
 

 

จุดประสงค 
 นักศึกษาสามารถ.- 
 1. รูประวตัิความเปนมาของการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย 
 2. เปรียบเทียบการนิเทศ การนิเทศการศึกษา และการนเิทศการสอน 
 3. เขาใจเปาหมายของการนิเทศการสอน 
 

ประวัติความเปนมาของการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย 
 ในประเทศไทย การนิเทศการศึกษา มีมาพรอมกับการจัดการศึกษาระยะแรก ตั้งแต
สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ซึ่งขึ้นอยูกับบาน วัด และวัง  โดยเฉพาะวัดเปน
ศูนยรวมการศึกษา การนิเทศในระยะนี้เปนการนิเทศแบบเสรี วัดหรือสํานักแตละแหงดําเนินการ
โดยอิสระตามสถานภาพ 
 ตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตั้งโรงเรียน ตั้ง
กระทรวงธรรมการ (ศึกษาธิการ) มีการสอบไลเพ่ือมอบใบสําคัญแสดงเปนหลักฐานเพ่ือเขารับ
ราชการ มีการควบคุมการศึกษาใหดําเนินไปตามวัตถุประสงค ตองรายงานผลการเรียนและการ
สอบ ทูลเกลาฯ ถวาย นักเรียนและครูที่มีความพากเพียรในการเรียนและการสอบ จะไดรับ
รางวัลพระราชทาน เม่ือมีโรงเรียนฝกหัดครู การศึกษาไดขยายออกไปสูราษฎรทั่วไป ป 
พ.ศ.2435 ไดจัดพิมพหนังสือแบบเรียนหลวงแจกจายไปสวนภูมิภาคดวย 
 เสนาบดีและเจาหนาที่จัดการศึกษาไดแตงตั้งตัวบุคคลไปตรวจการปฏิบัติงานของ ครู 
อาจารย เพ่ือควบคุมแนวการศึกษา วิธีสอน และเนื้อหา ตามที่สวนกลางกําหนดเปนมาตรฐาน 
ป พ.ศ.2443 เจาหนาที่ออกไปตรวจการศึกษาตามหัวเมือง เรียกวา “พนักงานตรวจแขวง” หาก
พิจารณาวิธีการดําเนินงานและพฤติกรรมการนิเทศในยุคน้ีอาจเรียกไดวา “การนิเทศแบบตรวจ
ตรา (Inspection)” 
 การศึกษาที่มีแบบแผนยอมตองมีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ คุณภาพของผูเรียน
ยอมขึ้นอยูกับคุณภาพของครู อาจารย คุณภาพของครู อาจารย ขึ้นอยูกับระบบการนิเทศท่ีมี
แบบแผน การนิเทศมีผลกระทบตอการสอนของครู สงผลตอการเรียนของเด็ก เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ในป พ.ศ.2495 มีการจัดตั้งหนวยศึกษานิเทศกขึ้นในกอง

บทที่ 2 
การนิเทศการศึกษา 
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 ในป พ.ศ.2515 กรมสามัญศึกษา กับกรมวิสามัญศึกษา ไดรวมเขาเปนหนวยงาน
เดียวกัน เรียกวา “กรมสามัญศึกษา” หนวยศึกษานิเทศกทั้งสองกรมก็รวมกันดวย เรียกวา 
“หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา” รับผิดชอบทั้งระดับมัธยมและประถมศึกษา 
 ตอมา กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย ศึกษานิเทศก 
กรมสามัญศึกษา พ.ศ.2519 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาหนวย
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา ตอมาในป พ.ศ.2523 ไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
การศึกษาในระดับประถมศึกษา โดยการโอนโรงเรียนประถมศึกษาไปรวมกันที่สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ซึ่งมีฐานะเปนกรมใหมในกระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2523 มีผลทําใหศึกษานิเทศกที่ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดตาง ๆ ไปสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติไปโดยปริยาย 
 พ.ศ.2524  สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา
ดวยศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2524 ขึ้น โดย
แบงหนวยปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก ออกเปน 3 หนวย คือ 

1. หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
2. หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
3. หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ หรือก่ิงอําเภอ 

 

 วันที่  15  ธันวาคม  2530  กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบ วาดวยการบริหารงาน
ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา อันประกอบดวยศึกษานิเทศกสวนกลาง สวนเขต และสวน
จังหวัด 
 การนิเทศไดพัฒนามาตามลําดับ หลายปที่ผานมา การนิเทศซ่ึงเคยขีดวงจํากัดอยูใน
หนวยศึกษานิเทศก ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขณะนี้สถาบันอุดมศึกษาตางก็ไดผลิตบัณฑิต
ทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการสอน จึงมีความจําเปนตองสงนักศึกษาออกไป
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 ศึกษานิเทศกกับอาจารยนิเทศก มีหลายบทบาทท่ีเหมือนกันและแตกตางกัน บทบาท
หน่ึงที่เหมือนกันคือ การนิเทศการสอนในชั้นเรียน มีการเขียนตําราวาดวยการนิเทศการศึกษา 
การนิเทศการสอนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตระดับมหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิต ตางรวบรวมเรียบเรียงตําราเพ่ือใหนักศึกษาใชเปนแนวทางในการศึกษา 
คนควาดานการนิเทศเพ่ิมมากขึ้น หนวยศึกษานิเทศกในแตละกรมของกระทรวง ก็ปฏิบัติหนาที่
ใหความรู ฝกอบรม ก็ไดผลิตเอกสารออกเผยแพรอยางตอเน่ือง 
 

การนิเทศการศึกษาในตางประเทศ 
 สมัยกรีซตอนตน 
 การศึกษายังไมเปนระบบแบบแผน มีการสั่งสอนแนะนํากันเปนสวนตัว สวนมากเนน
ไปทางดานการฝกอบรมการทหาร และพลศึกษา ใชวิธีสอนโดยการมีสวนรวม (Participation) 
สมัยกอนคริสตศตวรรษที่ 9 (9 B.C.) สมัย Acolian Greek คนเร่ิมสอนเร่ืองการเขียน ในสมัย 
Dorian การเรียนเร่ืองการเขียนเปนเรื่องจําเปน จึงมีการสรางโรงเรียนขึ้นเม่ือ 500 ปกอน
คริสตศตวรรษ (500 B.C.) รัฐตาง ๆ ของกรีซใหการสนับสนุนการศึกษาตอสาธารณชน โดยไม
เลือกคนรวยหรือคนจน แตอนุญาตใหเฉพาะเพศชายเทาน้ันเขาโรงเรียน การอาน และการเขียน
จึงมีการส่ังสอนในทุกโรงเรียน ประมาณป 400-350 B.C. 
  ประมาณศตวรรษที่ 8 กอนคริสตกาล พวกสปารตันใหทุกครอบครัวสงเสริมความรูแก
ลูกหลาน โดยใหเด็กผูชายเขาโรงเรียน สวนเด็กผูหญิงอยูบาน อาจไดรับการถายทอดวิชา
ความรูดวย วิชาที่เรียนในโรงเรียนมียิมนาสติก เตนรํา ดนตรี ซึ่งวิชาเหลาน้ีไดพัฒนาไปสูยุคที่มี
ความเปนเลิศทางวิชาการ หรือยึดถือเปนอาชีพตอไปได หลักสูตรเร่ิมดวยวิชา พละ ยิมนาสติก 
ดนตรี ศิลป คณิตศาสตร การอาน การรอยกรอง กฎหมาย วิทยาศาสตร ปรัชญา จริยธรรม และ
สมบัติผูดี ครูที่มีชื่อเสียงคือ Socrates Plato และ Aristotle ซึ่ง Aristotle ไดสรางโรงเรียนทาง
ปรัชญา Apollonius Dyscholus (2 B.C.) พัฒนาศาสตรทางไวยากรณ สมัยเดียวกับที่ 
Eratosthenes เริ่มวิชาภูมิศาสตร 
 
 ในโรม 
 เม่ือพวกโรมันครอบครองอาณาจักร ชาวโรมันรับแนวความคิดดานศิลปะการศึกษา 
และวัฒนธรรมของกรีก (กรีกรับอิทธิพลมาจากชาวฮิบรู และ Phoenician) 
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 โรงเรียนเริ่มสอนไวยากรณประมาณป 140 B.C. มีหนังสือเขียนเปนภาษาลาตินไวใน
โรงเรียน วรรณคดีตาง ๆ ก็เขียนเปนภาษาลาติน  ดังน้ัน จึงเกิดความจําเปนที่จะตองมีการ
ปรับปรุงการสอน และหลักสูตรในวิชาภาษาลาติน ซึ่งมีการเรียนการสอนทั่วราชอาณาจักร 
ประมาณศตวรรษที่ 4-5 
 

การศึกษาและการนิเทศในสมัยกลาง 
 ดังกลาวมาแลววาในโรงเรียนมีการสอน การอาน และการเขียน มีนักเรียนทั้งหญิงและ
ชาย ครูไดรับการคัดเลือกมาจากผูมีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ของชุมชน หรือเมืองน้ัน ๆ มาทําการสอน 
สวนเงินเดือนนั้นรัฐเปนผูจาย 

ในยุโรป  5

 เริ่มเม่ือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทแขงขันกับนิกายโรมันคาทอลิก ประมาณป 
ค.ศ.1600 เปนชวงระยะเวลาที่การศึกษาดานภาษา วรรณคดี โดยเฉพาะภาษาลาตินกําลังไดรับ
ความนิยม  ทั้งนี้ เพราะนิกายโปรแตสเตนทเขามีอิทธิพลดานพิธีกรรมตาง ๆ เทาเทียมนิกาย
คาทอลิก ในเวลานี้เองที่ผูควบคุมดานการศึกษาพบวา พวกเขาตองมีเวลาสําหรับการนิเทศ 
ความตองการดานการนิเทศจึงปรากฏอยูหลายยุคหลายสมัยนับตั้งแตนั้นมา 
 

 6ในอังกฤษ 
 ระหวางศตวรรษที่ 16  การนิเทศไดเริ่มในโรงเรียน โดยที่ผูอุปการะโรงเรียนไดบริจาค
เงินเพ่ือเปดสอนแกคนจนดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงเรียนของรัฐ จุดหมายก็เพ่ือเตรียมคน
เขารับราชการ การนิเทศโรงเรียนและครูจึงเริ่มขึ้นในสมัยนี้ รัฐเปนผูดูแลรับผิดชอบ เพ่ือใหการ
เรียนการสอนอยูในทิศทางที่รัฐประสงคและสนใจ ผูนิเทศกเนนและใหความสนใจดานเน้ือหาทาง
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม เปนเรื่องหลักและสําคัญ สวนคุณภาพการสอนนั้นไมคอยไดรับการ
เอาใจใส 
 

 7ในสหรัฐอเมริกา 
 การนิเทศการศึกษาเร่ิมที่รัฐ Massachusetts เพราะในรัฐน้ีผูอพยพจากประเทศ
อังกฤษ ไดมาตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนใหนักเรียนอานออกเขียนได จุดหมายสําคัญคือเพ่ือให
นักเรียนอานคัมภีรไบเบิ้ล คําสอนได การศึกษาสมัยแรก ๆ จึงตั้งโรงเรียนเพ่ือสอนศาสนาเปน
หลัก ในป ค.ส.1654 มีการตั้งกฎเกณฑและคัดเลือกผูที่จะเปนศึกษานิเทศกคือ ตองมีคุณสมบัติ
ที่นาเชื่อถือศรัทธา มีศีลธรรมเปนแบบอยางที่ดี เพ่ือทําหนาที่ตรวจดูความประพฤติของครู 
สังเกตพฤติกรรมและดูแลสอบถามปญหาตาง ๆ ของเด็กอยางใกลชิด 
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 ในสหรัฐอเมริกาในระยะตน ความคิดเร่ืองการนิเทศการศึกษาในระยะแรก ๆ จํากัด
มาก เร่ิมดวยศึกษาธิการดูแลโรงเรียน และตั้งผูควบคุมดูแลขึ้นในสมัยตอมาเพ่ือดูแลการศึกษา
ในเมืองใหญ ๆ ในสหรัฐอเมริกา 
 ตอมาผูดูแลควบคุมการศึกษาใชเวลาสวนมากในดานการบริหารและดานธุรการ ทั้งน้ี
เพราะจํานวนนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น ผูควบคุมดูแลเปนตัวแทนในหนาที่บางประการของการนิเทศ
การศึกษา  ดังนั้นการแบงหนาที่ดานการบริหาร และการนิเทศการศึกษาจึงเริ่มขึ้นในป 
ค.ศ.1839 ไดจัดตั้งสถาบันฝกหัดครูขึ้นที่เมือง Connecticut ซึ่งกอนหนาน้ีไมมีใครยอมรับ
สถาบันวิชาชีพครู สถาบันตาง ๆ มุงที่จะใหครูเรียนวิชาสามัญ อยางไรก็ตามความพยายามที่จะ
ปรับปรุงการสอนยังไมเกิดขึ้นในโรงเรียนชนบท ในระยะน้ีมุงที่จะสอนเนื้อหาวิชาเทาน้ัน สวน
หลักการสอน วิธีสอน ไดเร่ิมในป ค.ศ.1920 เม่ือรัฐบาลไดจัดตั้งสถาบันวิชาชีพครูขึ้น เรียกวา 
National Commission on Accreditation of College of Teacher Education (NCATE)  
เปนสมาคมวิชาชีพครู คลายคุรุสภาของไทย และถาจะเปนครูตองเรียนวิชาชีพครูอยางต่ํา 15 
หนวยกิต 
 Spears (อางจาก ชารี  มณีศรี, 2538, 9) ไดแบงการนิเทศการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาไว 4 สมัย พอจะสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 สมัยที่ 1 สมัยแรกเปนการนิ เทศแบบตรวจตราและควบคุมโรง เ รียน  โดย
คณะกรรมการโรงเรียน (ค.ศ.1700) 
 สมัยที่ 2 การนิเทศโดยศึกษาธิการ (ค.ศ.1800) ยังคงเปนการตรวจตราและควบคุมอยู 
ทั้งน้ีเพราะคณะกรรมการโรงเรียนมอบใหผูมีความรู ความชํานาญดานการศึกษา ทําหนาที่ดาน
การบริหารและควบคุมการศึกษาแทนตน 
 สมัยที่ 3 การนิเทศโดยครูใหญและศึกษานิเทศกที่มีความชํานาญในทางหนึ่งทางใด
โดยเฉพาะ (ค.ศ.1900) 
  ในสมัยที่ 3 จึงเริ่มมีการนิเทศการสอนของครูขึ้น เน่ืองจากศึกษาธิการ 
(Superintendent) ทําไดไมทั่วถึง คณะกรรมการการศึกษา (Board of Education) ก็ขาดความ
ชํานาญ จึงจําเปนตองมีคนชวย คือครูใหญ และศึกษานิเทศกพิเศษท่ีแตงตั้งขึ้นมา เพ่ือชวยทํา
การนิเทศแทน 
 สมัยที่ 4 การนิเทศการศึกษาเนนที่การฝกอบรม (Inservice Training) การนิเทศ
การศึกษาโดยจัดโครงการอบรมมุงศึกษาปญหาตาง ๆ เก่ียวกับการเรียนการสอน การแกปญหา
การเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน ทั้งน้ีตองอาศัยความรวมมือจากผูบริหาร 
ครูใหญ ศึกษานิเทศก ครู อาจารย ตลอดจนกระท่ังผูปกครอง  ทั้งน้ีเพราะกระบวนการเรียนการ
สอนไมมีใครทําสําเร็จดวยตัวคนเดียว 

TL 713 11 



 

 Gwynn (อางจาก ชารี  มณีศรี, 2538, 10)  ไดสรุปภาพลักษณของการนิเทศ
การศึกษา ซึ่งเก่ียวของกับการนิเทศการสอนไวชัดเจน และสนับสนุนแนวความคิดของ Spears 
ในเรื่องของการนิเทศแบบตรวจตรา และควบคุมในสมัยแรก ๆ  Gwynn ไดชี้ใหชัดลงไปวา 
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารและครูใหญไมชัดเจน ซ้ําซอนกัน ทําใหครูในโรงเรียน
เกิดความสับสน ไมทราบจะปฏิบัติตามใครดี ประการสําคัญคือทั้งนักคิดและผูปฏิบัติ เขาใจการ
นิเทศแตกตางกัน  อยางไรก็ตามทั้งครูและผูบริหารเขาใจตรงกันอยู 2 ประเด็นหลักวา 

1. การนิเทศไมใชการตรวจตรา และ 
2. งานหลักของการนิเทศ คือการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 การนิเทศของสหรัฐอเมริกา พอที่จะสรุปจากสมัยแรกจนถึงสมัยปจจุบันตามที่ Eye 
และ Netzer แบงไว ดังนี้ 
 สมัยที่ 1 การนิเทศแบบตรวจตราของผูบริหาร (Administrative inspection) 
ค.ศ.1652-1875 เหมือนความคิดของ Spears และ Gwynn 
 สมัยที่ 2 การนิเทศโดยการแนะนําที่มีประสิทธิภาพ (Effective Orientation) 
ค.ศ.1876-1936 การนิเทศโดยใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําทั้งดาน 
เทคนิคการสอน สื่อการสอน การใช เทคนิคการนิเทศ และการวัดผลประเมินผลการเรียน 
 สมัยที่ 3 การนิเทศโดยอาศัยความรวมมือหรือทํางานเปนกลุม (Cooperative Group 
Effort) ค.ศ.1937-1959  สมัยน้ีเนนความรวมมือการทํางานเปนทีม โดยใชหลักความเชื่อ
พ้ืนฐานที่วาการทํางานสําเร็จไดโดยกลุม ใชกระบวนการหมู พวก รวมคิด รวมทํา รวมประเมิน 
ครบวงจร ในการทํางาน โดยมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือปรับปรุงการเรียนการสอน 
 สมัยที่ 4 การนิเทศโดยอาศัยการคนควาวิจัย (Research Orientration) ค.ศ.1960-
ปจจุบัน 
 
 จากความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี มีผลกระทบตอระบบ
การศึกษา และการนิเทศ การแกปญหาอยางมีระบบ โดยประยุกตหลักทางวิทยาศาสตรมาใชใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหปญหา การเรียนการสอนพัฒนาไปอยางมีระบบ 
นับเปนความจําเปนของการนิเทศในสมัยนี้ 
 จากประวัติความเปนมาของการนิเทศในยุคโบราณ กรีก โรมัน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และประเทศไทย นักศึกษาสามารถวิเคราะหการนิเทศในสมัยตน ๆ ของแตละประเทศไดวา ไม
มีรูปแบบที่ชัดเจน ตอมาการนิเทศมีลักษณะของการตรวจตรา ควบคุม และตอมาจึงพัฒนาเปน
การแนะนํา ชวยเหลือ ฝกอบรม มุงประเด็นชัดเจนลงไปวาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน ทําให
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ในออสเตรเลีย  8

 ออสเตรเลียเปนประเทศที่ใหญเทียบเทาประเทศสหรัฐอเมริกา หากแตประชากรมี
จํานวนเพียงประมาณ 1 ใน 7 ของประเทศสหรัฐอเมริกา สวนใหญของประชากรอยูอาศัยตาม
ชายฝงทะเลทั้งตะวันออกและตะวันตกของประเทศ ขอมูลเหลาน้ีมีความเก่ียวของกับการศึกษา
ในออสเตรเลียอยางไร ความรับผิดชอบสําคัญ ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาไมวาจะเปนการคัดเลือก
ครู การประเมินผลตลอดจนการใหความชอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ไปจนถึงการจัดสรร
งบประมาณ ลวนเปนอํานาจตามระบบรวมศูนยที่รัฐบาลกลาง หากจะมีสัญญาณของการ
กระจายอํานาจอยูบาง ก็ลวนเปนการใหอํานาจการตัดสินใจเล็ก ๆ นอย ๆ เชน การบํารุงรักษา
อาคารสถานที่ การจางลูกจางคนงานภารโรง การใหบริการหลักสูตรและที่ปรึกษา และกิจกรรม
เก่ียวของกับองคกรทองถิ่นอ่ืน ๆ 
 ในทางทฤษฎี ความรับผิดชอบในสายการศึกษาในออสเตรเลีย เปนไปตามหลักลําดับ
ขั้นบังคับบัญชา กลาวคือ ครูจะอยูในสายความรับผิดชอบขึ้นตรงตออาจารยใหญ อาจารยใหญ
ขึ้นตอผูตรวจการการศึกษาจากรัฐบาลกลาง ผูตรวจการฯ ขึ้นตอหัวหนาสํานักงาน หัวหนา
สํานักงานขึ้นตอปลัดกระทรวง และปลัดกระทรวงขึ้นตอรัฐมนตรี แตในทางปฏิบัติอาจแตกตาง
ไปจากระบบที่วาน้ี 
 เม่ือไมนานมานี้ (1982)  ผูตรวจการฯ จากสํานักงานใหญไดทําการวัดผลครูเพ่ือเลื่อน
ขั้นเลื่อนตําแหนง โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงานในหนาที่การประเมิน (Feed 
back) จากอาจารยใหญ และหลักฐานดานเอกสารอ่ืน ๆ หากจํานวนครูซึ่งเพ่ิมมากขึ้น ทําใหตอง
ยกเลิกการสังเกตการสอนในชั้นเรียนลง ความสําคัญของผูตรวจการฯ ในการประเมินผลครูใน
ลักษณะนี้ (summative evaluation) จึงลดลง แตจะไปมีบทบาทในดานการประเมินเพ่ือปรับปรุง 
(formative evaluation) แทน  นั่นคือ การชวยแนะแนวครูในการปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน 
ดังน้ัน ผูตรวจการฯ จึงมีบทบาท 2 ประการคือ เปนทั้งผูประเมิน (Summative) และผูชวยเหลือ
แนะนํา (Formative) แตจากการสํารวจพบวา ผูตรวจการฯ มักเลือกทําอยางใดอยางหนึ่งเทาน้ัน 
 ไมเพียงแตผูตรวจการฯ จะประสบปญหาในแงการเปลี่ยนแปลงบทบาท อาจารยใหญก็
ประสบปญหาเชนเดียวกัน  กลาวคือ ตามทัศนะของครูมักไมเปนที่แนใจวาอาจารยใหญนั้นมี
บทบาทในฐานะ ครู หรือบทบาทของผูบริหารจากรัฐบาลกลาง เพราะอาจารยก็มีสวนอยูใน
กระบวนการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูดวย และผลการสํารวจพบวา อาจารยมักมี
บทบาทดานบริหารมากกวาผูนําการสอน 
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 ดังน้ัน จึงไมมีผูนําดานการแนะแนวในการพัฒนาการสอนของครู นอกจากความ
พยายามในการพัฒนาความรูและทักษะเล็ก ๆ นอย ๆ หลังชั่วโมงสอน จากการสํารวจพบวา 
การพัฒนาครู และการปรับปรุงการสอนในชั้นเรียนยังเปนประเด็นปญหาสําคัญ ไมใชปญหาครู
ไมพอเพียงดังที่เคยเขาใจกัน 
 คณะกรรมาธกิารการศึกษาและศิลปศาสตรจากรัฐบาลกลางใหความเห็นวา การพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนยังคงเปนปญหา เนื่องจากครูผูสอนไดรับการฝกและมี
ประสบการณการสอนอยูในระดับที่ถือวานอยมาก นอกจากน้ี ครูหลาย ๆ คนยังถูกมอบหมาย
ใหมีหนาที่ที่ไมตองการจะทําการเพิ่มอํานาจการควบคุมจากรัฐบาลกลางยังปรากฏในเอกสาร
ของรัฐบาลรัฐทัสมาเนียที่ระบุวา ทางรัฐบาลตองการใหมีรายงานการปฏิบัติงานของครูทุกคนทุก 
ๆ 5 ป โดยระบุถึงการปรับปรุงงานในหนาที่ และการวัดสัมฤทธิผลจากการปฏิบัติงาน 
 เอกสารดังกลาวยังระบุให ครูทุกคนตองรายงานปญหาในการปฏิบัติหนาที่ทันทีที่เห็น
วาจะสอถึงความเสียหายในหนาที่เพ่ือรอรับคําสั่ง และหากไดรับคําสั่งแลวไมนําไปปรับปรุง
แกไขจะตองมีความผิดทางวินัยตามแตถูกพิจารณาตอไป 
 ในแงสาธารณชนก็มีการใหความสนใจเกี่ยวกับความไมมีประสิทธิภาพของครูเพ่ิมมาก
ขึ้น นักวิชาการบางคนใหความเห็นวา ปจจัยกําลังคนในสายครูรัฐบาลโดยทั่วไปถือวามีคุณภาพ
ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน รัฐบาลควรตองทบทวนถึงความม่ันคงของตําแหนงในสายวิชาชีพครูพอ 
ๆ กับการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของครู  ดังน้ัน อุปสรรคของการตรวจสอบจากภายนอกและ
การขัดขวางบทบาทของผูตรวจการฯ จะตองถูกแกไข 
 ในรัฐวิคทอเรีย ก็มีการเรียกรองใหทบทวนบทบาทผูตรวจการฯ ในโรงเรียนมัธยม
จนกระทั่งถึงประมาณชวง ค.ศ. 1960 สาเหตุเน่ืองจากแมวัตถุประสงคหลักการจะเพื่อตองการ
แยกแยะครูมีคุณภาพ ครูดอยคุณภาพ และสนับสนุนความกาวหนาในสายอาชีพครู แตในทาง
ปฏิบัติแลว กลับทําใหครูเกิดความรูสึกตอตานตอการแทรกแซงการสอนมากขึ้น 
 ดังนั้น ประเด็นคําถามจึงอยูที่ ควรมีการสังเกตการสอนของครูหรือไม? โดยใคร? และ
เพ่ือวัตถุประสงคใด? 
 ครูในออสเตรเลียไมไดถูกสังเกตการสอน เพ่ือวัตถุประสงคทั้งในแงการประเมินผล
ยอย (formative evaluation) และการประเมินผลรวม (summative evaluation) การสอนในชั้น
เรียนถูกปดก้ันจากความเห็นและคําแนะนําจากนักวิชาการในสายอ่ืน ๆ ซึ่งหมายถึงผลตางที่จะ
เกิดขึ้นในแงการพัฒนาคุณภาพ ประชาชนในชุมชนจะมีความม่ันใจมาตรฐานการศึกษามากขึ้น 
หากทางโรงเรียนจะแสดงใหเห็นวามีระเบียบปฏิบัติการใด ๆ ที่ครูจะสามารถไดรับคําแนะนําเชิง
สรางสรรคเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการสอนตอไปได 
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 แนวโนมปจจุบัน ทามกลางความขัดแยงทางความคิดเห็นตาง ๆ นี้ ก็มีครูบางสวน
ริเร่ิมเปดโอกาสรับฟงความเห็นตอการสอนในชั้นเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งตอวิธีการ
สังเกตการสอนโดยเพื่อนครูดวยกัน ครูจํานวนมาก มีความเห็นวา พวกตนสามารถมีสวนรวมใน
การกําหนดความกาวหนาในสายวิชาชีพครูดวยกันไดทั้งยังตระหนักถึงความสําคัญของการสอน
ในชั้นเรียนวาเปนพ้ืนฐานในการฟนฟูศักยภาพของครู 
 ทิศทางการพัฒนาครูโดยการสังเกตและประเมินผลการสอนของเพื่อนครูดวยกันนี้
ไดรับความนิยมแพรหลายขึ้นเรื่อย ๆ แมวาจะเปนไปชา ๆ เพราะความคิดติดยึดเดิมที่วา การ
ประเมินผลการสอนมักเปนไปเพื่อประโยชนในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงมากกวาการ
พัฒนาการสอน และความคิดที่วาการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนเปนหนาที่ของรัฐบาล
กลาง แนวความคิดใหมที่กําลังเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ นี้มีอยูวา ครูควรเปนผูประเมินและพัฒนา
คุณภาพการสอนของตัวเองและของเพื่อนครูดวยกัน 
 นอกจากน้ียังมีการนําเทคนิคการนิเทศการสอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกวา 
Clinical Supervision Model มาใชกันอยางแพรหลายมากขึ้น เพราะใหประโยชนในดานการวาง
ขอบเขตโครงสรางของการประชุม การรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลรวมกัน 
(Collaborative analysis of data) การสังเกตในเรื่องของหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในประเด็นที่ตนเองสนใจ ยอมเปนแรงจูงใจใหเห็นความเกี่ยวของตอเน่ืองและเปนประโยชนใน
แงปฏิบัติตอไปได 
 

ความหมายของการนิเทศ การนิเทศการศึกษา และการนิเทศการสอน 
 การนิเทศ (Supervision) 
 คําวาการนิเทศในปจจุบันมีความหมายแตกตางจากเม่ือ 3 ศตวรรษที่แลว เพราะการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีที่กาวหนาของโลก 
 จากพจนานุกรมของ Webster (1979, pp 320, 812, 1162) ใหความหมายวา 

- Supervision  คือ การแนะนํา (Direction)  การจัดการ (management) 
- คําวา Supervise  หมายถึง การดู to see 
- Superintend  คือ เอาใจใส หรือพิจารณา to attent, direct attention to  
- Oversee  คือ การสํารวจ การมองดู to surver, watch 

 
 Feyereisen, Fiorino และ Nowak (1970, 8)  ไดนิยาม Supervision วาเปนงานที่
สะทอนถึงความพยายามที่จะปฏิบัติ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาใหดีขึ้น พวกเขาได
อธิบายถึงความเคลื่อนไหวและการพัฒนาการที่ปรากฏการณทางการศึกษา ซึ่งเร่ิมในประเทศ
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 Neville (1978, 50) ใหคําจํากัดความ Supervision โดยแยกเปน Super ซึ่งหมายถึง 
above, over หรือ beyond และ vision ซึ่งแยกมาจาก Video (to see) Neville  จึงสรุป
ความหมายของ Supervision วา 
 The elements of supervision are evident in the process of overseeing or 
directing the work of others.  As a process, supervision is a series of decisions, actions, 
and interactions directed toward overseeing the work of others…  In sum Supervision is 
an integration of process, procedures and conditions that are consciously designed to 
advance the work effectiveness of individuals and groups. 
 
 Stoller (1978, 4)  ใหขอคิดวา จุดหมายสําคัญของ Supervision คือการชวยครูให
นิเทศตนเอง (Self-Supervision) 
 นักการศึกษาไทยสวนมากใหความหมายเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา และการนิเทศ
การสอนซึ่งจะกลาวตอไป  สวนผูเรียบเรียงมีความเห็นวา การนิเทศคือการประยุกตใชความรู 
ทัศนคติ ประสบการณ และทักษะที่ จําเปนเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงงานใหดียิ่งขึ้น โดยผาน
กระบวนการสงเสริมสนับสนุน ชี้แนะ และการใหขอมูลยอนกลับแกผูปฏิบัติงานนั้น 
 
 การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 
 กอนที่จะกลาวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษา ขอทําความตกลงเบื้องตนกัน
เสียกอนวา คําวา การนิเทศการศึกษา นั้น หมายรวมไปถึงการนิเทศการศึกษาทั่วไป ซึ่ง
สามารถจําแนกไดเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1. การบริหารการศึกษา 
2. การบริการทางการศึกษา 
3. การปฏิบัติการ 
4. การวัดผล 

จาก 4 ดานขางตนน้ี จึงเปนงานที่มีความหมายกวางขวางและครอบคลุมการศึกษา อันรวมถึง
การเรียนการสอนเปนจุดหมายหลักดวย  ชารี  มณีศรี (2538, 21)  สรุปตารางเปรียบเทียบ
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ตารางที่ 1  สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษา 
 

E.P. CUBBERLEY 
(1916) 

C.A. WAGNER 
(1921) 

W.H. BURTON 
(1922) 

C.F. SCOTT 
(1924) 

1. 1. เนนเรื่องความเปน
ผูนําและผู
ชวยเหลือคร ู

ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

 

1. ปรับปรุงการสอน 
 

1. เราครูใหมีกําลังใจ
ในดานการเรยีน
การสอน 

2. 2.  2. 2. มีความเขาใจเรื่อง
ประมวลการเรียน
การสอน 

เยี่ยมและสังเกต
การสอน 

เลือกและจัดการ
รายวิชาที่จะสอน
ใหครู 

ติดตอประสานงาน 
ปรับปรุงสภาพการ
เรียนการสอนโดย
เนนความสนใจ 
และประสบการณ
ของเด็กเปนสาํคัญ 

3. เปนครูของคร ู 3. ประเมินครู 3. ใหบริการครู 3. สงเสริมครูในการ
ทดสอบและการนํา
วิธีการทาง 
วิทยาศาสตรมาใช
ในการเรียนการ
สอน 

4.  4. ประเมินผลการ
สอน 

ทดสอบและ
ประเมินผล 

 

5.  5. สงเสริมครูคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

ประเมินครู  

6. รายงานผลการ
ทํางานของคร ู
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ตอจากตารางที่ 1   
BRIGGS JUSTMAN 

(1952) 
ADAM SAND DICKEY 

(1953) 
BURTON BRUCKNER 

(1955) 
1. 
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การรวมมือ การกระตุน 
และการใหคําแนะนําแกครู 
เพ่ือใหครูมีความเจริญงอก
งาม และสรางความเจริญ
เหลาน้ันแกเด็กทุกคน 

 

1. เปนบริการเก่ียวกับการ
สอนและการปรับปรุงการ
สอนใหดีขึ้น 

 

1. คือการใหบริการเก่ียวกบั
ความชํานาญทางเทคนิค 
ดานวิชาการในการเรียน
การสอน และการปรับปรุง
สภาพการเรียนและความ
เจริญของผูเรยีน 

 2. บุคลากรทางการนิเทศทํางาน
รวมกับผูอื่น เพ่ือผลสําเร็จของ
การเรียนการสอน 

 

 3. เปนงานสรางสรรค  
 4. ใหอิสระแกครูในการ

ปฏิบตัิงาน 
 

 5. มีการวางแผนเพ่ือปรับปรุง  
D.M. DESAI 

(1963) 
NEAGLEY AND EVANS 

(1964) 
EYE AND NETZER 

(1965) 
1. ศึกษาปญหาของแตละ

โรงเรียน 
 

1. 1. การกระทําในทางที่ดีใน
รูปแบบประชาธิปไตย เพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน ตลอดจนสราง
ความเจริญตอเน่ืองไปถึง
บุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
การศึกษา 

การนิเทศการศึกษา เปน
สวนหนึ่งของการบริหาร
โรงเรียน 

 

  2. ผูบริหารตองมีสวน
เก่ียวของในการใหบริการ
การศึกษา เพ่ือ
กระบวนการเรียนการสอน
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความ

 



 

KIMBALL WILES 
(1967) 

SPEARS 
(1967) 

GOOD 
(1973) 

1. 1. การแนะนํา การวางแผน 
การปรึกษาหารือรวมกัน
ของผูมีสวนเกีย่วของทุก
คน เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธภิาพ 

เปนกระบวนการที่ทําให
เกิดการปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอน
ของครู โดยทํางานรวมกับ
บุคลากรที่เก่ียวของ 
ELSBREE 

 

1. แนะนําครูและบุคลากรที่
เก่ียวของในการใหความรู
เก่ียวกบัวธิีการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

 

2. 2. 2. การบริการและกิจกรรม
ชวยครูในการทํางานใหมี
ขวัญและกําลงัใจ มีมนุษย
สัมพันธ 

เปนกระบวนการปรับปรุง
การเรียนการสอน 

พัฒนาครู 

3.  3. การอบรมครูและการ
พัฒนาหลักสูตร 

เลือกและปรับปรุง
วัตถุประสงคของการศึกษา 

  4. ปรับปรุงสื่อการสอน 
  5. ปรับปรุงวิธีสอน 
  6. ประเมินผลการสอน 

HARRIS 
(1975) 

MARKS AND OTHERS 
(1978) 

GOLDHAMMER AND OTHERS 

(1980) 

1. 1. สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียน
กระทําตอบุคลากรหรือส่ิง
ใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือ
วัตถุประสงคในการ
ดําเนินงาน หรือ
เปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบตัิงานของโรงเรียนมุง
ประสิทธิผลในดานงาน
สอนเปนสําคญั 

เปนการพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนให
หมายถึงสถานการณ และ
สงผลสะทอนตอการพัฒนา
นักเรียน 

 

1. งานที่มอบหมายที่จะ
กระตุนใหครูพัฒนาวิธีสอน 
สื่อการสอน โดยเนนทักษะ
การส่ือสาร 
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WILES AND LOVELL 
(1983) 

C.D. GLICKMAN 
(1978) 

GOLDHAMMER AND OTHERS 

(1980) 

1. 1. ระบบพฤติกรรมของ
องคการ ซึ่งเปนการทํางาน
ที่มีผลกระทบสูพฤตกิรรม
การสอนของครู ในระบบ
โดยมีจุดหมายเพ่ือ
ปรับปรุงสภาพการเรียน
การสอนแกนักเรียนใหดี
ขึ้น 

การปรับปรุงการสอน 
 

 

 2. การชวยเหลือครูโดยตรง 2. ชวยเหลือครูแกปญหา 
 3. การพัฒนาหลักสูตร 3. สรางความสัมพันธระหวาง

บุคคล 
 4. การใหบริการเสริมวิชาการ 4. สรางบรรยากาศที่ดี

ระหวางครูและนักเรียน 
 5. การพัฒนากลุมสนับสนุน

ครูใหทําวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
 

 
 
ตารางที่ 2  สรุปความหมายของการนิเทศการศึกษาของนักการศึกษาไทย 

สาโรช  บัวศรี รองรัตน  อิสรภักดี พนัส  หันนาคินทร สาย  ภาณุรัตน 
1961 

(2504) 
1962 

(2505) 
1970 

(2513) 
1974 

(2517) 
1. 
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การชวยเหลือ 
 

1. คือการบริการเพ่ือ
นําทางในการ
ปรับปรุงสภาพ
การเรียนการสอน 

 

1. 1. เปนการชวยเหลือ
รวมมือซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือปรับปรุง
การเรียนการสอน
ใหดียิ่งขึ้น 

ความพยายามที่จะ
ชวยสงเสริมให
การศึกษามี
คุณภาพในดาน
การเรียนการสอน 

2. การตรวจตรา 2. 2. เปนกระบวนการที่ คือแผนงานและ  

 



 

สาโรช  บัวศรี 
1961 

(2504) 

รองรัตน  อิสรภักดี 
1962 

(2505) 

พนัส  หันนาคินทร 
1970 

(2513) 

สาย  ภาณุรัตน 
1974 

(2517) 

3. การแนะนํา 
สงเสริม สนับสนุน 
เพ่ือใหงาน
วิชาการและธรุการ
ในโรงเรียน หรือ
แตละสาย ได
เกิดผลดี 

   

4. ไมเก่ียวกบัการ
บังคับบัญชา 
นอกจากชวยเหลือ 
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ภิญโญ  สาธร อารมณ  ฉนวนจิตร วิไลรตัน  บุญสวัสด์ิ ชารี  มณีศร ี
1974 

(2519) 
1985 

(2528) 
1995 

(2538) 
1995 

(2538) 

1. 
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แนะนําครูและ
ผูอ่ืนที่ทําหนาที่
เก่ียวกบัการศกึษา 
ใหรูวธิีปรับปรงุ
การสอนหรือการ
ใหการศึกษา 

 

1. 1. เปนการ
ประยุกตใชความรู 
ทัศนคติ ทักษะ 
ประสบการณ เพ่ือ
ปรับปรุง
กระบวนการสอน
โดยตระเตรียม
แผนการชวยเหลือ 
สนับสนุน ชี้แนะ 
ประเมินผล แลว
ใหขอมูลยอนกลับ 

เปนการกระตุนให
การทํางานประสบ
ผลสําเร็จ โดย
ผานตวักลางหรือ
บุคคลอ่ืน เชน ครู 
ผูบริหาร 

 

1. กระบวนการ
พัฒนาการเรียน
การสอนใหดีขึ้น 

 

  2. 2. เปนกระบวนการ
ทํางาน และความ
รวมมือระหวางผู
นิเทศกกับผูรบั
การนิเทศก เพ่ือ
ประสิทธิภาพอัน
สูงสุดในการเรียน
ของนักเรียน 

ความรวมมือ
ระหวาง
ผูเก่ียวของโดยใช
หลัก
ประชาธปิไตยใน
การนิเทศ 

 

การนิเทศการสอน (Instructional Supervision) 
 นักการศึกษาหลายทานที่ใหความหมายวา การนิเทศการสอนรวมอยูในการนิเทศ
การศึกษา อาทิเชน Kimball Wiles (1967)  Spears (1967)  Elsbree, et al., (1967)  Harris 
(1975)  Wiles and Lovel (1963)  Carl D.Glickman (1985)  นักการศึกษาไทย เชน พนัส  หัน
นาคินทร (2513)  สาย  ภาณุรัตน (2519) เปนตน 
 

 



 

การนิเทศการสอน คืออะไร 
 ชารี  มณีศรี (2538, 29)  ไดสรุปความหมายการนิเทศวา “เปนกระบวนการของความ
รวมมือกับผูมีหนาที่เก่ียวของ เพ่ือปรับปรุงการสอนของครู และการเรียนของเด็กใหทันตอความ
เปลี่ยนแปลง (Dynamic) มากกวาเชื่องชา (Static) ไมทันสมัย ความมุงหมายของการนิเทศ มุง
สงเสริมใหครูเจริญกาวหนาทางวิชาชีพ ปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น” 
 Glickman (อางจาก ชารี  มณีศรี, 2538, 13-15)  กลาววา การนิเทศการสอนเปนเรื่อง
ยอย (Subset) ของการนิเทศการศึกษา  การนิเทศการสอนเปนกระบวนการสําหรับปรับปรุงงาน
และพันธกิจในชั้นเรียน และกิจกรรมที่ดําเนินในโรงเรียนโดยที่ทํางานโดยตรงกับครู ซึ่ง 
Goldhammer, Anderson และ Krajewski เห็นดวยกับ Glickman สวน Harris ไดใหคําจํากัด
ความของการนิเทศการสอนไววา “สิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาไดกระทําลงไปกับบุคคลและกับ
วัตถุสิ่งของ เพ่ือที่จะรักษาไว หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานของโรงเรียนในวิธีทางตรง ที่มี
อิทธิพลตอกระบวนการสอนที่กระตุนและเสริมสงการเรียนของนักเรียน” 
 Eye, Netzer และ Krey (1971, 30)  มีความคิดวา “การนิเทศการสอนเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารโรงเรียน ซึ่งจุดมุงหมายเบื้องตนน้ัน เนนถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนที่
เหมาะสม ซึ่งเปนความคาดหวังของระบบโรงเรียน” 
 นิพนธ  ไทยพานิช (2535, 14)  ไดใหความหมายของการนิเทศการสอนวา “การนิเทศ
การสอนนั้นก็คือ กระบวนการและความคิดรวบยอด (Concept) เพ่ือจะปรับปรุงการสอนของครู 
เพ่ือผลประโยชนของนักเรียน ในอันที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ แลประสิทธิผลในการเรียนรูใหสูงขึ้น” 
 สําหรับผูเรียบเรียงคําวานิเทศการสอนคือ การเปนผูนําที่สงเสริมการสอนและการ
เรียน  การนิเทศการสอนจึงไมใชงานตามหนาที่สําหรับศึกษานิเทศกเทาน้ัน แตหมายรวมถึง
ผูนําทางการสอนทุกคน ตั้งแตผูบริหารสถานศึกษาอันมีผูอํานวยการหรืออาจารยใหญ หรือ
ผูชวยฝายวิชาการ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญดานการสอน  ตลอดจนครูทุกคนท่ี
เก่ียวของกับการเรียนการสอนที่ตองชวยกันรับผิดชอบเพ่ือชวยใหสถานศึกษาบรรลุเปาหมายได
มาตรฐานตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
 จากความหมายที่หลายทานไดตอบคําถามแลววา การนิเทศการสอนคืออะไร  
 เม่ือนําความหมายของการนิเทศ การนิเทศการศึกษา และการนิเทศการสอน มา
สัมพันธกัน ผูอานจะเห็นภาพชัดเจน ดังนี้ 
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A  คือการนิเทศ 
B  คือการนิเทศการศึกษา 
C  คือการนิเทศการสอน 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 การนิเทศการสอนจึงเปนหัวใจของการนิเทศการศึกษา ซึ่งจะตองไดรับความรวมมือ
จากผูบริหาร และองคประกอบอ่ืน ๆ ในอันที่จะดําเนินงานใหเต็มศักยภาพ เพ่ือปรับปรุงการ
เรียนการสอนของครู และเพ่ิมคุณภาพของนักเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่วางไว 
 

ความสําคัญและเปาหมายของการนิเทศการสอน 
 ชวงเวลาในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงระบบการดํารงชีวิตของมนุษยเร่ิมจากยุค
หิน นับเปนพันปจึงถึงยุคเกษตรกรรม ใชเวลาไมก่ีศตวรรษเปนยุคอุตสาหกรรม ไมก่ีทศวรรษ
เปนยุคเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร และสมองกล ปตอปที่ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานขอมูล
ขาวสาร (Information Technology) จะเจริญรุดหนาอยางไรพรมแดน การพัฒนาเหลาน้ีเกิดขึ้น
รวดเร็วในประเทศที่พัฒนาแลว และเมืองใหญ ๆ ของประเทศที่กําลังพัฒนา ถากระนั้นโรงเรียน
ที่มีอยูทั่วประเทศ ครู อาจารย ที่อยูในชนบทหางไกลจะทําอยางไร 
 การฝกหรือการผลิตคนนั้นเปนหนาที่ของครู ไมมีใครจะสอนคนไดดีไปกวาครู วิชาชีพ
ครูนั้นมีวิธีการ กระบวนการ ทักษะ และเทคนิค ซึ่งนิยมกลาวกันวา การสอนน้ันเปนทั้งศาสตร
และศิลป หากใชเคร่ืองมือตาง ๆ สอนแทนครูได วิชาชีพน้ีคงจะไมมีใครยอมรับ และคงจะสูญ
หายไปจากโลกแลว แตในความเปนจริงนั้น เคร่ืองมืออุปกรณทั้งหลายที่ชวยอํานวยความ
สะดวกนั้น ครูเปนผูใช เพ่ือชวยประหยัดพลังของครูใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน ครูจึง
ตองอาศัยการฝกอบรมเก่ียวกับนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือชวยชี้แนะแนวคิดในการปรับปรุง
พฤติกรรมการสอน 
 การนิเทศการสอนมีความสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายที่วางไว 
ทั้งนี้เพราะการนิเทศการสอนมุงที่จะชวยครูใหสอนดียิ่งขึ้น ชวยเด็กใหเรียนดียิ่งขึ้น ปรับปรุง

B C 
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 สาย  ภาณุรัตน (2517, 15)  ไดแบงความมุงหมาย การนิเทศการสอน ดังนี้ 
ดานสงเสริมใหเจริญกาวหนาทางวิชาชีพ (Professional Leadership) 

1. ชวยใหครูเขาใจวัตถุประสงคของการศึกษา หนาที่ของโรงเรียนที่จะดําเนินไปสู
วัตถุประสงคของการศึกษาน้ัน ภารกิจของศึกษานิเทศก ครูใหญ และผูบริหาร มิใชคอยเนนแต
เร่ืองเทคนิคและการสอน การคิดคนระเบียบวิธีสอนเทาน้ัน หากแตยังตองมุงเสริมสรางความ
เจริญเติบโตของนักเรียนโดยรอบดาน คือ ดานสติปญญา ดานอารมณ ดานรางกาย ดานสังคม 
ดานสุนทรียภาพ ดานมโนภาพ และดานสรางสรรคดวยเหมือนกัน 

2. ชวยใหครูไดเห็นและเขาใจในความตองการของเยาวชนและปญหาตาง ๆ ของ
เยาวชน และชวยจัดสนองความตองการของเยาวชนอยางดีที่สุดเทาที่จะทําได ตลอดจนชวย
แกไข และปองกันภัยอันจะพึงมีแกเยาวชน ชวยใหครูตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ของเด็ก ความตองการของเด็กในแตละวัยยอมแตกตางกัน แนวความคิดของเด็กและผูใหญ
มักจะเดินสวนทางกันเสมอ เพราะผูใหญเองก็ลืมสภาพของตนเม่ือตอนเปนเด็ก ผูนิเทศกจะตอง
พยายามชวยกระตุนเตือนใหครูรูจักใหกําลังใจแกเด็กนักเรียน เขาใจปญหาของเด็กวัยตาง ๆ 
และเขาใจความตองการของเด็กดวย 

3. ชวยสรางครูใหมีคุณลักษณะเปนผูนํา ลักษณะผูนําที่ดีคือชวยเสริมสรางความ
สามัคคี รูจักทํางานรวมกัน สงเสริมความเขาใจอันดีระหวางบานกับโรงเรียน มีความรับผิดชอบ 
มีความเพียรพยายามทํางานในหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี นอกจากน้ีครูตองมีความรูในเรื่อง
ตอไปน้ี 

3.1 ปรัชญาการศึกษา วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
3.2 หลักสูตรและประมวลการสอน 
3.3 พัฒนาการของเด็กและจิตวิทยา 
3.4 วิธีสอน 
3.5 ประเมินผล 
3.6 บริหารการศึกษาและนิเทศการศึกษา 

4. ชวยเสริมขวัญของคณะครูใหเขมแข็ง และรวมหมูคณะใหเปนทีม เพ่ือปฏิบัติงาน
รวมกันดวยกําลังสติปญญา เพ่ือบรรลุจุดประสงคเดียวกัน ขวัญและกําลังใจเปนเรื่องของจิตใจ
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ดานปรับปรุงการสอนและสงเสริมความเจริญงอกงามของครู 
5. ชวยพิจารณาความเหมาะสมของงานใหตรงกับความสามารถของครูแตละคน เม่ือ

มอบงานนั้น ๆ ใหครู ก็ควรชวยประคับประคองใหครูผูนั้นใชความสามารถของตนปฏิบัติงานให
กาวหนา ชวยคนหาคุณลักษณะที่ ดี เดนในตัวครูแลวสงเสริมให ดียิ่ งขึ้น มนุษยยอมมี
ความสามารถในบางอยางและหยอนในบางอยาง 

6. ชวยครูใหพัฒนาการสอนของตน สนับสนุนใหครูไดพิจารณาวิธีสอนและกิจกรรม
ตาง ๆ ที่ใชวาตรงไหนเขมแข็ง และตรงไหนเปนจุดออนซ่ึงจะตองแกไข อันอาจใช Check List 
หรือ Rating form โดยอาศัยหลักเกณฑวิชาหลักการสอน สวนการเลือกเนื้อหา การสราง
โครงการสอน การทําและการใชอุปกรณการสอน ตลอดจนเครื่องมือโสตทัศนศึกษา และส่ือการ
สอน การใชทรัพยากรใหเปนประโยชนในการเรียนรู การใหงานและการควบคุมน้ันมีขอควร
ระวัง ดังนี้ 

6.1 ไมพยายามยัดเยียดความคิดเห็นแกครู ไมพยายามฝนใหครูทําตามแบบที่ตน
ชอบ เพราะครูแตละคนตางมีความคิดเห็นเปนของตน และมีแบบอยางการ
ทํางานตามแบบของตนเอง ผูนิเทศกจึงควรทํางานรวมกับครูโดยใหครูไดรูจัก
ใชความสามารถของตนเองเปนสําคัญ 

6.2 หลีกเลี่ยงการกรอกคําแนะนําตาง ๆ ในการปรับปรุงการสอนจนครูรับไมไหว 
คือทั้งมากและยาก 

7. ชวยฝกครูใหมใหเขาใจงานในโรงเรียน และงานอาชีพครู ครูใหมแมจะไดรับการ
ฝกอบรมทางวิชาการมาเปนอยางดี แตยังขาดประสบการณในงานธุรการตาง ๆ การชวยฝกครู
ใหม อาจจะทํากอนโรงเรียนเปด ทั้งดานธุรการ และการปกครองชั้น รวมทั้งดานสังคมและการ
ทํางานรวมกัน 

8. ชวยประเมินผลงานของครู โดยอาศัยความเจริญงอกงามของเด็กไปตามแนวทางที่
ไดตกลงกันไว การประเมินผลงานของครูมีหลักเกณฑ เชน บันทึกการสังเกตหรือสังเกตในเวลา
ที่ครูเขาประชุม หลักฐานการแสดงความคิดริเร่ิม การวางตน ความขยันหม่ันเพียร ทัศนคติ 
ปริมาณ และคุณภาพของงาน เปนตนแบบใหครูวัดตนเอง หรือนักเรียนวัดครูในดานการสอน 
ความมุงหมายในการวัดผลเพื่อจะไดทราบวา 

8.1 อะไรบางที่กาวหนา และกาวหนาไปในระยะความเร็วขนาดไหน 
8.2 อะไรบางที่หยุดน่ิง 
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8.3 อะไรบางที่ถอยหลัง 
ทั้งขอ 8.2 และ 8.3  นํามาวิเคราะหมูลเหตุ หาทางแกไข แตละมูลเหตุเพ่ือใหการ
เรียนรูของนักเรียนดีขึ้นตามลําดับ 

9. เพ่ือชวยครูคนหาปญหาในการเรียนรูของเด็กแตละคน ชวยครูวางแผนการสอนให
เหมาะสม ในการสอนคร้ังหน่ึง ๆ การเรียนรูของเด็กในวิชาเดียวกันที่ครูสอนอยางเดียวกันนั้น
ยอมแตกตางกันเปนคน ๆ ไป  เด็กที่เรียนรูไดนอยกวาเด็กสวนมากนั้นเปนเพราะอะไร ครูบาง
คนมองหาจุดลําบากนี้ไมพบ หรือบางทีก็ปลอยปญหาของเด็กผานไปโดยไมคิดจะหา สิ่งน้ีผู
นิเทศกตองชวยครูรวมกันวางแผนการสอนใหเหมาะสม 

10. ชวยในดานประชาสัมพันธ บอกเลาและชี้แจงใหชุมชนและทองถิ่นทราบถึงความ
เคลื่อนไหวของการศึกษาที่โรงเรียนไดดําเนินการไปแลว  ทั้งน้ีเพ่ือใหราษฎรเขาใจและใหความ
รวมมือชวยเหลือโรงเรียน การประชาสัมพันธอาจจะเปนไดทั้งการติดตอเปนสวนตัว การเยี่ยม
เยียน การกีฬา อาศัยวัด(พระ) การจัดตั้งสมาคมครู-ผูปกครอง จัดปาฐกถา หองสมุดประชาชน 
เม่ือชุมชนเขาใจกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เพ่ือความเจริญงอกงามของบุตรหลานแลว ก็
จะเกิดศรัทธา ใหความรวมมือทั้งกําลังใจ กําลังกาย และกําลังทรัพย 

11. ชวยปองกันครูใหพนจากการถูกใชงานจนเกินขอบเขต และชวยปองกันครูจาก
การถูกตําหนิติเตียน หรือถูกลงโทษอยางไมเปนธรรม หนาที่ของครูนอกจากหนาที่ทางการสอน
แลว ยังจะตองใหความชวยเหลืองานอ่ืน ๆ หากการทํางานนั้นโดยสมัครใจก็ไมสูมีปญหา ถึง
กระน้ันก็อาจทําใหเสียเวลาที่จะปฏิบัติงานสอนเด็กและทรุดโทรมทั้งกําลังวังชา ทําใหการทํางาน
ประจําคืองานสอนพลอยบกพรองไปดวย 
 
 นอกจากน้ี Bigg และ Justman (อางจาก ชารี  มณีศรี, 2538, 25)  ไดสรุปความมุง
หมายของการนิเทศการศึกษาในสวนที่เก่ียวของกับการนิเทศการสอนไวแตกตางออกไป แตมี
ความสัมพันธและสําคัญตอการนิเทศการสอน ดังนี้ 

1. การสงเสริมความเจริญกาวหนาทางอาชีพ ไดแก 
1.1 การประชุมตาง ๆ การจัดอบรม สัมมนา และจัด Workshop 
1.2 การจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหครูไดมีโอกาสพบปะสังสรรคในดานวิชาการและ

สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทางการศึกษา 
1.3 การไปเยี่ยมชมสถาบันอ่ืน ๆ และศูนยฝกทดลองตาง ๆ 
1.4 ทําการทดลองหลักสูตร หนังสือเรียน และวิธีสอน 

2. การสงเสริมความเจริญงอกงามของครู ไดแก 
2.1 ใหครูไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยูเสมอ 
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2.2 ใหทดลองกิจกรรมตาง ๆ ที่ผูสนใจอยากจะทํา 
2.3 ใหเขารวมเปนสมาชิกของสมาคมตาง ๆ ที่เก่ียวกับอาชีพ (Professional 

Association) เพ่ือสงเสริมใหครูสนใจในกิจกรรมของสมาคมอาชีพครู
เหลาน้ัน ทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ 

2.4 สงเสริมครูที่มีความสามารถพิเศษในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ 
3. การปรับปรุงของครู ไดแก 

3.1 พิจารณาคัดเลือกครูที่มีคุณภาพเขาทําการสอน 
3.2 มอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถของครู 
3.3 ทําการสาธิตการสอนที่ดีใหแกครู 
3.4 ใหมีโอกาสไดสังเกตการสอน ประชุม สัมมนา เพ่ือศึกษาปญหาตาง ๆ 

เก่ียวกับการสอน สงเสริมการแลกเปลี่ยนครูและสังเกตการสอนระหวาง
โรงเรียน 

 นิพนธ  ไทยพานิช (2538, 17)  ไดระบุจุดมุงหมายสุดยอดปลายทางของการนิเทศ
การศึกษา คือ การนิเทศการสอน และการนิเทศการสอน ก็ควรจะเปนการนิเทศโดยตรงตอครู 
“ในหองเรียน” 
 

 จากความสําคัญและจุดมุงหมายของการนิเทศการสอนที่ไดอางถึง ซึ่งนักการศึกษาทั้ง
ชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดเสนอแนะไวนั้น จะเห็นไดวา เปนเรื่องของการนิเทศการสอนทั้ง
นอกหองเรียนและในหองเรียน ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก เราปฏิเสธไมไดเลยวา 
การที่ครูไดรับการสงเสริมใหมีความรูความสามารถเพิ่มขึ้นน้ัน ผลจะไปปรากฏในการสอนใน
หองเรียน ดังน้ันการนิเทศการสอนจึงเปนกระบวนการที่มีความสําคัญ มีเปาหมายชัดเจนที่จะ
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการสอนของครู โดยตองอาศัยองคประกอบ และวิธีการหลาย ๆ วธิทีีจ่ะ
ชวยใหการนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จ วิธีการเหลาน้ันจะไดกลาวถึงในบทวาดวยเทคนิควิธี
และทักษะวาดวยการนิเทศการสอนตอไป 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. เลาประวัติการนิเทศการศึกษาในประเทศไทย 
 2. เปรียบเทียบการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยกับตางประเทศ 
 3. ยกตัวอยางนักการศึกษาไทยที่ไดใหความหมายการนิเทศการสอนอยางนอย 2 คน 
 4. ระบุเปาหมายของการนิเทศการสอน 
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