
 

 

จุดประสงค 
 ผูอานสามารถ.- 
 1. สรุปลักษณะพื้นฐานที่สําคัญของผูนิเทศก 
 2. อธิบายทักษะที่ผูนิเทศกจําเปนตองพัฒนาตนเองแตละทักษะ อยางนอย 4 ทักษะ 
 3. วิเคราะหบทบาทหนาที่ของผูนิเทศก 
 
 การนิเทศการสอนจะประสบผลสําเร็จมากนอยสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความรูความสามารถ
ของผูนิเทศก ในบทนี้จะกลาวถึงบทบาทหนาที่และทักษะความชํานาญที่ผูนิเทศกจะนํามาใช 
 

ลักษณะพื้นฐานของผูนิเทศก 
 เปนที่ทราบกันดีแลววา ผูนิเทศกการสอนจะตองมีลักษณะพิเศษบางประการที่
เก่ียวของกับบทบาทและหนาที่ที่จะตองรับผิดชอบตองานการใหความชวยเหลือแกครูเพ่ือ
ปรับปรุงการสอนใหมีคุณภาพ  ดังน้ันลักษณะพ้ืนฐานของผูนิเทศกที่ควรจะมีอยูในตัวอยางนอย 
3 ประการ คือ 
 1. พื้นฐานความรู (Knowledge Base) 
  ผูนิเทศกควรเขาใจหนาที่ของครูผูสอน เขาใจบทบาทของผูมีสวนรวมในงานนิเทศ
การสอน มีความรูในเรื่องของการพัฒนาคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัยผูใหญที่จะตองเก่ียวของกับ
งานอาชีพครู 
 2. ทักษะปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Skills) 
  ผูนิเทศกจะตองทราบวามีพฤติกรรมของการนิเทศในลักษณะใดบางที่จะมีผลตอ
ครูผูสอนแตละคน หรือเปนกลุมมากที่สุด 
 3. ทักษะเฉพาะ (Technical Skills) 
  ในกรณีนี้ผูนิเทศกจะตองมีทักษะเฉพาะในดานการสังเกต (observing) การ
วางแผน (Planning)  การประชุม (Conferencing)  การสอน (Teaching)  การฝกอบรม (In-
Service Trainning)  การสื่อสาร (Communicating)  การประเมินผล (Assessing) และการ
วัดผลการปรับปรุงการสอน (Evaluating) 

บทที่ 4 
ลักษณะของผูนิเทศกกับการนิเทศการสอน 
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 องคประกอบทั้ง 3 ประการดังกลาว เปนลักษณะพื้นฐานที่จําเปนของผูนิเทศก การ
ปฏิบัติภารกิจของผูนิเทศกเพ่ือชวยพัฒนาครูนั้นมีความจําเปนตองสัมพันธกับการพัฒนา
หลักสูตร การชวยครูโดยตรง การใหบริการเสริมทางดานวิชาการ การฝกอบรม และการ
สนับสนุนครูทําวิจัยเชิงปฏิบัติการดวย 
 ลักษณะพื้นฐานและทักษะเหลาน้ีเปนสวนสําคัญอยางมากของงานนิเทศการสอน ซึ่ง
จะตองสอดคลองกับจุดหมายของหลักสูตร วัตถุประสงคของโรงเรียน ความตองการของ
ครูผูสอน (Teacher Needs)  และผลที่ไดรับทั้งหมดจะมีอิทธิพลย่ิงใหญตอการปรับปรุงการ
เรียนการสอน และการเรียนรูของนักเรียน ครูเปนผูปฏิบัติการและนําหลักสูตรไปใช เปนผูที่รูสึก
ถึงความสําเร็จดานการสอนของตน ทําใหเกิดความเช่ือม่ันภาคภูมิใจ และมีทัศนคติที่ดีตองาน
อาชีพ อันจะนํามาซ่ึงความพยายามมุงม่ันจะพัฒนาตนเองตอไป 
 

พื้นฐานความรูเก่ียวกับการพัฒนาผูใหญ 
 การนิเทศการสอนเปนงานที่ผูนิเทศกตองพัฒนาครู ซึ่งเปนการพัฒนาผูใหญ ผูนิเทศก
จึงตองมีความรูความเขาใจถึงความสามารถของผูใหญที่จะปรับปรุงตนเองอยูตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงในวัยผูใหญ ดานแนวความคิด ทัศนคติ ความสัมพันธทางสังคม มักเปลี่ยนแปลง
เสมอ 
 ตามทฤษฎีขั้นบันได (Stage Theory) ซึ่ง สุทธนู  ศรีไสย (2537, 14) กลาววา “ถาผู
นิเทศกรูและเขาใจจะสามารถประยุกตใชกับครูผูสอน เพ่ือปรับปรุงการสอนไดอยางเหมาะสม”  
ทฤษฎีขั้นบันได แบงเปน 3 ขั้น คือ 

1. ขั้นของความเจริญเติบโตทางรางกาย 
2. ขั้นของการพัฒนาตามระดับอายุ ดานสติปญญา และบุคลิกภาพ 
3. ขั้นของการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง 

 การที่จะพัฒนาครูใหเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งอยางใด ผูนิเทศกจึงควรตระหนักเสมอวา 
ครูมีประสบการณ ความรู และมีความเปนตัวของตัวเองมาก และอาจเปนคนที่มีความเชื่อม่ันใน
ตนเองสูงดวย  ดังน้ันผูนิเทศกควรปฏิบัติอยางไรในการนิเทศการสอนกับครู จึงเปนคําถามที่
ตองการคําตอบเพื่อการปฏิบัติงานในหนาที่นี้ 
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 ทานเขาใจแผนภูมิวาอยางไร? 
ประเภท อายุ 21 ป อายุ 40 ป อายุ 65 ป 

ความเฉียบแหลม  ขอมูลใหมเก่ียวของอยางงาย ๆ กับขอมูล  
ของสติปญญา  เกา 

 

   
รูปแบบของความคิด
รวบยอด (Concept) 
 

 เปรียบเทียบและสัมพันธระหวางตนเองกับ 
 ผูอ่ืน 

 

ความเปนตัวเอง  มีอิสระ และแกปญหาแบบบูรณาการ  
การเปลี่ยนแปลง ตองการอํานาจ ทํา

ทุกอยางเพ่ือ
ครอบครัว อาชีพ 
และการดําเนนิชีวติ 

สามารถตอบโต 
บันทึกส่ิงสําคญัไว
ตามลําดับ 

ยอมรับทุกส่ิงที่
เกิดขึ้นได 

 

งานวิจัยเก่ียวกับครูและผูนิเทศก 
 1. Glickman (อางจาก สุทธนู  ศรีไสย 2537, 23)  ไดใหความเห็นวา ครูคือผูใหญที่
รับเอาความรูใหม ๆ อยูตลอดเวลา เพ่ือนํามาถายทอดใหกับผูเรียน  ดังนั้นครูจึงเปนเสมือนหน่ึง
ผูเรียนที่จะตองมีความกระตือรือรนอยูเสมอ ในทํานองเดียวกับผูนิเทศกซึ่งเปนครูของครูก็
จะตองมีความกระตือรือรนอยูเสมอที่จะชวยเหลือครูใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ควรจะปฏิบัติกับ
ครูใหเหมือนกัน เชน ครูควรไดรับการเสริมความรูเพ่ิมเติม 
 2. งานวิจัยของกลาสเบอรก (Glassberg, 1910)  ไดศึกษาวิจัย ความสัมพันธระหวาง
การพัฒนาสติปญญากับการปรับปรุงการสอน จากขอคนพบเขาไดเสนอความเห็นไววา 
ครูผูสอนที่มีแนวความคิดในระดับสูง จะมีแนวโนมที่จะปรับปรุงการสอนในดานตาง ๆ ตอไปน้ี
ใหดีขึ้นได คือ 

2.1 รูปแบบการสอน 
2.2 ความยืดหยุน 
2.3 ความอดทน 
2.4 การใชวิธีการสอนหลายรูปแบบในคาบเวลาเดียวกัน 

  การสอนของครูที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีผลมาจากรูปแบบพฤติกรรมของมนุษยที่
ซับซอนมากที่สุด ซึ่งในกรณีดังกลาวครูผูสอนที่มีแนวความคิดในระดับสูง มักจะมีพฤติกรรมการ
พัฒนาอยูในระดับสูงกวากลุมเพ่ือนครูที่มีแนวความคิดต่ํากวา 
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 3. งานวิจัยของรูทเตอร และคณะ (Rutter et al, 1970)  เบอรแมน และ แมคลาฟลิน 
(Berman and Mclaughlin, 1975)  ไดวิจัยองคประกอบของการสอนที่มีประสิทธิภาพ พบวา
การสอนที่มีประสิทธิภาพจะขึ้นอยูกับ 

- การปรับปรุง (Adaptation) 
- หลักสูตร (Curriculum) 
- อุปกรณการสอน (Materials) ที่มีในทองถิ่นน้ัน ๆ 

  สําหรับลักษณะของครูผูสอนที่มีประสิทธิภาพ มักจะนึกถึง 
- สิ่งที่ตนกําลังดําเนินการอยู 
- การประเมินผลการปฏิบัติ 
- การสํารวจ 
- การสรางสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ 

  ดัง น้ัน  เราจึงอาจกลาวไดวา  “ครูที่ประสบผลสําเร็จ  ก็คือครูที่ มีความคิด
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ” 
 4. งานวิจัยของ วิเทอเรล และอีริคสัน (Witherel and Erickson, 1978)  ไดวิจัย
กรณีศึกษาครู พบวาครูที่มีพัฒนาการความเปนตัวเองอยูในระดับสูงสุด จะแสดงออกในดานตาง 
ๆ ดังนี้ 

ก. วิเคราะหตนเอง 
ข. มีปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจน 
ค. สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้นกับนักเรียน และใชความสามารถของนักเรียนให

เปนประโยชน 
ง. จัดการและใชขอมูลหลากหลายในการสอน 
จ. เขาใจและปฏิบัติตามกฎ อํานาจ และการพัฒนาจริยธรรม 

 

บทบาทและหนาที่ของผูนิเทศก 
 ผูทําการนิเทศการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรียกวา ศึกษานิเทศก 
โรงเรียนใดที่จัดใหมีการนิเทศภายในโรงเรียน สวนมากจะใชครูอาจารยที่รับผิดชอบดานวิชาการ 
คือผูชวยครูใหญ อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการ หรืออาจารยที่ไดรับมอบหมายแตงตั้งใหเปนผู
ประสานงานดานการสอนและการนิเทศ สถาบันระดับอุดมศึกษาซ่ึงผลิตครูและสงนักศึกษา
ออกไปฝกสอน มีอาจารยนิเทศกเปนผูดูแลนักศึกษาฝกสอนในแตละโรงเรียน บางมหาวิทยาลัย
จะแตงตั้งอาจารยนิเทศกทั่วไปดูแลเรื่องทั่วไปเก่ียวกับการติดตอระหวางโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัย อาจารยนิเทศกประจําวิชาสําหรับการนิเทศการสอนในเนื้อหาวิชา เชน อาจารย
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บุคลากรที่ทําหนาที่นิเทศ  แบงไดเปน 4 กลุม คือ  
 กลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ ซึ่งตองการบุคคลผูมีความรู

ความสามารถพิเศษ มีทักษะ ประสบผลสําเร็จในวิชาชีพตาง ๆ  
 กลุมที่ 2 ผูมีหนาที่นิเทศโดยตรง คัดเลือกจากผูมีความรูและประสบการณดานการ

สอนมาแลว 
 กลุมที่ 3 ผูบริหาร 
 กลุมที่ 4 ครู บุคลากรภายใน 
 ตามที่กลาวมาแลววา บุคลากรทางการนิเทศการสอน แบงเปน 4 กลุม แตละกลุมยอม
มีบทบาทและหนาที่แตกตางกัน ในสวนผูเชี่ยวชาญเนนบทบาทดานเปนคลังวิทยาการเปนแหลง
ประสบการณวิชาการ ทําหนาที่วิทยากร (resource person) เปนนักปฏิบัติมากกวานักทฤษฎี 
 สวนผูนิเทศกที่ไดรับการแตงตั้ง มีฐานะเปนครูของครู เปนทั้งผูบริหาร วิทยากร ผู
ประสานงาน ผูคงแกเรียน ประกอบดวย ความรูดี สอนดี ประพฤติดี และมีความรอบรูเก่ียวกับ
องคการ และพฤติกรรมของบุคคลในองคการ ใชบทบาทในความเปนผูนําทางวิชาการใหเกิดผล
ตอการนิเทศการสอนใหมากที่สุด 
 สวนผูบริหารที่ทําหนาที่ทางการนิเทศการสอน ตองทําดวยความเขาใจเพื่อนครู 
ทํางานแบบมีสวนรวมในการสนับสนุนครูทุกวิถีทางที่เก่ียวกับการเรียนการสอน รวมทั้งการ
สรางขวัญและกําลังใจ โดยมีเปาหมายใหการสอนมีประสิทธิภาพ 
 กลุมที่เปนครูและบุคลากรภายใน กลุมน้ีจะเปนเพ่ือนรวมงานที่ทําหนาที่แนะนํา 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน (Peer Supervision) 
 

หนาที่ของศึกษานิเทศก  สรุปเปนสาระสําคัญดังนี้  
1. วางแผนงาน 
2. ตรวจโรงเรียน 
3. นิเทศการสอน 
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4. ประเมินผลการสอน 
5. ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
6. เสนอแนะ ใหคําปรึกษา 
7. ประสานงานระหวางศึกษานิเทศก ครู และผูบริหาร 
8. จัดประชุมทางวิชาการ อบรมครู 
9. เปนวิทยากร 
10. ผลิตและเผยแพรเอกสารทางวิชาการ และอุปกรณการศึกษา 
11. คนควา ทดลอง และวิจัย ในเรื่องเก่ียวกับงาน การนิเทศการสอน 
12. จัดทําและปรับปรุงแผนการสอน 

 
คุณสมบัติของผูนิเทศก  

 ไมวาบทบาทและหนาที่ของศึกษานิเทศกในกระทรวงศึกษาธิการ หรืออาจารยนิเทศก
ในมหาวิทยาลัย ตางก็ตองทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ๆ  ดังน้ัน การจะปฏิบัติภารกิจใหประสบ
ผลสําเร็จไดดีเพียงใดนั้น สวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับคุณสมบัติ ความสามารถของผูนิเทศกเองดวย 
คุณสมบัติที่สําคัญประกอบดวย 

1. ความเปนผูนํา 
2. นักประสานงาน 
3. นักมนุษยสัมพันธ 
4. นักส่ือสาร 
5. นักประชาธิปไตย 
6. นักจิตวิทยา 
7. นักบริหาร 
8. นักวางแผน 
9. นักฝกอบรม 
10. นักศึกษา 
11. เปนผูมีวิสัยทัศน (vision) 

 สวนคุณสมบัติและคุณลักษณะของผูนิเทศก โดยละเอียดจะกลาวถึงในตอนที่ 2 วา
ดวยทักษะ กระบวนการนิเทศ 
 เก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูนิเทศก ดูจากลักษณะทั่วไปในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติสวนตัว 
1.1 อายุ อยางต่ํา 30 ป 
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1.2 พ้ืนฐานทางการศึกษา นาจะมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี 
1.3 ประสบการณในการเปนครู มีประวัติการทํางานดีเดน 
1.4 บุคลิกภาพ 

- มีความเปนผูนําสูง 
- มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
- มีความสนใจหนาที่การงาน 
- มีความรับผิดชอบ 
- มีเหตุผล มีความเปดเผย 
- มีความอดทน 
- มีอารมณขัน 
- มีความกระฉับกระเฉง 

1.5 คุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติดี เหมาะจะเปนแบบอยางครู 
- มีความยุติธรรม 
- มีน้ําใจ 

2. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงหนาที่ 
2.1 ความสามารถดานเทคนิค การสอน พูดได สาธิตเปน 
2.2 นักปฏิบัติพอ ๆ กับนักทฤษฎี 
2.3 มีความรู (knowledge) มีความสามารถ (ability) มีทักษะ (skill) คุณลักษณะ

เฉพาะตาง ๆ (Personal Characteristic) 
 ลักษณะสําคัญของผูนิเทศกดานความรูที่จะสามารถพัฒนาครู จําเปนตองมีทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ และทักษะเฉพาะดาน ผูนิเทศกจึงตองพัฒนาตนเอง ใฝศึกษาหาความรูเพ่ิมพูน
ศักยภาพตนเองอยูเสมอ ทั้งน้ีเพ่ือทําหนาที่ผูชวยเหลือและเปนที่ปรึกษาของครูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. อะไรเปนลักษณะพื้นฐานของผูนิเทศก? 
 2. ทําไมผูนิเทศกจึงตองพัฒนาทักษะตนเอง? 
 3. ทานเห็นวาทักษะอะไรบางมีความสําคัญในการนิเทศการสอน 
 
 
 

TL 713 43 



 

 
 

 

44 TL 713 


