
 

 

บทที่ 5 
กลยุทธวิธีการนิเทศการสอน 

 
จุดประสงค 
 ผูอานสามารถ.- 
 1. ใหความหมายคําวา “กลยุทธ” และ “วิธีการนิเทศการสอน” ได 
 2. บอกวิธีการนิเทศการสอนที่เหมาะกับโรงเรียนและตนเอง 
 
 กลยุทธ (Strategies) และวิธีการนิเทศการสอนในบทนี้ จะกลาวถึงวิธีที่จะนํามาใชกับ
การนิเทศการสอนเทาน้ัน 
 การนิเทศการสอนสวนมากจะเกิดขึ้นในหองเรียน กลยุทธและวิธีการใดก็ตามจึงมัก
เก่ียวของกับครู นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
 คําวา “กลยุทธ” ผูเรียบเรียงหมายถึง เทคนิค วิธีการที่จะประยุกตใชนิเทศการสอนเพือ่
ชวยครู ในที่นี้จะกลาวถึง 

1. การประเมินตนเองของครู (Self – appraisal by Teacher) 
2. การนิเทศแบบคลินิค (Clinical Supervision) 
3. การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource Supervision) 
4. การนิเทศแบบมนุษยนิยม (Humanistic Supervision) 
5. การนิเทศภายในโรงเรียน 

 วิธีที่ 1 – 3 เนนการนิเทศการสอนระหวางครู นักเรียน หองเรียน สวนวิธีที่ 5 เปน
ความรวมมือระหวางผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของครูและนักเรียน จะ
นําไปแยกกลาวเปนบทที่ 6 เน่ืองจากผูเรียบเรียงเห็นวา ทุกโรงเรียนควรไดนําการนิเทศภายใน
โรงเรียนไปใช ซึ่งควรกลาวไวโดยละเอียด 
 

1. วิธีการนิเทศโดยการประเมินผลตนเอง (Self – Appraisal by Teachers) 
 การสังเกตและการวิเคราะหตนเอง  มี 2 วิธี 
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1. การวิเคราะหตนเองของครูผูสอน 
การประเมินผลตนเองของครูผูสอน เปนเทคนิคการนิเทศการสอนอยางหนึ่ง การที่

ครูวิเคราะหตนเองโดยการใชเคร่ืองมือชวย เชน การฟงจากเทปบันทึกเสียง การดูจากวิดีโอเทป
ที่บันทึกไวในลักษณะเชนน้ี ผูนิเทศกตองใหความรูและทักษะในการวิเคราะหตนเองแกครู 
ยกตัวอยางเชน ผูนิเทศกถามครูวา “อาจารยทราบไหมวาอาจารยทําอะไรบางในหองเรียน?” 
(หมายถึงกิจกรรมที่สามารถมองเห็นได) 

1.1 กิจกรรมใดที่มีคุณคา หรือไดผลในการสอน? 
1.2 สื่อที่ใชมีคุณคาอยางไร? 
ครูตองรูจักวิเคราะหตนเองและตอบคําถามได 

2. การเยี่ยมหองเรียน 
การเยี่ยมหองเรียนและการสังเกตการสอน เปนวิธีการที่นิยมกันในการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางครู เปนลักษณะการนิเทศซ่ึงกันและกัน มีหลายรูปแบบ คือ 
2.1 การรวมกลุมเพ่ือเยี่ยมหองเรียน เพ่ือสังเกตการสอน แลวสมาชิกในกลุมก็จะ

ชวยกันใหขอมูลยอนกลับ 
2.2 สมาชิกในกลุมซ่ึงเปนผูสอน ก็จะไดปรับปรุงเทคนิควิธีการและทักษะของ

ตนเองในการสอน 
2.3 สมาชิกในกลุมซ่ึงอยูในกลุมที่เยี่ยมชั้นเรียน ก็จะไดปรับปรุงทักษะการนิเทศ 

และการวิเคราะหตนเองไปในตัว 
2.4 วิธีนี้อาจมีสมาชิกตางโรงเรียน คัดเลือกสมาชิกขึ้นมาเยี่ยมชั้นเรียนใน

โรงเรียนอ่ืน เปนการพัฒนาตนเองของครูผูสอน 
หัวขออภิปราย 

3. ดูจากครูแนะนํากิจกรรมตาง ๆ ในหองเรียน 
เพ่ือประเมินผลตนเองของครู จากหองเรียนที่ครูสอนดูวากิจกรรมใดบางที่ครูได

แนะนําในชั้นเรียน ใหครูประเมินตนเองโดยเติมเลขหนาขอความดังตอไปน้ี 
0  ไมมีเลย        1  นอย        2  มีบาง            3  บอย ๆ      4  ตลอดเวลา 

  ______ การพัฒนาทักษะการอานและการเรียน 
  ______ ใหวาตามและทบทวน 
  ______ แบงกลุมนักเรียน – การสอนพิเศษ 
  ______ อางถึงแหลงความรูที่เปนบุคคล 
  ______ บรรยาย 
  ______ สนทนา – ถามใหนักเรียนตอบ 
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  ______ ใหนักเรียนทําขอสอบสั้น ๆ ในเวลาสั้น ๆ 
  ______ อภิปรายกลุม 
  ______ แสดงละคร 
  ______ อภิปรายทั้งชั้น 
  ______ วิเคราะหกรณีตัวอยาง 
  ______ แสดงบทบาทสมมติ 
  ______ ใช V.D.O. 
  ______ ใหทําการบาน 
  ______ แนะนําการใชหองสมุด 
  ______ จัดหองเรียน 
  ______ ใหงานกลุมนักเรียน 
  ______ สอนทักษะการคิด 
  ______ ใหแกปญหา 
  ______ วางแผนรวมกับนักเรียน 
  ______ ทําคูมือ 

เลนเกม และสมมตบิทบาท   ______
  ______ จัดโตวาที 
  ______ จัดระบบการเรียน 
 

2. การนิเทศแบบคลินิค (Clinical Supervision) 
 การนิเทศเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การนิเทศแบบคลินิค คือการเปดโอกาสให
คนใชความสามารถหรือพลังที่เขามีในตัว 
 การนิเทศแบบคลินิคมีรากเหงามาจากความเปนผูนํา คุณภาพของผูนําที่ประสบ
ความสําเร็จคือ การที่ทุกคนเรียนรูซึ่งกันและกัน ชวยเหลือ แนะนํา จากคนหน่ึงไปสูอีกคนหน่ึง 
เพ่ือตระเตรียมสถานการณใหนักศึกษาแตละคนไดเรียนรู (Goldhammer, 1993, 37) 
 ตามธรรมเนียมของการนิเทศการสอนในหองเรียน ประกอบไปดวยสวนประกอบ 2 
สวน คือ การสังเกตการสอน และตามดวยการประชุมเพ่ือแนะนํา ดูเหมือนวาทั้งสองขั้นตอนนีค้รู
สวนมากจะตระหนักดีวาไมคอยไดประโยชนจริงจังตอครูหรือการสอนเลย ทั้งน้ีเพราะปญหาใน
ประการหลัง คือการประชุมแนะนําน้ัน ผูนิเทศกก็อาจจะมีเร่ืองที่สรางสรรคและเปนประโยชนแต
เพียงสวนนอยเทาน้ัน ทําใหประโยชนที่ครูจะไดรับนอยไป จึงทําใหมีผูคิดคนหาหนทางเพ่ือชวย
ผูสอนในหองเรียนขึ้น หนทางใหมที่คนพบคือ การนิเทศแบบคลินิค 
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ความหมายของการนิเทศแบบคลินิค  
 การนิเทศแบบคลินิค  คือกระบวนการสําหรับการสังเกตการสอนในชั้นเรียนที่มีการ
ดําเนินการอยางมีระเบียบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โดยครู
และผูนิเทศกจะรวมมือกันอยางใกลชิดในการวางแผนการสอน การสังเกตการสอนและการ
ประเมินแนวการจัดการเรียนการสอน เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไขรวมกัน และขณะเดียวกันก็
สงเสริมใหครูสามารถนิเทศเองไดในที่สุด และในการดําเนินงานนั้น ครูและผูนิเทศกจะรวมกัน
สรางความสัมพันธ ความเชื่อม่ัน ความจริงใจ และความไววางใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การ
นิเทศแบบคลินิค ยังมีลักษณะเปนประชาธิปไตย และเปนการนิเทศที่ยึดครูเปนศูนยกลาง แต
ขณะเดียวกันก็จะประสานผลประโยชนของครูและโรงเรียนเขาดวยกัน ซึ่งหมายความวา ขณะที่
นิเทศมุงจะพัฒนาวิชาชีพของครูเปนรายบุคคล แตก็ตองใหสอดคลองกับเปาหมายและความ
ตองการของโรงเรียนดวย 

จุดมุงหมายของการนิเทศแบบคลินิค  
 จุดมุงหมายที่สําคัญยิ่งของการนิเทศแบบคลินิค คือกระบวนการที่ชวยพัฒนาและ
ปรับปรุงการสอนของครูในหองเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือที่จะชวยใหนักเรียนไดมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูที่สูงขึ้น 
 ลักษณะที่สําคัญของการนิเทศแบบคลินิคน้ัน ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความเชื่อ ในการให
เกียรติและความเคารพเพ่ือนรวมงาน ไมวาจะเปนครูหรือผูนิเทศกในฐานะและศักด์ิศรีแหงความ
เปนมนุษยเทาเทียมกันในการปฏิบัติการนิเทศรวมกัน 
 ความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศก เปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการของ
การนิเทศแบบคลินิค มีไดหลายรูปแบบ แตลักษณะของความสัมพันธระหวางครูกับผูนิเทศก
แบบคลินิคที่มีความเหมาะสมที่สุดในกระบวนการของการนิเทศแบบคลินิค ซึ่งจะสนองหลักการ 
เหตุผล จุดมุงหมาย ลักษณะวิธีการและปรัชญาของการนิเทศแบบคลินิค นั่นคือความสัมพันธใน
ลักษณะ “ผูรวมวิชาชีพ” 
 
 ความสัมพันธระหวางการนิเทศการศึกษา การนิเทศการสอน และการนิเทศ
แบบคลินิค 
 ความสัมพันธระหวางการนิเทศการศึกษา การนิเทศการสอน และการนิเทศแบบคลนิคิ 
นั้น  มีความสัมพันธเก่ียวของกันเหมือนลูกโซ  กลาวคือ การนิเทศการศึกษา หมายถึง การ
นิเทศการศึกษาที่มีขอบเขตกวางขวาง เปนการดําเนินงานที่ปฏิบัตินอกหองเรียน ซึ่งครอบคลุม
งานและกิจกรรมหลายประเภทหลายอยางเอาไว สวนการนิเทศการสอนนั้น เปนชุดยอยของการ
นิเทศการศึกษา ซึ่งเปนกระบวนการสําหรับปรับปรุงงานในชั้นเรียนและนอกหองเรียนโดยตรง
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 U = การนิเทศทุกชนิด (All type of supervision) 
 A = การนิเทศการศึกษา (Education supervision) 
 B = การนิเทศการสอน (Instructional supervision) 
 C = การนิเทศแบบคลินิก (Clinical supervision) 
 
 0ประวัติของการนิเทศแบบคลินิค 
 Morris Cogan และคณะอาจารย เปนบุคคลแรกที่พัฒนาการนิเทศแบบคลินิคขึ้นที่
มหาวิทยาลัยฮารวาด หลังจากนั้นก็ไดเผยแพรทั่วไป บุคคลสําคัญอีกคนหน่ึงที่มีสวนทําใหการ
นิเทศแบบคลินิคแพรหลาย คือ Robert Goldhammer ซึ่งเปนลูกศิษยระดับบัณฑิตศึกษาของ 
Morris Cogan และ Robert Anderson 
 Anderson เปนอาจารยรวมงานของ Gogan ซึ่งขณะนั้นไดพัฒนาการนิเทศแบบคลินิค
เพ่ือใชในโครงการอบรมในภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัยฮารวาด ในป ค.ศ.1960 – 1964  ตอมา 
Goldhammer ซึ่งเปนผูรวมโครงการ โดยมี Anderson เปนหัวหนา ไดทํา Doctoral 
dissertation และเขียนหนังสือเลมหนึ่งชื่อ “Clinical Supervision: Special Methods for the 
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 1การนิเทศแบบคลินิคในประเทศไทย 
 การนิเทศแบบคลินิคในประเทศไทยคอนขางจะเปนเรื่องใหม แมวาในสหรัฐอเมริกาจะ
เกิดแนวคิดตั้งแตป พ.ศ.2493 คิดรูปแบบขึ้นมาทดลองในป พ.ศ.2498 และนํามาใชตั้งแตป 
พ.ศ.2498 – 2508 ก็ตาม  นิพนธ  ไทยพานิช (2538, 8) ไดรวบรวมนักการศึกษาไทยที่สนใจ
และเขียนบทความเก่ียวกับการนิเทศแบบคลินิคไวตามที่ตาง ๆ มี กัลยา  ไกรเสน  ชารี  มณีศรี  
สงัด  อุทรานันท  สมาน  อัศวภูมิ และ นิพนธ  ไทยพานิช เองนั้น ไดเร่ิมเขียนบทความเกี่ยวกับ
การนิเทศแบบคลินิค ตั้งแตป 2525 สองปตอมาหนังสือ “การนิเทศแบบคลินิค” ของนิพนธ ไทย
พานิช ซึ่งเปนหนังสือที่มีเน้ือหาสมบูรณเพราะไดรับการพิมพซ้ํา ๆ มากกวา 5 คร้ัง 
 
 การนิเทศแบบคลินิคกับผูนิเทศกที่มีประสิทธิภาพ 
 ผูนิเทศกที่มีประสิทธิภาพเปนอยางไร?  มีลักษณะอยางไร?  ตามนัยของ 
Goldhammer และคณะ (1993, 35) ไดชี้แจงวาบทบาทของผูนิเทศกรวมหนาที่พ้ืนฐานของ
ความเปนผูนําไว 3 ดาน คือ (1) ดานบริหาร  (2) ดานหลักสูตร และ (3) ดานการสอน  หนาที่
แตละดานไมควรแยกจากกัน  ทั้งน้ีเพราะผูนิเทศกจําเปนตองมีความรูความสามารถทุกดาน 
 ในฐานะนักบริหาร ผูนิเทศกควรจัดตารางเวลา การใชเวลาไดดีเทา ๆ กับการวางแผน 
การปฏิบัติ ตลอดจนรูจักบันทึกเร่ืองราวตาง ๆ ไวใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ นอกจาก
งานดานบริหารแลว ผูนิเทศการสอนควรจะมีความรูเก่ียวกับหลักสูตรไมวาในระดับใด ประการ
สุดทายผูนิเทศกควรมีความสามารถดานการสอน และการวิเคราะหเก่ียวกับการสอน ผูนิเทศก
เปนความหวังของครูทุกคนวาเปนผูมีความรูความสามารถเปนผูนําดานการสอนไดมากกวากลุม
อ่ืน ๆ 
 
 รูปแบบของการนิเทศแบบคลินิค 
 รูปแบบของการนิเทศแบบคลินิค  แบงเปน 2 รูปแบบ คือ 

1. รูปแบบของ Goldhammer  ประกอบดวย  5  ขั้นตอน 
2. รูปแบบของ Gogan  ประกอบดวย  8  ขั้นตอน 
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1. การ นิ เทศแบบคลิ นิ คต ามรู ปแบบของ โกลด แฮม เมอร  (Goldhammer)  
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1 การประชุมปรึกษากอนการสังเกตการสอน ซึ่งเปนพ้ืนฐานของความเขาใจและ
ตกลงรวมกันระหวางครูและผูนิเทศกเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 

1.2 การสังเกตการสอน ผูนิเทศกจะดําเนินการสังเกตพฤติกรรมการสอนจริงของ
ครู 

1.3 การวิเคราะหขอมูลและกําหนดวิธีการประชุม คือการรวบรวมขอมูลพฤติกรรม
การสอนใหเปนแบบหมวดหมู เปนระบบเพื่อนํามาวิเคราะหในขั้นตอนนี้ ครู
และผูนิเทศกจะรวมกันคิดและวางแผนขั้นตอนของการประชุมนิเทศดวย 

1.4 การประชุมนิเทศ เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของ
ครู 

1.5 การประชุมวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศ เปนการเปดโอกาสใหครูและผู
นิเทศกไดทบทวนการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งถึงขั้นตอนที่สี่ เพ่ือ
คนหาพฤติกรรมการนิเทศที่มี และสวนที่บกพรอง สมควรปรับปรุงแกไข โดย
ที่ครูมีสวนรวมรับผิดชอบที่จะใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศ 
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ขั้นตอนที่ 1 
 

 
 
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมปรึกษากอนการ
สังเกตการสอน 

การประชุมวิเคราะหพฤติกรรม
การนิเทศ (Postconference 

Analysis) 

การวิเคราะหขอมูลและ
กําหนดวิธีการประชุม 

(Analysis and Strategy) 

การประชุมนิเทศ 
(Supervision Conference) 

การสังเกตการสอน 
(Observation) 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 3 
 
 การนิเทศแบบคลินิคตามรูปแบบของโกลดแฮมเมอร ประกอบดวย 5 ขั้นตอนที่มีความ
ตอเน่ืองกัน ซึ่งเรียกวาวัฏจักรของการนิเทศ ซึ่งเร่ิมตนดวยการประชุมศึกษากอนการสังเกตการ
สอน ซึ่งเปนพ้ืนฐานของความเขาใจและตกลงรวมกันระหวางครูและผูนิเทศกเก่ียวกับการ
จัดการเรียนการสอน การสังเกตการสอน ซึ่งผูนิเทศกจะดําเนินการสังเกตพฤติกรรมการสอน
จริงของครู การวิเคราะหขอมูลและการกําหนดวิธีการประชุม คือการรวบรวมขอมูลพฤติกรรม
การสอนใหเปนหมวดหมูเปนระบบเพื่อนํามาวิเคราะห และในขั้นตอนนี้ครูและผูนิเทศกจะ
รวมกันคิดและวางแผนขั้นตอนของการประชุมนิเทศดวย การประชุมนิเทศเปนการใหขอมูล
ปอนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครู และในขั้นสุดทายคือ การประชุมวิเคราะห
พฤติกรรมการนิเทศเปนการเปดโอกาสใหครูและผูนิเทศกไดปฏิบัติตั้งแตเริ่มตนในขั้นตอนที่
หนึ่งจนถึงขั้นตอนที่สี่ เพ่ือคนหาพฤติกรรมการนิเทศที่ดีและที่บกพรอง สมควรปรับปรุงโดยที่ครู
มีสวนรับผิดชอบที่จะใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับพฤติกรรมการนิเทศ 
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2. การนิเทศแบบคลินิคตามรูปแบบของโคแกน ประกอบดวย  8  ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 สรางความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศก อาจกระทําโดยสรางความสัมพันธ

ใหเกิดระหวางตัวผูนิเทศกกับครู ชวยครูใหเขาใจหลักการ ชักนําครูใหเขาสู
บทบาทและหนาที่ใหมในกระบวนการของการนิเทศแบบคลินิค 

2.2 การวางแผนรวมกับครู เปนการวางแผนการสอนและเตรียมการสอนรวมกัน 
2.3 การวางแผนยุทธวิธีในการสังเกตการสอน ครูและผูนิเทศกรวมกันวางแผน

แนะแนวปฏิบัติที่จะใชในการสังเกตการสอนโดยแสวงหารูปแบบและเลือกใช
รูปแบบในการสังเกตการสอนรวมกัน 

2.4 การสังเกตการสอนเพ่ือรวบรวมพฤติกรรมการสอนของครูและพฤติกรรมการ
เรียนของเด็ก รวมทั้งสภาพการทุกอยางที่เกิดขึ้นในหองเรียน ขณะที่ผูนิเทศก
กําลังสังเกตการสอน 

2.5 การวิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน โดยครูและผูนิเทศกวิเคราะห
เหตุการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ซึ่งในตอนแรกตางคนตางวิเคราะหแลวมา
วิเคราะหรวมกัน และจะส้ินสุดลงดวยการสรุปที่ครูและผูนิเทศกมีความเห็น
ตรงกัน 

2.6 การวางแผนยุทธวิธีในการประชุมนิเทศเพ่ือวินิจฉัยขอมูลอยางละเอียด
รอบคอบอีกครั้งหน่ึง และจัดระบบขอมูลสรางยุทธวิธีพิจารณายุทธวิธีวามี
ประโยชนที่จะนําไปใชใหเกิดความสําเร็จในการประชุมหรือไม 

2.7 การประชุมนิเทศ ครูและผูนิเทศกจะประชุมรวมกัน ตามที่ไดเตรียมไวแลว 
เพ่ือใหครูไดรับทราบถึงบทเรียนและพฤติกรรมการสอนที่ไดสอนไป และได
รวมมือกันในการวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

2.8 การวางแผนการสอนตอเนื่อง เม่ือครูและผูนิเทศกไดตัดสินใจและมีความเห็น
ตรงกันวาพฤติกรรมการสอนของครูในดานใดที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไข 
เม่ือทราบแลวจึงมารวมกันวางแผนการสอน หรือปรับพฤติกรรมการสอนเพ่ือ
แกไขจุดที่ยังบกพรอง รวมทั้งการทดลองนําเอาวิธีการสอนแปลก ๆ ใหม ๆ 
มาทดลองสอน 
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 การนิเทศแบบคลินิค ตามรูปแบบของโคแกน 
ขั้นตอนที่ 1 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 8   ขั้นตอนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การนิเทศแบบคลินิคตามรูปแบบของโคแกนนั้น ประกอบไปดวย 8 ขั้นตอน ซึ่งโคแกน
ไดเสนอไวอยางละเอียดลึกซึ้ง ครอบคลุมจุดมุงหมาย หลักการ รวมทั้งเทคนิคและวิธีการไว
อยางมีขั้นตอน แมวาขั้นตอนคอนขางสลับซับซอนแตก็มีความเก่ียวของและสัมพันธกันอยาง
ตอเน่ืองและเหมาะสมในการปฏิบัติการนิเทศ 
 
 5รูปแบบการนิเทศแบบคลินิคที่สอดคลองกับสังคมไทย 
 จากการศึกษาการนิเทศแบบคลินิคตามรูปแบบของโกลดแฮมเมอรและรูปแบบของโค
แกนไดพบวา สภาพพ้ืนฐานเกี่ยวกับความเขาใจในแนวคิดและขั้นตอนทั้งสองรูปแบบ ซึ่งอาจนํา
รูปแบบทั้งสองมาปรับใชเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทยไดดังนี้ 

การวิเคราะหกระบวนการเรียนการสอน 
(Analyzing the teaching 

learning process) 

การสังเกตการสอน 
(Observing instruction) 

การวางแผนยุทธวิธีในการประชุมนิเทศ 
(Planning the strategy of 

conference) 

การวางแผนยุทธวิธีในการสังเกตการสอน 
(Planning the strategy of 

observation) 

การประชุมนิเทศ 
(The conference) 

การวางแผนรวมกันกับครู 
(Planning with the teacher) 

การวางแผนและสอนตอเนื่อง 
(Renewed planning) 

การสรางความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศก 
(Establish the teacher supervisor relationship) 
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 ข้ันที่ 1 การสรางความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศก  ความสัมพันธระหวางครู
และผูนิเทศกเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการของการนิเทศแบบคลินิค โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรณีที่ผูนิเทศกไมเคยมีความสัมพันธคุนเคยมากอน ผูนิเทศกตองตั้งสติและสํานึกถึง
ความสําคัญของการสราง “ความมีไมตรีและสมานจิตใจ” กันกับครูและครูเกิด “ความไววางใจ
และยอมรับซึ่งกันและกัน” กับผูนิเทศก 
 ข้ันที่ 2 การวางแผนยุทธวิธีในการสังเกตการสอน  เปนขั้นที่ผูนิเทศกกับครูจะทํา
การประชุมวางแผนรวมกันในการสังเกตการสอน โดยรวมกันกําหนดวิธีการและแนวปฏิบัติใน
การสังเกตการสอน ผูนิเทศกไดชวยเหลือครูทบทวนบทเรียน แผนการสอน และวิธีการสอน ที่
ไดจัดเตรียมไวใหเกิดความแนใจมากยิ่งขึ้น 
 ข้ันที่ 3 การสังเกตการสอน  ผูนิเทศกจะสังเกตตองใหครอบคลุมพฤติกรรมการสอน
ของครู พฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน และสภาพการณทุกอยางที่เกิดขึ้นในหองเรียน 
ในขณะที่ทําการสอนอยูผูนิเทศกพยายามใชความเชี่ยวชาญและทักษะตาง ๆ เพ่ือรวบรวมขอมูล
โดยใชเคร่ืองมือสังเกตการสอนตามที่ไดตกลงกันไว 
 ข้ันที่ 4 การประชุมวิเคราะหพฤติกรรมการนิเทศ  ผูนิเทศกและครูจะประชุมรวมกัน 
และวิเคราะหเหตุการณที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือใหครูไดรับทราบพฤติกรรมการสอน หลังจากนั้น
ไดปรึกษาหารือรวมมือกันในการวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดีขึ้น 
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การนิเทศแบบคลินิคตามรูปแบบไทย ๆ 
 

ข้ันที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมวิเคราะห 
พฤติกรรมการนิเทศ 

(Postconference 
Analysis) 

การสังเกตการสอน 
(Classroom 

Observation) 

การวางแผนยุทธวิธีในการ 
สังเกตการสอน 

(Planning the strategy 
of observation) 

การสรางความสัมพันธระหวางครูและผูนิเทศก 
(Establish the teacher supervisor 

relationship)

 
 ในการดําเนินงานตองอาศัยรูปแบบในการทํางานเพ่ือใหไดผลลัพธที่แนนอน การ
ดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอน มีระบบระเบียบ และบรรลุถึงจุดหมายปลายทางไดสะดวก  
ดังน้ันการกําหนดใหมีรูปแบบในการทํางานจึงเปนการงายตอการดําเนินงานนั้น ๆ ในงานดาน
การนิเทศการสอน มีรูปแบบการนิเทศหลายรูปแบบใหเลือกพิจารณานําไปใชตามความ
เหมาะสม ฉะนั้นผูนิเทศกตองคิดใหรอบคอบและวิเคราะหดวยความระมัดระวังในการใชรูปแบบ
การนิเทศ ผูนิเทศกตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล สถานที่ เวลา และคุมคา
ใหมากที่สุด 
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3. การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource Supervision) 
การนิเทศแบบทรัพยากรมนุษย (Human Resource Supervision) แตกตางกับ

Human Relations Supervision ตรงเวลาที่ทําใหผูถูกนิเทศพึงพอใจ 
Human Relations Supervision นั้น  ทําใหคนรวมงานพึงพอใจในทันที สวน 

Human Resources Supervision มีการเสนอเปนขั้นตอน มีกระบวนการ ที่สําคัญความพึงพอใจ
นั้น จะตองเกิดดวยตนเอง ไมมีใครหยิบยื่นให การนิเทศจึงตองมีกระบวนการ ทั้งผูนิเทศ และผู
ถูกนิเทศก ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
  - ผูนิเทศกตองรูวิธีการคนหาความสามารถของครู มอบหมายงานที่เหมาะสมและ
ความถนัดของครูแตละคน 
  - ครูอาจารยตองคนหาตนเอง 
  - พยายามทํางานดวยความพอใจ 
  - เม่ือทําไดดี มีความสุขกับงานก็รูสึกดีตอตนเอง 
  - เกิดความรูสึกวางานทาทาย อยากทําใหดียิ่งขึ้น 
  เม่ือบุคคลเกิดความภาคภูมิใจในงานที่ตนทํา ความรูสึกที่วาผูบริหาร เพ่ือน
รวมงาน ยอมรับตนเอง กลายเปนคนมีคุณคา ยิ่งเปนที่รักของนักเรียนดวยแลว ยิ่งกอใหเกิด
พลังใจที่จะปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 
 ปญหาสําคัญของครูในปจจุบันครู คือ ครูไมไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ จะเปนดวยขาด
โอกาสเพราะผูบริหารมองขามความสามารถไป หรือดวยสาเหตุใดก็ตาม หากมีการสํารวจหาครู
ดีที่เปนเพชรในตมซึ่งซอนอยู ก็จะพบเปนจํานวนไมนอย ซึ่งเปนเรื่องที่นาเสียดายเปนอยางยิ่ง 
จากหนังสือความจริงของแผนดินของ ดร.อมรวิชช  นาครทรรพ (2542) พบวาครูเกงครูดี และ
ครูทั้งเกงและดีมีมากมายในแผนดิน 
 ปญหาน้ีใครก็ไดทําหนาที่เปนผูนิเทศกจะทําอะไรไดบาง เพ่ือปองกันจะขัดขวางไมให
เกิดมลภาวะเปนพิษกับครู “ผูนิเทศกควรทําอยางไร?” ตอไปน้ีคือขอเสนอ.- 
 1. สรางเวทีหรือสรางสิ่งแวดลอมอํานวยความสะดวกใหครูไดแสดงความสามารถ
ออกมา 
 2. สรางสถานการณ และเตรียมประสบการณการเรียนรูเพ่ือคอยจูงใจ และเรงเราให
ครูแสดงออกถึงความสามารถที่เขามีอยูแตถูกปดบังซอนเรนอยู 
 3. ผูนิเทศกไมควรรอใหครูแสดงออกแตตองเปนคนแสวงหาความสามารถของครู 
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 ขอบเขตของการนิเทศการสอนแบบ Human Resource Supervision 
 ผูนิเทศกตองใชความสามารถที่จะไขกุญแจเขาไปดู ความรูความสามารถของครูและ
ใชความรูความสามารถเหลาน้ันใหเต็มศักยภาพ โดยการเปดโอกาสใหครูตัดสินใจ รวม
แกปญหาตาง ๆ ของโรงเรียนรวมกับผูบริหาร ทั้งนี้ เพ่ือฝกใหครูเรียนรู เขาใจและสรางความ
ม่ันใจในตนเอง ฝกความเปนผูนํา และในที่สุดคือการพัฒนาคุณภาพของครูในการรูจักการ
ตัดสินใจ จะทําใหโรงเรียนพัฒนาดีขึ้น 
 หากครูไดปฏิบัติสิ่งใดเปนผลสําเร็จดวยดี ครูจะรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ พวกเขาจะ
รูสึกวาพอใจในตัวเอง ในการเรียนการสอน ตลอดจนงานตาง ๆ ในโรงเรียน ความพึงพอใจ
เหลาน้ี ทําใหครูรูสึกมีคุณคายิ่งกวาที่คนอ่ืนมาหยิบยื่นให Human Resources Supervision 
เนนที่ภาวะความรอบคอบของบุคคล (maturity) ที่จะชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน หากทุก
อยางเปนไปดวยดี รางวัลภายนอกและดานอ่ืน ๆ ที่เปนรางวัลภายในคงจะตามมา คือความ
ภาคภูมิใจ ชื่นชมยินดีตนเอง และมีความสุขกับงาน 
 โดยสรุป  Human Resources Supervision  จึงตองสังเกตดูครูอยางครบวงจรที่วา ครู
จะพยายามในสิ่งตอไปน้ีมากนอยเพียงใด 
 1. สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ใชพลังความสามารถในการสอนเต็มศักยภาพ 
 3. รูสึกพอใจกับงานสอน 
 4. ปฏิบัติการสอนไดรับผลสําเร็จดวยตนเอง 
 5. มีความม่ันใจในตัวเองที่จะทํางานในโรงเรียนตอไปขางหนา 
 สมมติฐานของ H.R.S. มักกลาวกันวา “ครูทุกคนตองการปฏิบัติงานสอนอยางจริงจัง 
และงานอ่ืนที่ทาทายและนาสนใจ” ในทางปฏิบัติจริง ๆ นาจะพูดวา H.R.S. ไมไดจําเพาะไปที่ครู
ทุกคน ครูสวนหนึ่งเขารวมกิจกรรมการสอนอีกหลายกลุม มีเหตุผลในการเขารวมกิจกรรม บาง
กลุมนอกจากงานสอนแตยังจําเปนตองทํางานอยางอ่ืนอีกมาก เชน งานแนะแนว กิจการ
นักเรียน ประชาสัมพันธ งานธุรการ งานวิชาการ เปนตน ครูหลายคนไมมีความสุขในโรงเรียน 
หรือชุมชนหลายแหง โดยเหตุผลตาง ๆ กัน การนิเทศทรัพยากรบุคคล ตระเตรียมที่จะชวย
สงเสริมครูสวนนอยกลุมตาง ๆ เหลาน้ีใหเหมาะสมกับงานที่ตนถนัด 
 ในการที่จะทําให H.R.S. ,มีประสิทธิภาพน้ัน จะตองมองภาระงานอันสําคัญแกผูทํา
หนาที่นิเทศ เพราะผูนิเทศกเทาน้ันที่จะเปนคนคนหางานที่นาสนใจ งานท่ีทาทายสําหรับครู 
อาจารย ไดแสดงฝมือ ไมวางานที่พวกเขาคัดเลือกนั้นจะไดรับความชวยเหลือจากคณะครู 
อาจารย หรือไม  แตงานนั้น ๆ จะตองมีวัตถุประสงคเพ่ือการปฏิบัติงานจะดําเนินไปอยาง
เหมาะสมและสังเกตเห็นได ดวยงานแตละงานควรจะปฏิบัติจนบรรลุจุดหมายอยางมีคุณคา 
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 ตัวอยางของผูนิเทศกที่พยายามทํางานที่สําคัญของโรงเรียนใหนาสนใจและปฏิบัติได 
งานนี้จะชวยพัฒนาประสบการณการใชหลักสูตร เก่ียวกับนักเรียนในโรงเรียน เก่ียวกับบุคลากร 
ครู อาจารย เจาหนาที่ ทุกคนของโรงเรียน เพ่ือฝกใหสมาชิกมีความรับผิดชอบในแตละงาน  
ทั้งน้ี เพื่อทําใหหลักสูตรบรรลุจุดหมายที่วางไว ผูนิเทศกและคณะครู อาจารย พิจารณาถึงการ
ปฏิบัติตนที่พวกเขาอาจตองนําไปพิจารณาและลงมือดําเนินการ 
 1. รวบรวมสื่อการสอนที่นาสนใจ โดยเฉพาะ Tape,  V.D.O.,  Computer,  Slides, 
หนังสือพิมพ วารสาร ขอมูลขาวสาร และสื่ออยางอ่ืน ๆ 
 2. มีเสรีภาพในการเลือกหรือส่ังซื้อวัตถุ 
 3. พัฒนาสัมพันธภาพระหวางครู อาจารย กับนักเรียนในหองเรียน 
 4. มีสวนรวมในการพูดหรือแสดงเพ่ือปรับปรุงแกไข 
 5. ฝกครู อาจารย ใหมีเสรีภาพในการสอนตราบเทาที่จะบรรลุจุดประสงคที่วางไว 
 6. มีสวนรวมในการปรับวางแผนการประเมินผลงานของนักเรียน 
 7. เขาไปเปนกรรมการของคณะตาง ๆเทาที่เวลาอํานวย 
 8. จัดเวลาเขารวมการอบรม สัมมนา การปฏิบัติการที่โรงเรียนอ่ืน หรือสถาบันใด ๆ 
จัดขึ้นบางตามวาระโอกาส 
 9. สรางสรรคความคิดใหม ๆ ใหนักเรียนมีประสบการณใหม 
 10. ยอมรับโอกาสท่ีจะศึกษาหาความรูเก่ียวกับการสอนทดแทนการถูกนิเทศ
โดยตรงในหองเรียน 
 11. ชวยกันวางแผนเพื่อจัดเวลา สถานที่ และสื่อการสอน ตลอดจนทรัพยากร เพ่ือ
จัดทําโครงการเก่ียวกับการสอน 
 12. ชวยกันตั้งจุดหมาย (goals) และจุดประสงค (objective) ของการจัดการเรียน
การสอนโดยใชนักเรียนเปนศูนยกลาง 
 13. จัดใหครู อาจารย ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบาง 
 14. สับเปลี่ยนตารางเวลาของโรงเรียนเพ่ือผลสัมฤทธิ์บางประการ 
 จากรายการดังกลาวขางตน จะเห็นกิจกรรมหลากหลายที่จะชวยกระตุนความสนใจ
และความสามารถของครู อาจารย ในโรงเรียน  ถา H.R.S. นําสูการปฏิบัติไดดี ผูนิเทศกและครู 
อาจารย จะตองคิดสืบตอไปถึงงานตาง ๆ ในโรงเรียนวาควรจะกาวหนาไปอยางไร แลวชวยกัน
ทํางานนั้น ๆ ใหไดผลดี 
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1. ผูนิเทศก : ลองคิด-ลองทํา 
 พิจารณาหางานที่ ครู อาจารย นาจะมีสวนรวม ถาไมมีก็นาที่จะคิดสรางสรรคงาน 
ใหม ๆ ขึ้นมาเพ่ือจุดประสงคนี้บาง 

 
 เม่ือครูเลือกขอใด ใหจัดกลุมสนใจใหมเปน 2 หรือ 4 ดาน แลวใหเขียนเปนกิจกรรมที่
ครูสามารถจะนําไปปฏิบัติได 

 สําหรับครู : รายการขางลางนี้หากโรงเรียนตองการใหครูมีสวนรวม เพื่อชวยโรงเรียน
ใน 3 เร่ือง ทานจะเลือกเร่ืองใด ใหเรียงลําดับความสําคัญท่ีสุดเปนขอ 1 – 2 – 3 ตามลําดับความ
สนใจเกี่ยวกับเร่ืองตอไปนี้ :- 
 ____ 1. การใหวิธีสอนใหม ๆ  
 ____ 2. การจัดลําดับโครงสรางหรือเนื้อหาของหลักสูตร 

 ____ 3. การจัดตารางสอนและกิจกรรม 

 ____ 4. การตั้งจุดหมายและจุดประสงคของโรงเรียน 

 ____ 5. การกําหนดบทบาทและความสัมพันธระหวางครู – นักเรียน 

 ____ 6. การประเมินคุณภาพของครู 

 ____ 7. การฝกปฏิบัติการใชนวัตกรรม 

 ____ 8. งานการปกครองนักเรียน 

 ____ 9. การสรางส่ือการสอน 

 ____ 10. การจัดอบรมครู 

 ____ 11. โครงการความชวยเหลือระหวางผูบริหาร – ผูนิเทศก 

 
2. สํารวจการตัดสินใจของครู 
 -  ดูวาครูในโรงเรียนสามารถเขามามีสวนในการตัดสินใจไดหรือไม 
  เรื่องอะไรบาง 
 - เก่ียวกับเรื่องใดที่ครูสามารถตัดสินใจไดอยางอิสระ 
 - ถามผูบริหาร ผูนิเทศก ในคําถามเดียวกัน แลวลองสังเกตดูวามีอะไรเกิดขึ้นใน 1 – 
2 สัปดาห ระหวางทํางาน บันทึกไวใหเปนแบบ 
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การตัดสินใจ ผูตัดสินใจ ความมีสวนรวมของคร ู
เรื่อง……………………….. - กลุมครู - มากที่สุด 
 - รายบุคคล - บางสวน 
  - ไมมีเลย 
 
3. วางแผนที่จะทํา H.R.S. ใชในโรงเรียน 
 เตรียมแผนการที่จะใช H.R.S. ในโรงเรียน โดยใชกระบวนการเปนขั้นตอนพอสังเขป 
ดังนี้ 

 
 

 1. ระบุงานท่ีนาสนใจในโรงเรียนของทานไวเปนขอ ๆ เชน 

  - ทําบันทึกการสอน 

  - ประเมินการสอนครู ครูสอนดีมีประสิทธิภาพ/ไรสมรรถภาพ 

  - เตรียมส่ือ 

  - จัดกจิกรรมเสริมหลักสูตร 

 2. งานท่ีเปนเร่ืองของครูและบุคคลอ่ืน ใหสังเกตดูความเอาใจใสของครู ตอหนาท่ีวา
ทําอยางแข็งขันหรือปลอยปละละเลย 

 3. ถามครูพรอมกับสังเกตพฤติกรรมเพ่ือจะไดเขาใจวาครูเหลานั้นรูสึกอยางไรกับงาน
ท่ีเขาปฏิบัติแตละข้ันตอน 

 4. ควรเพิ่มงานในเร่ืองเดียวกนั เพื่อสังเกตการตอบรับของครู 

 วิเคราะหงานที่ผูนิเทศกและครูรวมมือกัน เพ่ือใช H.R.S. แลวถามความรูสึกวาครู
เหลาน้ันรูสึกอยางไร เพ่ือชวยในการตัดสินใจ 
 
 ทดลองอภิปรายในหัวขอดังตอไปน้ี 
 1. คุณคาของความเปนเพื่อน 
 2. ยกตัวอยางโรงเรียนหน่ึง อาจารยใหญ ครูในโรงเรียน ทํางานดวยความสุข ครูทุก
คนรักครูใหญ ในขณะที่ครูใหญสนุกกับการทํางานกับครูทุกคนในโรงเรียน ชุมชน ในหมูบานตาง
ก็ใหความรวมมืออยางดีเยี่ยม วันหนึ่งครูใหญและศึกษานิเทศกจึงอยากใหโรงเรียนนี้เปน
โรงเรียนนํารองสําหรับการใชรูปแบบ H.R.S. ซึ่งจะนําประโยชนมาสูโรงเรียนและการปรับปรุง
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 จากเรื่องนี้ ครูใหญและศึกษานิเทศกสงสัยในปฏิกิริยาของครูในการประชุมผูบริหาร
โรงเรียน จึงตองพัก H.R.S. ไวกอน 
 ในสายตาของทานเห็นวา เกิดผิดพลาดทางสายการปฏิบัติงานตรงไหน? ในระหวางที่
ครูใหญและศึกษานิเทศกจะใชกระบวนการ H.R.S. ในโรงเรียน ครูใหญควรนําเสนออยางไร? 
ตอไปทั้งครูใหญและศึกษานิเทศกควรทําอยางไร เพ่ือจะแนะนําครูในโรงเรียนทุกคนใหเกิด
ความรูสึกที่ดีของ H.R.S. โดยไมมีขอโตแยง? 
  

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. อธิบายวิธีการนิเทศที่ทานนํามาประยุกตใชในโรงเรียน 
 2. การนิเทศแบบคลินิคคืออะไร นํามาใชในโรงเรียนไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 3. ถาทานเห็นดวยกับการนิเทศแบบคลินิค ทานจะใหเหตุผลวาอยางไร จงแสดง
ขั้นตอนการนิเทศแบบคลินิคของทาน 
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