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 บทท่ี  3 
รปูแบบการนิเทศ 

 
 

การนิเทศมีรูปแบบที่หลากหลาย เมื่อพิจารณาจากอดีตมาถึงปจัจุบันจะพบว่ามี
นกัวชิาการแบ่งรปูแบบการนิเทศไวแ้ตกต่างกนัตามยุคสมยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แต่
เน่ืองจากรูปแบบ และลกัษณะการนิเทศไม่แตกต่างกนันัก คอืจะเน้นการนิเทศแบบตรวจตรา 
และแบบประชาธปิไตยเป็นส่วนใหญ่ จงึไม่ไดแ้ยกตามยุคสมยั แต่แบ่งการนิเทศตามรูปแบบ
การน าไปใชแ้ทน 

 
รปูแบบการนิเทศ 
 
 แฮรสิ (Harris,1985) แบ่งการนิเทศตามลกัษณะทีเ่ด่นของการนิเทศ ได ้2 แบบ ดงัน้ี 

1. การนิเทศแบบเน้นการใหค้ าแนะน า(Tractive Supervision) แบบน้ีผูนิ้เทศจะให้

ค าแนะน า ใหผู้ไ้ดร้บัการนิเทศน าไปปรบัปรงุแกไ้ข       

2. การนิเทศแบบเน้นความเป็นพลวตั (Dynamic  Supervision) แบบน้ีผูนิ้เทศจะจุด

ประกายทางด้านความคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รบัการนิเทศน าไปปฏิบัติ ผู้ได้รบัการนิเทศ

สามารถใช้ความรู้ ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ที่ตนเองมมีาปรบัปรุงการสอนตาม

ความเหมาะสมกบัสภาพความเป็นจรงิ 

ด ีเทนเนอร ์และ แอล เทนเนอร ์(D. Tanner and L. Tanner,1987) แบ่งการนิเทศตาม
ลกัษณะของผูนิ้เทศได ้4 แบบ ดงัน้ี 

1. การนิเทศแบบตรวจตรา(Inspection Supervision) การนิเทศแบบน้ีเป็นแบบ

เก่าแก่ที่มใีช้มานาน ผูนิ้เทศจะตรวจการท างานของสถานศกึษาให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์

ระเบยีบของหลกัสตูรทีก่ าหนดไว ้
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2. การนิเทศแบบเน้นผลงาน (Supervision as Production) การนิเทศแบบน้ีจะดู

ผลงานของสถานศกึษาว่าสามารถผลติผูเ้รยีนออกสูส่งัคมอย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไมม่ากน้อย

เพยีงใด บางคนเรยีกการนิเทศแบบวทิยาศาสตร์ เพราะมกีารวางแผนการท างานอย่างเป็น

ระบบระเบยีบตรวจสอบยอ้นกลบัไดอ้ยา่งเป็นขัน้ตอนทีช่ดัเจน 

3. การนิเทศแบบคลนิิก (Clinical Supervision) การนิเทศแบบน้ีเน้นทีก่ารปรบัปรุง

กระบวนการเรยีนการสอนในลกัษณะทีพ่จิารณาและแกไ้ขตามความเหมาะสมของผูไ้ดร้บัการ

นิเทศแต่ละแหง่ จงึคลา้ยกบัการรกัษาอาการเจบ็ปว่ยของคนไข ้ใหม้กีารฟ้ืนฟูสภาพไดด้ขีึน้ แต่

การนิเทศการศกึษาจะมุ่งใหผู้้ได้รบัการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนการสอนให้มี

ความเหมาะสม โดยผูนิ้เทศและผูไ้ดร้บัการนิเทศจะไดพ้บปะเผชญิหน้ากนัและรบัค าแนะน าไป

ปรบัใชต้ามความเหมาะสมและความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ของการใชง้าน 

4. การนิเทศแบบเน้นการพฒันา (Developmental Supervision) การนิเทศแบบน้ี

เน้นพฒันาผูไ้ดร้บัการนิเทศ ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการแก้ไขปญัหาของตนเองได ้ตาม

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในสถานศกึษา กลคิแมน(Glickmam,1981) ไดแ้บ่งวธิกีารนิเทศแบบน้ี 

เป็น 3 วธิคีอืวธิทีี่มกีารชีน้ า ไม่มกีารชีน้ า และวธิผีสมผสาน โดยพจิารณาตามความสามารถ

ของผูไ้ดร้บัการนิเทศ 

 การนิเทศในประเทศไทยมกีารน ารปูแบบการนิเทศของต่างประเทศมาใชข้ณะเดยีวกนั
กม็กีารพฒันารปูแบบการนิเทศของตนเองขึน้มาเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมของไทย ซึง่มี
รปูแบบหลายรปูแบบดงัต่อไปน้ี 
 การนิเทศการสอนแบบคู่สญัญา 

การนิเทศการสอนแบบคู่สญัญา(Buddy Supervision)(บูรชยั ศริมิหาสาคร, 2552, 
Online) คอื การนิเทศโดยตรงทีเ่ปิดโอกาสใหค้ร ู2 คน ไดด้งึเอาศกัยภาพทางการสอนทีม่อียูใ่น
ตวัของแต่ละคนออกมาแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นั โดยเริม่ต้นจากการจบัคู่สญัญา เพื่อสรา้งมติร
สมัพนัธอ์นัดตี่อกนั และใชส้มัพนัธภาพอนัดน้ีี เป็นตวัน าไปสูก่จิสมัพนัธห์รอืความส าเรจ็ในการ
จดักระบวนการเรยีน   
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การสอนแบบนี้ใชร้ะบบกระบวนการท างานแบบกลุ่มสมัพนัธ ์(Group Process) และใช้
แนวคดิทีมุ่ง่ทัง้การพฒันาคนและพฒันางาน คอื เน้นมติรสมัพนัธ์ (Concern for People) และ
กจิสมัพนัธ์(Concern for Production)เป็นหลกัเพราะทุกคนย่อมมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีอยู่ใน
ตวัเอง โดยถ้ามคีวามชอบที่เหมอืนกนัจะท าใหเ้ป็นเพื่อนกนัได้ง่ายขึน้ การนิเทศก็จะเป็นไป
อยา่งราบรืน่ 

การนิเทศการสอนแบบกลัยาณมิตร 

การนิเทศการสอนแบบกลัยาณมติร (อญัชล ี ธรรมะวธิกุีล, 2009, Online) เป็นการ
ชี้แนะและช่วยเหลอืดา้นการเรยีนการสอนในกลุ่มเพื่อนครูดว้ยกนั  มหีลกัการนิเทศที่เน้น
ประเดน็ส าคญั 4 ประการ คอื 

         1) การสรา้งศรทัธา ผูนิ้เทศจะตอ้งสรา้งศรทัธา เพื่อใหเ้พื่อนครยูอมรบัและเกดิความ
สนใจทีจ่ะใฝรู่ท้ ีใฝป่รบัปรงุการจดักระบวนการเรยีนรู ้

         2) การสาธติรปูแบบการสอน  ผูใ้หก้ารนิเทศจะตอ้งแสดงใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่า การ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญันัน้สามารถปฏบิตัแิละท าไดจ้รงิๆ  และเพื่อนครสูามารถน ารปูแบบ
ไปประยกุตใ์นชัน้เรยีนได ้

        3) การร่วมคดิแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ ผูนิ้เทศและผูร้บัการนิเทศ จะตอ้งมกีารพบปะกนัอย่าง
สม ่าเสมอ มกีารรว่มคดิแกป้ญัหาและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการจดักระบวนการเรยีนรู ้ซึง่กนัและกนั 

        4) การตดิตามประเมนิผลตลอดกระบวนการ ผูนิ้เทศจะตอ้งบนัทกึการนิเทศอย่าง
สม ่าเสมอ สงัเกตและรบัฟงัขอ้มลูป้อนกลบัจากเพื่อนครผููร้บัการนิเทศ ศกึษาปญัหาและแนว
ทางแกไ้ข เพือ่สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูข้ ึน้ใหมอ่ยา่งเป็นระบบและต่อเนื่องสบืไป 

 จุดประสงคข์องการนิเทศแบบน้ี (สุมน อมรววิฒัน์, 2545, หน้า217-220)เพื่อพฒันา
กระบวนการเรยีนรู ้ซึง่ประกอบดว้ยการเปิดใจ การใหใ้จ การร่วมใจ ตัง้ใจสรา้งสรรคค์ุณภาพ 
และเงือ่นไขทีไ่มเ่น้นปรมิาณงานแต่เน้นคุณภาพ 

 รปูแบบการนิเทศของไทยจะมลีกัษณะของความสมัพนัธท์างใจเขา้มาเกีย่วของ โดยจะ
เป็นการช่วยเหลอืกนัอย่างจรงิใจ เพื่อใหง้านด าเนินไปในทศิทางที่ถูกต้องตามความต้องการ
ของผูนิ้เทศและผูไ้ดร้บัการนิเทศรว่มกนั 
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 การนิเทศแบบร่วมพฒันา 

การนิเทศแบบร่วมพฒันา(Cooperative Development Supervision) (ศริวิรรณ์             
ฉายะเกษรนิ, 2542, Online) เป็นปฏสิมัพนัธ์ทางการนิเทศระหว่างผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ศกึษานิเทศกแ์ละครูผูส้อน ในกระบวนการนิเทศการศกึษาทีมุ่ง่แกป้ญัหาและพฒันาการเรยีน
การสอนอย่างเป็นระบบ โดยใชเ้ทคนิคการนิเทศการสอนเป็นปจัจยัหลกั บนพืน้ฐานของ
สมัพนัธภ์าพแห่งการร่วมคดิ ร่วมท า พงึพา ช่วยเหลอื ยอมรบัซึง่กนัและกนั ใหเ้กยีรตแิละ
จรงิใจต่อกนัระหว่างผูนิ้เทศ ผูส้อนและคู่สญัญา เพื่อร่วมกนัพฒันาทกัษะวชิาชพี อนัจะส่งผล
โดยตรงต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา การนิเทศแบบนี้มุง่แกป้ญัหา และพฒันาการเรยีนการ
สอนอยา่งเป็นระบบ เพือ่ยกระดบัคุณภาพการเรยีนของผูเ้รยีน โดยการปรบัปรุงการปฏบิตังิาน
ของผูส้อนใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูขึน้ 

     การนิเทศแบบสอนงาน 
 การนิเทศสอนงาน(Coaching) (อญัชล ี ธรรมะวธิกุีล, 2009, Online) เป็นการนิเทศที่
เน้นการพฒันาผลการปฏบิตังิาน (Individual Performance) และพฒันาศกัยภาพ (Potential) 
ของคร ูการนิเทศแบบน้ีจดัเป็นการสื่อสารอยา่งหนึ่งซึง่จะท าอย่างเป็นทางการและ/หรอืไมเ่ป็น
ทางการกไ็ด ้โดยมกีารปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผูบ้รหิารสถานศกึษา และครูผูส้อน เป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง (Two way Communication) ท าใหผู้บ้รหิารสถานศกึษา และครูผูท้ าการสอนได้
รว่มกนัแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ การนิเทศแบบน้ีจะก่อใหเ้กดิ
ความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างผูส้อนงาน (Coach) และผูถู้กสอนงาน (Coachee) ซึง่การสอนงานที่
ดจีะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีความพร้อม โดยเป็นความพร้อมของทัง้ผู้สอนงานและผู้ถูกสอนงาน
รว่มกนั เพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาคร ูใหม้คีวามรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะ
เฉพาะตวั (Personal Attributes) ในการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Result Oriented) โดยจะต้องมีการตกลงยอมรบัร่วมกนั 
(Collaborative) ระหวา่งผูนิ้เทศและครผููไ้ดร้บัการนิเทศ โดยการนิเทศการสอนงานจะมุง่เน้นไป
ทีก่ารพฒันาผลการปฏบิตังิานของครผููส้อนเป็นส าคญั (Individual Performance)       
 
กระบวนการนิเทศ 
 
 กระบวนการนิเทศ (Process of Supervision)(ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 
39) หมายถึง ขัน้ตอนในการด าเนินงานและการปฏิบัติงานการนิเทศอย่างมีระบบ มีการ
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ประเมินสภาพการท างาน การจดัล าดบังานที่ต้องท า การออกแบบงาน การประสานงาน 
ตลอดจนการอ านวยการใหง้านลุล่วงไป 
 กระบวนการนิเทศจะมีความสอดคล้องกับรูปแบบของการนิเทศ จึงขอกล่าวถึง
กระบวนการทีเ่ป็นสากล ซึง่ประเทศไทยไดน้ ามาประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาเขา้กบักระบวนการการ
นิเทศของไทยเอง ควบคูก่บักระบวนการนิเทศทีไ่ทยคดิและพฒันาขึน้ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 กระบวนการนิเทศของแฮรสิ (Harris, 1985) เดมิแฮรสิแบ่งกระบวนการไว ้5 ขัน้คอื 
กระบวนการวางแผน, กระบวนการจดัระเบียบงาน, กระบวนการน า, การควบคุม และการ
ประเมนิผล ต่อมาไดพ้ฒันาใหม้คีวามสมบูรณ์เหมาะสมกบัการนิเทศมากขึน้ โดยเน้นการวาง
แผนการปฏบิตังิานมากกว่าการควบคุมงานเหมอืนทีเ่คยแบ่งไว ้ท าใหม้ขี ัน้ตอนเพิม่ขึน้เป็น  6 
ขัน้ตอนดงัน้ี (ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า 41 - 43) 

1. การประเมนิสภาพการท างาน (Assessing) เป็นกระบวนการศกึษาถงึสภาพต่างๆ 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเพือ่เป็นตวัก าหนดการเปลีย่นแปลง มกีระบวนการยอ่ยๆดงัน้ี 

- การวเิคราะหข์อ้มลู เพือ่จะศกึษาถงึธรรมชาตแิละความสมัพนัธข์องเรือ่งต่างๆ 

- การสงัเกตเป็นการมองสิง่รอบตวัดว้ยความละเอยีดถีถ่ว้น 

- การทบทวนเป็นการตรวจสอบสิง่รอบตวัอยา่งตัง้ใจ 

- การวดัพฤตกิรรมการท างาน 

- การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการท างาน 

2. การจดัล าดบัความส าคญัของงาน (Prioritizing) เป็นกระบวนการก าหนด

ความส าคญัของงาน ตามเป้าหมายวตัถุประสงค์และกจิกรรมตามล าดบัความส าคญั ซึ่ง

ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่อไปน้ี 

- การก าหนดเป้าหมาย 

- การก าหนดวตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

- การก าหนดทางเลอืก 
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- การจดัล าดบัความส าคญัของงาน 

3. การออกแบบวธิกีารท างาน (Designing) เป็นกระบวนการวางแผนหรอืก าหนด

โครงการต่างๆ เพือ่ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง โดยประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยๆ ดงัน้ี 

- การจดัสายงานเป็นการจดัสว่นประกอบต่างๆของงานใหส้มัพนัธก์นั 

- การหาวธิกีารน าเอาทฤษฎ ีหรอืหลกัการไปสูก่ารปฏบิตั ิ

- การเตรยีมการต่างๆใหพ้รอ้มทีจ่ะท างาน 

- การจดัระบบการท างาน 

- การก าหนดแผนในการท างาน 

4. การจดัสรรทรพัยากร (Allocating Resources) เป็นกระบวนการก าหนดทรพัยากร

ต่างๆ ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการท างาน ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยๆ ดงัน้ี 

- การก าหนดทรพัยากร ทีต่อ้งใชค้วามตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ 

- การจดัสรรทรพัยากรไปใหห้น่วยงานต่างๆ 

- การก าหนดทรพัยากร ทีจ่ าเป็นจะตอ้งใชส้ าหรบัความมุง่หมายเฉพาะอยา่ง 

- การมอบหมายบุคลากร ใหท้ างานในแต่ละโครงการหรอืแต่ละเป้าหมาย 

5. การประสานงาน (Coordination) เป็นกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน เวลา วสัดุ

อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกทุกๆอย่าง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงบรรลุผล ซึ่ง

ประกอบดว้ยกระบวนการยอ่ยๆ ดงัน้ี 

- การประสานการปฏบิตังิานในฝา่ยต่างๆใหด้ าเนินการไปดว้ยความราบรืน่ 

- การสรา้งความกลมกลนืและความพรอ้มเพรยีงกนั 



 

SE 743 27 

- การปรบัการท างานในสว่นต่างๆใหม้ปีระสทิธภิาพใหม้ากทีส่ดุ 

- การก าหนดเวลาในการท างานในแต่ละชว่ง 

- การสรา้งความสมัพนัธใ์หเ้กดิขึน้ 

6. การอ านวยการ (Directing) เป็นกระบวนการทีม่อีทิธพิลต่อการปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิ

สภาพทีเ่หมาะสมทีจ่ะสามารถบรรลุผลแห่งการเปลีย่นแปลงใหม้ากทีสุ่ด มกีระบวนการย่อยๆ 

ดงัน้ี 

- การแต่งตัง้บุคลากร 

- การก าหนดแนวทางหรอืกฎเกณฑใ์นการท างาน 

- การก าหนดระเบยีบแบบแผนเกีย่วกบัเวลา ปรมิาณ หรอือตัราเรง่ในการท างาน 

- การแนะน าการปฏบิตังิาน 

- การตดัสนิใจเกีย่วกบัทางเลอืกในการปฏบิตังิาน 

เน่ืองจากกระบวนการนิเทศของไทยมลีกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนัจงึขอกล่าวเฉพาะ
กระบวนการทีม่ลีกัษณะเดน่บางกระบวนการ ดงัน้ี 

      กระบวนการนิเทศการสอนแบบคู่สญัญา 

      กระบวนการนิเทศการสอนแบบคูส่ญัญา (บรูชยั ศริมิหาสาคร, 2552, Online)ม ี4 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 

       ขัน้ที ่1 การเสนอนแนวคดิ 

                 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการนิเทศการสอนแบบคู่สญัญาให้
ครใูนโรงเรยีนทดลอง น าไปปฏบิตั ิภายใตก้ารสนบัสนุนทุกรปูแบบ 
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                 2. เมื่อครยูอมรบัหลกัการแลว้ ใหค้รจูบัคู่สญัญาทีม่ปีญัหาการเรยีนการสอนใน
วชิาเดยีวกนัหรอืชัน้เดยีวกนั เพือ่รว่มกนัวางแผนการนิเทศ เชน่ สงัเกตการสอน เขยีนแผนการ
จดัการเรยีนรูแ้ละเตรยีมสือ่การสอน เป็นตน้ 

                 3. คู่สญัญาแต่ละคนเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูใ้นวชิาทีม่ปีญัหา โดยต่างฝา่ย
ต่างเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวคดิของตน 

       ขัน้ที ่2 การสาธติ (สมมตวิา่ คร ูA เป็นคูส่ญัญากบัคร ูB) 

                 1. คร ูA สาธติการสอนตามแผนการสอนของตน โดยมคีร ูB เป็นผูส้งัเกตการ
สอน และบนัทกึจุดเด่นจุดดอ้ยของคร ูA ตามแบบสงัเกตการสอน 

                 2. คร ูB สาธติการสอนตามแผนการสอนของตนในวชิาทีม่ปีญัหาเดยีวกบัคร ูA 
โดยมคีร ูA เป็นผูส้งัเกตการสอนและบนัทกึจุดเด่นจุดดอ้ยตามแบบสงัเกตการสอนเชน่เดยีวกนั 

                 3. คร ูA และคร ูB รว่มกนัวเิคราะหว์จิารณ์จุดเด่นจุดดอ้ยของกนัและกนัเพื่อน า
จุดเดน่ของแต่ละคนมาพฒันาใหด้ยีิง่ขึน้ และชว่ยกนัปรบัปรงุแกไ้ขจุดดอ้ย 

                 4. คร ูA และคร ูB น าจุดเด่นของแต่ละคนมาบูรณาการ เพื่อสรา้งนวตักรรมหรอื
แนวทางแกป้ญัหาในรปูแบบใหม ่ทีน่ าเอาสว่นดขีองแต่ละคนมาผสมผสานกนั 

  ขัน้ที ่3 การปฏบิตั ิ

                1. คร ูA และคร ู B  น าวธิกีารสอนทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงตามขัน้ที2่ ขอ้ที4่ มาใช้
ปฏบิตักิารสอนในวชิาเดมิหรอืในบทเรยีนต่อไป 

                2.   คร ูA และคร ู B นิเทศการสอนซึง่กนัและกนัอกีครัง้หน่ึง แลว้สรุปผลการ
นิเทศการสอน 

      ขัน้ที ่4 การวดัและประเมนิผล 

                 1. คร ูA และคร ู  B รว่มกนัวดัและประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน
หากยงัไมบ่รรลุจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้คูส่ญัญาตอ้งกลบัไปคน้ควา้หาความรูห้รอืแนวคดิ ทฤษฎี
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหานัน้เพิม่เตมิ เพื่อน ามาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และใชแ้กป้ญัหารว่มกนัอนัจะจ า
ไปสูว่ธิกีารแกป้ญัหาใหม ่
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                 2. ถา้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ลว้ คู่สญัญาควร
แสดงความยนิดรีว่มกนั เพือ่เป็นขวญัก าลงัใจและเป็นแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิใ์นการท างาน 

กระบวนการของการนิเทศแบบกลัยาณมิตร   

กระบวนการของการนิเทศแบบกลัยาณมติร  มกีระบวนการดงัน้ี(อญัชล ี ธรรมะวธิกุีล, 
2009, Online) 

1. ไมมุ่ง่เน้นปรมิาณ - เน้นความชดัเจนของขัน้ตอน วธิกีาร  
          2. สานพลงัอาสา - เริม่ทีศ่รทัธา / อาสาสมคัร / ไมใ่ชก่ารสัง่การ  
          3. เสวนารว่มกนั - ใชอ้ปรหิานิยธรรม 7 ดงัน้ี 
                      - หมัน่ประชุมเป็นเนืองนิตย ์
                      - พรอ้มเพรยีงท ากจิทีพ่งึท า  
                      - ปฏบิตัติามหลกัการทีว่างไว/้สิง่ใดดอียูรู่ร้กัษา  
                      - ศรทัธา ยอมรบันบัถอืกนัและกนั  
                      - ไมบ่งัคบั /ไมห่ า้หัน่ /ลุแก่อ านาจบงัคบับญัชา  
                      - พฒันาไปตามสภาพจรงิของสถานศกึษาทีเ่ป็นเรือ่งชดัแจง้  
                      - คุม้ครองเสรมิแรง ใหก้ าลงัใจ  
          4. สรา้งสรรคค์วามเป็นมติร - ชกัชวนใหร้ว่มกนัพฒันา  
          5. ฝึกคดิมุง่มัน่ - มคีวามเพยีร อดทน รูจ้กัใชเ้หตุผล  
          6. ทุกวนัปฏบิตั ิ- ท าอยา่งต่อเน่ือง  
          7. จดัท าบนัทกึแนวทาง - รูจ้กัสงัเกตแลว้บนัทกึ  

กระบวนการนิเทศการสอนแบบร่วมพฒันา  

กระบวนการนิเทศการสอนแบบรว่มพฒันา มลีกัษณะคลา้ยกระบวนการของการนิเทศ
แบบอื่นๆแต่มขี ัน้ตอนมากกวา่ดงัน้ี(ศริวิรรณ์  ฉายะเกษรนิ, 2542, Online) 

1. คูส่ญัญาตกลงรว่มกนั 

2. วเิคราะหป์ญัหาการเรยีนการสอนรว่มกนั 

3. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการแกป้ญัหาหรอืพฒันา 
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4. วางแผนการสอนและผลติสือ่ 

5. วางแผนการนิเทศการสอน 

6. สอนและสงัเกตการณ์สอน 

7. วเิคราะหผ์ลการสอนและผลการสงัเกตการสอน 

8. ใหข้อ้มลูป้อนกลบัซึง่กนัและกนั 

9. วางแผนการสอนและการนิเทศการสอนต่อเน่ือง 

 
สรปุ 
 
 จากรปูแบบและกระบวนการนิเทศขา้งตน้พบวา่การนิเทศจะตอ้งเปิดใจกวา้งและเรยีนรู้
ร่วมกนัทุกฝ่าย ทุกคน เพื่อแก้ปญัหาในหอ้งเรยีนและสถานศกึษาใหอ้ยู่ในระดบัมาตรฐานที่
สงัคมยอมรบัได ้การมปีฏสิมัพนัธ์อนัดจีะก่อใหเ้กดิมติรภาพทีง่ดงาม สานต่อในการนิเทศครัง้
ถดัไปดว้ยจงึควรใชถ้อ้ยค าและทา่ทางทีเ่ป็นมติรในการแนะน าชว่ยเหลอื  
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงออกแบบการนิเทศทีเ่หมาะสมกบัสถานศกึษาในชุมชนของทา่น 

2. รปูแบบการนิเทศของต่างประเทศและของไทยเหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร 

3. ขัน้ตอนการนิเทศของต่างประเทศและของไทยเหมอืนหรอืต่างกนัอยา่งไร 

                

 
 


