตกต่างกนั โดยจะยกตวัอย่างหลกัการของ
ต่างประเทศ และหลกัการในประเทศใหเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาดงัน้ี  

บรกิส ์ และจสัทแ์มน  (Briggs  and  Justman)  ไดเ้สนอหลกัการนิเทศส าหรบั
ผูบ้รหิารไวด้งัน้ี (อญัชล ีธรรมะวธิกุีล, 2009,Online) 

1. การนิเทศการศกึษาตอ้งเป็นประชาธปิไตย  

2. การนิเทศการศกึษาจะตอ้งเป็นการสง่เสรมิ และการสรา้งสรรค ์ 

3. การนิเทศการศกึษาควรจะตอ้งอาศยัความรว่มมอืของวทิยากรหลายคนมากกวา่ที่
จะแบ่งผูนิ้เทศออกเป็นรายบุคคล  

4. การนิเทศการศกึษา ควรตัง้อยูบ่นรากฐานของการพฒันาวชิาชพีมากกวา่จะเป็น
ความสมัพนัธส์ว่นบุคคล  

5. การนิเทศการศกึษา จะตอ้งค านึงถงึความถนดัของแต่ละบุคคล  

6. จุดมุง่หมายสงูสุดของการนิเทศการศกึษา คอืหาทางชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้
ความสามารถตามความมุง่หมายของการศกึษา  

7. การนิเทศการศกึษาจะตอ้งเกีย่วขอ้งอยูก่บัการสง่เสรมิความรูส้กึอบอุ่นใหแ้ก่คร ูและ
การสรา้งมนุษยสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งหมูค่ณะ  

8. การนิเทศการศกึษาควรเริม่ตน้จากสภาพการณ์ปจัจุบนัทีก่ าลงัประสบอยู ่ 

9. การนิเทศการศกึษาควรเป็นการสง่เสรมิความกา้วหน้า และความพยายามของครใูห้
สงูขึน้  

10. การนิเทศการศกึษาควรเป็นการสง่เสรมิและปรบัปรุงสมรรถวสิยั ทศันคต ิและ 
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ขอ้คดิเหน็ของครใูหถู้กตอ้ง  

11. การนิเทศการศกึษา พยายามหลกีเลีย่งการกระท าอยา่งเป็นพธิกีารมาก ๆ  

12. การนิเทศการศกึษาควรใชเ้ครือ่งมอื และกลวธิงีา่ย ๆ  

13. การนิเทศการศกึษาควรตัง้อยูบ่นหลกัการและเหตุผล  

14. การนิเทศการศกึษาควรมจีุดมุง่หมายทีแ่น่นอน และสามารถประเมนิผลไดด้ว้ย
ตนเอง  

วจิติร   วรุตบางกูร  และคณะ  ไดเ้สนอแนะหลกัส าคญัในการนิเทศการศกึษาไวด้งัน้ี
(อญัชล ีธรรมะวธิกุีล, 2009,Online) 

1. หาทางใหค้รรููจ้กัช่วยและพึง่ตวัเอง ไมใ่ช่คอยจะอาศยัและหวงัพึง่ศกึษานิเทศกห์รอื
คนอื่นตลอดเวลา  

2. ช่วยใหค้รมูคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง สามารถที่จะวเิคราะหแ์ละแยกแยะปญัหาต่าง ๆ 
ดว้ยตนเองได ้ 

3. ตอ้งทราบความตอ้งการของครู แลว้วางแผนการนิเทศเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
นัน้ ๆ  

4. ศกึษาปญัหาต่าง ๆ ของคร ูและท าความเขา้ใจกบัปญัหานัน้ ๆ แลว้พจิารณาหาทาง
ชว่ยแกไ้ข  

5. ชกัจงูใหค้รชูว่ยกนัแยกแยะและวเิคราะหป์ญัหารว่มกนั  

6. การแกไ้ขปญัหาเกี่ยวกบัการเรยีนการสอน ควรเปิดโอกาสใหค้รูไดใ้ชค้วามคดิและ
ลงมอืกระท าเองใหม้ากทีส่ดุ  

7. รบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของคร ูแลว้น ามาพจิารณารว่มกนั  

8. ชว่ยจดัหาแหล่งวทิยากรอุปกรณ์การสอนตลอดจนเครือ่งมอืเครือ่งใชต้่างๆ ใหแ้ก่คร ู 

9. ชว่ยจดัหาเอกสาร หนงัสอื และต าราต่าง ๆ ใหแ้ก่คร ู 

10. ชว่ยใหค้รรููจ้กัจดัหาหรอืจดัท าวสัดุอุปกรณ์การสอนทีข่าดแคลนดว้ยตนเอง โดยใช ้
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วสัดุในทอ้งถิน่ทีม่อียู ่ 

11. หาทางใหส้ถานศกึษา ชุมนุมชน และหน่วยงานทีใ่กลเ้คยีง มคีวามสมัพนัธก์นัและ
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  

12. ตอ้งยอมรบันบัถอืบุคลากรทีร่ว่มงานในโรงเรยีนนัน้ ๆ และแสดงใหเ้ขาเหน็วา่เขามี
ความส าคญัในสถานศกึษานัน้ ๆ ดว้ย  

13. ช่วยใหค้รไูดแ้ถลงกจิกรรม และผลงานต่าง ๆ ของสถานศกึษาใหชุ้มชนทราบโดย
สม ่าเสมอ  

14. ตอ้งท าความเขา้ใจกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาในสว่นทีเ่ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของกนัและกนั  

15. ชว่ยประสานงานระหวา่งสถานศกึษากบัองคก์ารหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

16. รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ ทีเ่หน็วา่เป็นประโยชน์มาท าการวเิคราะหแ์ละวจิยั  

17. ท าความเขา้ใจเกี่ยวกบัเรื่องราวต่าง ๆ ของการศึกษาอย่างแจ่มแจ้ง เพื่อจะได้
ด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย  

 หลกัการดงักล่าวเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและบุคลากรภายในสถานศกึษา
ร่วมมอืร่วมใจกนัในการจดัท าใหส้ถานศกึษาของตนเองดูดมีปีระสทิธภิาพ พรอ้มรบัการนิเทศ
จากศกึษานิเทศและบุคคลอื่นทีม่สี่วนร่วมในสถานศกึษา ไม่ว่าจะเป็นผูป้กครองนักเรยีน หรอื
คนในชุมชน 
 
ประเภทของงานนิเทศการศึกษา 
 

การนิเทศการศกึษา  อาจแบ่งออกตามวธิปีฏบิตังิานเป็น 4  ประเภท(อญัชล ีธรรมะวธิกุีล, 
2009,Online) 

1. การนิเทศเพื่อการแกไ้ข (Correction) เป็นการนิเทศที่เกดิจากการพบขอ้ผดิพลาด
และบกพรอ่งกใ็หห้าทางช่วยแกไ้ขโดยวธิกีารต่าง ๆ  

2.  การนิเทศเพือ่ป้องกนั  (Preventive)  เป็นการนิเทศทีพ่ยายามหาวธิกีารต่าง ๆ มา 
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จดัด าเนินงานเพือ่ป้องกนัปญัหาต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้  

3.  การนิเทศเพื่อก่อ  (Construction)  เป็นการนิเทศทีเ่กดิจากความพยายามทีจ่ะ
กระท าในทางทีเ่หมาะสมเพื่อความเจรญิเตบิโตในอนาคต  เช่น  การใชร้ะเบยีบวธิสีอนทีด่เีป็น
ประจ า  ชว่ยใหก้ าลงัใจชว่ยกระตุน้ใหค้รทู างานดว้ยความกระฉบักระเฉง  

4.  การนิเทศเพื่อการสรา้งสรรค ์(Creation)  เป็นการนิเทศทีพ่ยายามจะคดิสรา้งสรรค์
ในสิง่ใหม ่ๆ ใหเ้กดิมขีึน้ในโรงเรยีน  

การนิเทศทัง้ 4 ประเภทจะช่วยท าใหก้ารศกึษามปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัป้องกนัไม่ให้
เกดิปญัหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปญัหากบัทางผูป้กครอง หรอืปญัหาในชุมชน เพยีงแต่ผูบ้รหิาร
และบุคลากรทุกคนรบัฟงัและชว่ยเหลอืกนัในการแกป้ญัหาใหถู้กตอ้งเหมาะสมเทา่นัน้ 

 

กระบวนการนิเทศการศึกษา 

 

กระบวนการนิเทศการศึกษา (อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2009,Online) หมายถึงการ
ด าเนินการในการนิเทศให้ได้ร ับความส าเร็จ  ซึ่งแฮริส  (Harris) ได้ก าหนดขัน้ตอนของ
กระบวนการนิเทศการศกึษาไวด้งัน้ี 

1. ขัน้วางแผน (Planning) ไดแ้ก่ การคดิ การตัง้วตัถุประสงค ์การคาดการณ์ล่วงหน้า
การก าหนดตารางงาน  การคน้หาวธิปีฏบิตังิาน  และการวางโปรแกรมงาน  

2. ขัน้การจดัโครงการ (Organizing) ได้แก่ การตัง้เกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวม
ทรพัยากรทีม่อียู่ทัง้คนและวสัดุอุปกรณ์  ความสมัพนัธแ์ต่ละขัน้  การมอบหมายงาน  การ
ประสานงาน  การกระจายอ านาจตามหน้าที ่ โครงสรา้งขององคก์าร  และการพฒันานโยบาย   

3. ขัน้การน าเขา้สู่การปฏบิตั ิ(Leading) ไดแ้ก่ การตดัสนิใจ การเลอืกสรรบุคคล การ
เรา้จูงใจใหม้กี าลงัใจคดิรเิริม่อะไรใหม่ ๆ  การสาธติ  การจูงใจ  และใหค้ าแนะน า  การ
สื่อสาร  การกระตุน้  สง่เสรมิก าลงัใจ  การแนะน านวตักรรมใหม ่ๆ และใหค้วามสะดวกในการ
ท างาน  

4. ขัน้การควบคุม (Controlling) ไดแ้ก่ การสัง่การ การใหร้างวลั การลงโทษ การให้
โอกาสการต าหนิ  การไล่ออก  และการบงัคบัใหก้ระท าตาม  
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5. ขัน้ประเมนิผล (Appraising) ไดแ้ก่ การตดัสนิการปฏบิตังิาน การวจิยั และการ
วดัผลการปฏบิตังิาน  กจิกรรมทีส่ าคญั  คอืพจิารณาผลงานในเชงิปฏบิตัวิ่าไดผ้ลมากน้อย
เพยีงใด  และวดัผลดว้ยการประเมนิอยา่งมแีบบแผน  มคีวามเทีย่งตรง  ทัง้นี้ควรจะมกีารวจิยั
ดว้ย  

 ขัน้ตอนขา้งต้นเป็นกระบวนการที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการปรบัปรุงการศกึษาใน
สถานศกึษา ซึง่จะไมส่ามารถสมัฤทธิผ์ลไดเ้ลยถา้บุคลากรทุกคนไมช่ว่ยกนั 
 
สรปุ 
 
 การนิเทศการศกึษาจะดเีพยีงใดกต็าม กต็อ้งอาศยัความรว่มมอืรว่มใจของบุคลากรทุก
คนในสถานศกึษา ดงันัน้จงึกระท าอย่างรอบคอบและระมดัระวงัความรูส้กึของผูถู้กนิเทศ การ
ใหโ้อกาสในการแกไ้ข ปรบัปรงุจะน าไปสูค่วามส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. หน้าที่ของศกึษานิเทศตามที่นักการศึกษาต่างประเทศและนักการศึกษาไทยแบ่งไว้

เหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร 

2. หลกัการในการนิเทศการศกึษาของไทยเหมอืนหรอืต่างจากของต่างประเทศ อยา่งไร 

3. บอกผลการนิเทศในสถานศึกษาของท่านในแต่ละฝ่ายพร้อมค าแนะน าที่ได้รบัจาก

ศกึษานิเทศ 

  


