
 

 
จุดประสงค 
 ผูอานสามารถ.- 
 1. นําความรู เรื่องการศึกษาแบบเชิญชวนไปประยุกตใชกับการนิเทศไดอยาง

เหมาะสม 
 2. ระบุขอตกลง (assumptions) ของการนิเทศแบบเชิญชวนเปนขอ ๆ 
 3. อธิบายวิธีนิเทศแบบเชิญชวนไดถูกตองทุกขั้นตอน 
 4. เลือกมิติการนิเทศแบบเชิญชวนไดถูกตอง 
 
 การนิเทศแบบเชิญชวนเปนนวัตกรรมการศึกษาดานการนิเทศที่มีแนวคิด หลักการ 
และหลักปฏิบัติตามวิธีของการศึกษาแบบ Invitational Education ซึ่งสอดคลองกับยุคขอมูล
ขาวสาร (Information Technology) ในปจจุบันเปนอยางยิ่ง สถานศึกษา ผูบริหาร และครู
สามารถนําไปปรับใชเพ่ือประโยชนดานการศึกษาของผูเรียนอยางแทจริง 
 

ความหมาย 
 การนิเทศแบบเชิญชวนเปนวิธีนิเทศท่ีใหความสําคัญกับสวนประกอบทุกสวนของ
การศึกษา เปนการเตรียมความพรอมที่จะเชิญชวนใหผูตองการรับการชวยเหลือไดรับการดูแล 
สนับสนุนและเอาใจใสอยางเสมอภาค โดยมุงความสําเร็จสูผูเรียนเปนสําคัญ แตก็ไมละเลยสวน
อ่ืน ๆ ที่จําเปนใหไดรับการพัฒนาปรับปรุงพรอมกันไปดวย 
 

แนวคิดที่เปนขอตกลง 5 ประการ (assumptions) 
 การนิเทศแบบเชิญชวนมีแนวคิดที่เปนขอตกลงหลัก 5 ประการ ดังตอไปน้ี 
 1. เชื่อวาบุคคลมีความสามารถ มีคุณคา มีความรับผิดชอบ จึงควรไดรับการดูแลใสใจ
อยางเทาเทียมกัน เพ่ือเชื่อมโยงจุดหมายสวนตัวเขากับเปาหมายของสังคม ชวยใหบุคคลพอใจ
ในการปฏิบัติงานที่มีคุณคา 
 2. เชื่อวาบุคคลแตละคนมีศักยภาพหลายดาน และไมมีขีดจํากัด ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความ
เพียรพยายาม และความตั้งใจของตนเองที่จะทําใหงานบรรลุเปาหมายตามความสามารถของตน 

บทที่ 6 
การนิเทศแบบเชิญชวน 
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 3. เชื่อวาบุคคลจะประสบความสําเร็จในการงานตามขีดความสามารถของตนได
หรือไมนั้นจําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดานประกอบกัน ครูควรไดรับการสนับสนุนดานการสอน
จากผูบริหารสถานศึกษา หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ที่สําคัญอยางยิ่งจากนโยบายของรัฐบาล 
เพ่ือเตรียมครูมืออาชีพที่จะปฏิบัติงานดานการศึกษา และผูเรียนควรไดรับความชวยเหลือจาก
ครูในการเรียนการสอน 
 4. เชื่อวากระบวนการนิเทศมีความสําคัญตอผลที่จะเกิดขึ้น ทั้งน้ีเพราะกระบวนการ
นิเทศเปนแบบแผนการนิเทศ ที่ไดจัดลําดับขั้นตอนเพื่อนําไปดําเนินการไดอยางเปนระบบและ
ตอเน่ือง กระบวนการนิเทศแบบเชิญชวนตองอาศัยการวางแผน จัดปฏิทินการนิเทศ โครงการ
นิเทศ การดําเนินการนิเทศ การประเมินและการติดตามผลการนิเทศ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงให
ดียิ่งขึ้น 
 5. เชื่อวาการนิเทศควรทําหนาที่ประสานสัมพันธ โดยการจัดประสบการณและ
กิจกรรมรวมกันระหวางบุคคลที่เก่ียวของ ซึ่งการนิเทศการสอนแบบเชิญชวนนั้น ครูและผูเรียน
ควรมีสวนรวมในการนิเทศไดดวยกัน การเชิญชวนใหเกิดความรวมมือรวมใจประสานสัมพันธ
ซึ่งกันและกันจะทําใหการนิเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

หลักการ 
 ลักษณะของการนิ เทศแบบเชิญชวนเปนการเนนกระบวนการปฏิบัติ เ พ่ือนํา
ความสําเร็จสูผูเรียน โดยเนนหลักการเตรียมความพรอมในองคประกอบ (elements)  5 ดาน 
ดังตอไปน้ี 
 1. การเตรียมบุคลากร (People)  โดยทําความเขาใจเร่ืองการนิเทศแกผูเก่ียวของ
ทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือใหมีความชัดเจนในบทบาท หนาที่ และคุณลักษณะของผูนิเทศก
แบบเชิญชวน ซึ่งผูนิเทศกควรไดรับการฝกอบรมดานการนิเทศแบบเชิญชวน 
  การนิเทศแบบเชิญชวน (Invitational Supervision)  จะแตกตางจากการนิเทศแบบ
อ่ืน ๆ ผูนิเทศกแบบเชิญชวนควรเปนผูนําแบบใด จึงเปนคําถามที่ควรไดรับการพิจารณาเปน
เรื่องสําคัญในการเตรียมผูนิเทศกในสถานศึกษา 
 2. การเตรียมสถานที่ (Place)  เพ่ือสรางความประทับใจใหแกครู ผูเรียน สถานที่ 
อาจรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ดานการเรียนการสอนจัดเปนปจจัยเก้ือหนุนที่สําคัญ
ตอการเชิญชวนใหอยากเขามาใชสถานที่ เขามาศึกษาหาความรู อาทิ เชน หองเรียน หองสมุด 
หองพักครู หองกิจกรรม บริเวณโรงเรียน สนามโรงเรียน เปนตน 
 3. การกําหนดนโยบาย (Policy)  นโยบายดานการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตระดับ
กระทรวงจนถึงระดับสถานศึกษา มีความสําคัญและสัมพันธกับการนิเทศแบบเชิญชวนเปนอยาง
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 4. การสงเสริมโครงการการนิเทศ (Instructional Supervision Program)  
โครงการตาง ๆ ในสถานศึกษาควรจะเกิดจากความรวมมือรวมใจของบุคคลทุกฝาย อันแสดงถึง
การประสานความรวมมือดวยดี โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการการนิเทศ หากผูสอนใหความสนใจ 
รวมมือในการพัฒนาดวยความเต็มใจ นักเรียนจะไดรับผลประโยชนจากโครงการอยางเต็มที่ 
 5. การจัดกระบวนการนิเทศแบบเชิญชวน (Invitational Supervision Process)  
หลักการสําคัญในการนิเทศแบบเชิญชวน นอกจากประกอบดวยการเตรียมความพรอมดาน
บุคคล สถานที่ นโยบาย หลักสูตร กิจกรรม และโครงการตาง ๆ แลว  การจัดกระบวนการนิเทศ
เปนอีกปจจัยหน่ึงซ่ึงผูนิเทศกตองนําไปดําเนินการ โดยมีการวางแผนไวอยางเปนระบบ เปนขั้น
เปนตอน ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จ โดยแบงเปน 7 สวนดังตอไปน้ี 
  5.1 การสํารวจขอมูลวาสถานศึกษามีปญหาอะไรเกี่ยวกับบุคลากรเก่ียวกับครู 
หรือเกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอน รวมทั้งปญหาจากนักเรียน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในแตละวิชา ผูนิเทศกควรศึกษาวิเคราะห พิจารณาหาสาเหตุ ปญหา เพ่ือจะได
นําไปดําเนินการแกไขตอไป 
  5.2 เม่ือผูนิเทศกคนพบปญหาหลาย ๆ ปญหาในเวลาเดียวกันโรงเรียนจะมี
นโยบายในการดําเนินงานอยางไร หลักการสําคัญประการหนึ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติคือ การ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา (Priorities) ปญหาใดสําคัญที่สุดควรจัดเปนอันดับแรกที่ตอง
แกไข ปญหารองก็จัดลําดับตามความจําเปน การเลือกวาปญหาใดสําคัญอันดับใดนั้นอยูที่
นโยบายของผูบริหารโรงเรียนที่จะมอบหมายแกผูนิเทศก ซึ่งผูนิเทศกตองตัดสินใจในประเด็น
หลักคือการปรับปรุงเรื่องที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนของครู อันประกอบดวย การออกแบบ
การสอน การเลือกเทคนิควิธีสอน การจัดทําแผนการสอน การจัดสื่อ การเขียนจุดประสงคการ
เรียนรู การฝกทักษะตาง ๆ ซึ่งสําคัญและสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน 
  5.3 การนิเทศแบบเชิญชวนนําไปประยุกตใชกับกิจกรรมการนิเทศไดหลายวิธี 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบุคคลท่ีจะนิเทศ โอกาส สถานที่หรือชั้นเรียน และปญหาเฉพาะหนาของครู       
ผูนิเทศกจึงควรกําหนดวิธีการนิเทศใหชัดเจน เชน ถาครูคนใดคนหนึ่งมีปญหาเรื่องการสอน 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑ ผูบริหารเคยขอใหครูปรับปรุงวิธีสอนแลวหลาย
ครั้ง แตผลก็ยังคงเหมือนเดิม ผูบริหารจึงคิดวานาจะใหผูนิเทศกไดเขามาชวยเหลือโดยการใช
เทคนิควิธีการเขาไปสังเกตการสอนครูคนน้ัน ซึ่งการสังเกตการสอนจะตองมีขั้นตอนการสราง
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  5.4 สวนตอไปคือการประชุมชี้แจง ทําความเขาใจกับบุคคลท่ีเก่ียวของกอนจะ
ดําเนินการใดใด เพ่ือสรางแนวรวมในการทํางาน ปองกันความขัดแยง ความไมเขาใจซ่ึงกันและ
กัน ครูที่ไดรับการประสานงาน รับทราบความเคลื่อนไหว ทราบแนวทางที่ถือปฏิบัติจาก
โรงเรียน ยอมมีความรูสึกที่ดีและพรอมที่จะใหความรวมมือกับงานตาง ๆ ของโรงเรียนอยางเต็ม
ใจ 
  5.5 เคร่ืองมือนิเทศเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยทําใหงานนิเทศการสอนสําเร็จลุลวง
ตามเปาหมายที่วางไว ดังน้ัน ผูนิเทศกจึงควรกําหนดเครื่องมือนิเทศใหสอดคลองกับวิธีนิเทศที่
กําหนดไวในสวนที่ 3 
  5.6 สวนที่เปนหัวใจของการนิเทศการสอนแบบเชิญชวน คือสวนที่ผูนิเทศก
ดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนที่กําหนดไว กระบวนการนิเทศแบบเชิญชวนจะประสบผลดีมาก
นอยแคไหนยอมขึ้นอยูกับการลงมือปฏิบัติ การวางแผนที่ประสานสอดคลองยอมทําใหงานนิเทศ
บรรลุผลดี 
  5.7 สวนสุดทายคือการติดตามประเมินผลจากกระบวนการนิเทศเพ่ือพัฒนาการ
สอนอยางตอเน่ืองตอไป 
 

 
 

กระบวนการนิเทศแบบเชิญชวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจขอมูล 
วิเคราะหปญหา 
การเรียนการสอน 

จัดลําดับ
ความสําคัญของ
ปญหาที่แกไข 

กําหนดวิธีการนิเทศ 
กําหนดผูรับการ

นิเทศ 

ประชุมชีแ้จงทําความ
เขาใจ อบรมครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ 

สรางเคร่ืองมือให
สอดคลองกับวิธี
นิเทศหรือกิจกรรม 

ดําเนินการนิเทศ
แบบเชิญชวน 

ประเมินผล ติดตาม
ผล พัฒนาการสอน 
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คุณลักษณะของผูนิเทศกแบบเชิญชวน 
 คุณลักษณะของผูนิ เทศกแบบเชิญชวนตามปรัชญาการศึกษาแบบ Invitation 
Education มีลักษณะดังนี้ 
 1. เปนคนนารักเคารพนับถือและศรัทธา (Respect)  เปนบุคคลที่มีความรูและ
ประสบการณดานการสอน มีความรับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มี
ความจริงใจ มีอารมณขัน เหนืออ่ืนใดบุคคลท่ีจะกอใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาจากบุคคลอ่ืนได
ตองเปนคนทีมี่คุณภาพ เปนนักประชาธิปไตย มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืน และเปนผูนํา
ทางความคิด ที่สําคัญผูนิเทศกเองตองศรัทธาการนิเทศแบบเชิญชวนดวยการใหความเคารพใน
ศักด์ิศรี ความคิดเห็นของบคุคลอ่ืน ใหเกียรติและเขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 
 2. เปนคนนาไววางใจ (Trust)  เปนบุคคลท่ีพ่ึงพาได รักษาคําพูด รักษาเวลา มี
ความรับผิดชอบ เต็มใจใหความรวมมือชวยเหลอืบคุคลอ่ืนและเปนผูประสานงานและประสาน
ประโยชนที่ดี ในทางกลบักันตองเปนคนที่ใหความไววางใจบุคคลอ่ืนเชื่อวาบุคคลทุกคนสามารถ
พัฒนาได เชือ่ในความสามารถ (able) คุณคา (valuable) และความรับผิดชอบ (responsibility) 
ของบุคคลอ่ืนอยางจริงใจ 
 3. เปนคนมองโลกในแงดี (Optimism)  บุคคลที่มองโลกในแงดียอมไดเปรียบกวา
คนที่มองโลกในแงรายเสมอ เพราะจะไดรบัมากกวาเสีย คนเหลาน้ีสวนมากมีวิธีสื่อสารที่ดี มอง
สิ่งรอบตวัในดานบวก เปนผูมีวิธีคิดที่ดึงดูดผูอ่ืนมาหาตนเสมือนแมเหล็กที่มีแรงดึงดูดวัตถุอ่ืน ๆ 
ผูนิเทศกที่มองโลกในแงดีก็ควรหากลยุทธวธิีที่จะทําใหผูรับการนิเทศตลอดจนผูรวมงานอ่ืนมอง
โลกในแงดีดวย ทั้งน้ีผูนิเทศกมีความเชือ่เปนพ้ืนฐานวาครูทุกคนมีศักยภาพหลายดานที่ยังไมได
นําออกมาใช เม่ือมีขอบกพรองก็สามารถแกไขดวยตนเองได ชื่นชมยินดีในความกาวหนาของ
ทุกคน 
 4. เปนคนมีความตั้งใจจรงิ (Intentionality)  คุณสมบัติของบคุคลท่ีมีความตั้งใจ
ปฏิบตัิภารกิจทั้งที่ไดรับมอบหมายจากผูอ่ืนหรือทําดวยตนเองสวนมากมักจะทํางานไดสําเร็จ 
ความตั้งใจ ความมุงม่ันเปนขอธรรมขอหนึ่งในอิทธบิาทสี่ ซึ่งจะทําใหการงานประสบผลสําเร็จ 
ประกอบดวย ฉันทะ ความรัก ความพอใจตองานในหนาที่  วิริยะ มีความเพียรพยายาม จิตตะ 
คือ ความตั้งอกตั้งใจที่จะทําใหงานบรรลุจุดหมาย  วิมังสา คือ การตรวจสอบใครครวญพิถีพิถัน
งานแตละสวนใหเรียบรอยสมบูรณไมบกพรอง 
 5. เปนคนที่มีความรัก ความหวงใย ความอาทรและเอาใจใสตอบุคคลอ่ืน  เปน
ผูนิเทศกที่เห็นความสําคัญ ยอมรับนับถือลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล สรางความม่ันใจแก
บุคคลอ่ืนไดวามีความสามารถ มีคุณคา มีศักยภาพภายในหลายดานที่ยังไมไดนํามาใช มีความ
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 6. เปนผูนํามิตดิานการนิเทศแบบเชิญชวน โดยนําวิธีนี้มาใชอยางสํารวม 
ระมัดระวัง มิติดานการนิเทศแบบเชิญชวน คือ พฤตกิรรมของผูนิเทศกที่แสดงออกมาอยางมี
จุดหมายและเจตนาในการนเิทศโดยมีสติรูตัวตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่
สามารถสื่อสารความคิดของผูนิเทศกไปสูผูรับการนิเทศ ถือเปนปจจัยหลักและสาํคัญที่สุด ไมวา
จะเปนการสื่อสารทางอากัปกิริยาทางกาย วาจา หรือภาษาเขยีน 
  มิติดานการนิเทศ แบงเปน  4  อันดับ คือ 
  6.1 เจตนาไมเชิญชวน (Intentionally Disinviting) 
  6.2 ไมเจตนาไมเชิญชวน (Unintentionally Disinviting) 
  6.3 ไมเจตนาเชิญชวน (Unintentionally Inviting) 
  6.4 เจตนาเชญิชวน (Intentionally Inviting) 
 
  อันดับที่ 1 เจตนาไมเชญิชวน (Intentionally Disinviting) 
  พฤติกรรมการนิเทศของผูนิเทศกที่แสดงเจตนาไมเชญิชวนออกมาเปนพฤติกรรม 
กิริยาอาการ ที่ผูนิเทศกรูตวัในขณะแสดงพฤติกรรมนัน้ ๆ สามารถจะสื่อสารใหผูรับการนิเทศ
รับทราบและเขาใจได ถาสารที่ผูนิเทศกสงตองการใหครูหรือผูรับการนิเทศรูสึกไมสบายใจ 
เสียใจ ผลที่เกิดขึ้นยอมไมเปนผลดีตอพฤติกรรมการนิเทศในอันดับนี้แตอยางใด ผูนิเทศกจึงควร
สํารวจพฤติกรรมตนเอง ไมควรปลอยใหพฤติกรรมแบบน้ีเกิดขึ้น 
  อันดับที่ 2 ไมเจตนาไมเชิญชวน (Unintentionally Disinviting) 
  พฤติกรรมการนิเทศของผูนิเทศกที่ไมเจตนาไมเชิญชวน หมายถึงพฤติกรรมของผู
นิเทศกที่ทําใหผูรับการนิเทศวิตก กังวล ทอใจ ไมสบายใจ หรือเปนทุกข โดยที่ผูนิเทศกไมได
ตั้งใจ ไมรูตวัวาตนเองไดแสดงอากัปกิริยา ใชจาจาอันใดออกไป โดยเฉพาะผูนิเทศกที่ไม
สามารถระงับอารมณ ความรูสึกที่เกิดขึน้กับตนเองกอนไปนิเทศ อันดับนี้จึงเตอืนสติผูนิเทศกให
สํารวม ระวังพฤติกรรมตนเองที่อาจแสดงออกไปโดยไมเจตนาดังกลาว ซึ่งกอใหเกิดความ
เสียหายตอการนิเทศการสอนโดยรวม 
  อันดับที่ 3 ไมเจตนาเชญิชวน (Unintentionally Inviting) 
  พฤติกรรมอันดับที่ 3  คลายกับพฤติกรรมอันดับที่ 2 เพราะเปนพฤติกรรมที่ไม
เจตนาเหมือนกัน แมวาการนิเทศที่ไมเจตนาทําใหเกิดการเชิญชวน ดูเสมือนวาเปนผลดี แตจาก
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  อันดับที่ 4 เจตนาเชญิชวน (Intentionally Inviting) 
  พฤติกรรมในอันดับที่ 4 เปนพฤติกรรมการนิเทศของผูนิเทศกที่มีพฤติกรรมเจตนา
เชิญชวน การแสดงออกและการสื่อสารเปนธรรมชาตทิี่เชิญชวน มีจิตวิทยา เขาใจความรูสึก
ความตองการของผูรับการนิเทศ และเขาใจจุดหมายเจตนาของการนิเทศแบบเชญิชวน มีมติ 
รูตัว มีปญญา รูคิด ที่จะทําใหการนิเทศการสอนแบบเชิญชวนดําเนินไปสูจุดหมายที่สมบูรณ
อยางแทจริง 
 การนิเทศแบบเชิญชวนตองการบุคคลทีมี่ลักษณะทั้ง 6 ประการ มาทําหนาที่ผูนเิทศก 
เพราะบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกลาว นอกจากจะจูงใจใหบุคคลอ่ืนอยากปรับปรุงพัฒนางานของ
ตนแลว ยังจะทําใหการประสานงานเพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอผูเรยีนทําไดงายขึน้ 
 

บทบาทของผูนิเทศก 
 ผูนิเทศกอาจอยูในฐานะที่แตกตางกัน ดังน้ี 
 1. ฐานะผูบริหาร 
 2. ฐานะเปนผูที่ไดรับมอบหมายจากสถานศกึษาใหเปนผูประสานงานการนิเทศ 
 3. ฐานะครูผูสอน 
 ในสถานศึกษาผูบริหารอาจทําหนาที่ผูนิเทศกดวย คือ 
 1. ผูอํานวยการ 
 2. รองผูอํานวยการฝายวชิาการ หรือ 
 3. มอบหมายใหผูบริหาร หรือ ครูคนใดคนหน่ึงทําหนาที่ผูนิเทศก 
 

วิธีนิเทศการสอนแบบเชิญชวน (Invitational Supervision of Instruction 
Model) 
 วิธีนเิทศแบบเชิญชวนไดประยุกตรปูแบบการนิเทศแบบคลินิก (clinical supervision) 
ของโคแกน และโกลแฮมเมอร เปน 5 ขั้นตอน เพ่ือนําไปปฏิบตัติามวิธีของการศกึษาแบบเชิญ
ชวน (Invitational Education) ซึ่งประยุกตแนวคิด หลักการพ้ืนฐาน (basic principles)  5 
ประการ ตามองคประกอบ 5 ดาน (elements) อันสามารถทําใหเปนวิธีนเิทศที่เหมาะสมกับการ
ทํางานรวมกบัครู แตละขัน้ตอนของการนิเทศการสอนแบบเชิญชวนผานการพิจารณาไตรตรอง
อยางละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะวธิีสือ่สารการนิเทศระหวางผูนิเทศกกับครู ตองปฏิบตัิตาม
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 วิธีนเิทศแบบเชิญชวน มี  5   ขั้นตอน ดังตอไปน้ี.- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ข้ันสรางความสัมพันธแบบเชิญชวน (Invitational Human Relations) 

2. ข้ันประชุมวางแผน (Pre3observation conference) 

3. ข้ันสังเกตการสอน (Observation) 

4. ข้ันวิเคราะห หาแนวทางการนิเทศแบบเชิญชวน 
 (Analysis and Invitational Strategies) 

5. ข้ันประชุมหลังสังเกตการสอน (Post observation) 

 
 1. ข้ันสรางความสัมพันธอยางเชิญชวนโดยการสรางความไววางใจ (Trust)  
ความคุนเคยซึ่งกันและกัน เชน ใหคําปรึกษา คําแนะนํา คอยชวยเหลือ เพ่ือกอใหเกิดความรัก 
ความนับถือศรัทธาตอกัน ในขั้นน้ีผูนิเทศกยอมรับฟงขอคิดเห็นของครู เชื่อวาครูมีความสามารถ 
มีคุณคา มีความรับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันอยางเสมอภาค ผูนิเทศกให
เกียรติครู รวมคิดรวมทํา (collaborative) และตั้งใจรวมมือกันทํางานดานการสอนกับครู 
(cooperative) อยางกัลยาณมิตร 
  ขั้นตอนนี้ผูนเิทศกใชทักษะการสื่อสารทางบวกทั้งกิรยิาทาทางและคําพูด ซึ่งเปน
การเชิญชวนโดยเจตนา (intentionality) ในการพัฒนาวชิาชีพ 
 2. ขั้นประชุมรวมกับผูรับการนิเทศกอนสังเกตการณสอนเพ่ือวางแผนการสอน เขียน
แผนการสอน และชวยกันสาํรวจหาวธิีการแกปญหาการสอนรวมกัน 

70 TL 713 



 

 3. ขั้นสังเกตการสอน โดยใชเคร่ืองมือนิเทศ บันทึก การนิเทศ หรืออาจบันทึกเสียง
และภาพไวประกอบการพิจารณาแทนผูนิเทศกเขาน่ังสังเกตการสอนได 
 4. ขั้นวิเคราะหการสอน  สรุปขอมูล หาวธิีที่จะเสนอขอมูลปอนกลับแกครูอยางเชิญ
ชวน 
 5. ขั้นประชุมรวมกับผูรับการนิเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล เสนอแนะวิธทีี่นาจะ
ปรับเปลี่ยนใหดียิ่งขึ้น ฟงครูประเมินตนเอง (Self Apprisal) วางแผนการพัฒนาการสอนอยาง
ตอเน่ือง ผูรับการนิเทศอาจเปนเครือขายในการนิเทศการสอนบุคคลอ่ืนตอไป 
 

สรุปการดําเนินงานการนิเทศแบบเชิญชวนในสถานศึกษา 
 สถานศึกษาควรวางแผนการนิเทศ เพ่ือการดําเนินงานอยางเปนระบบ ทําใหบคุลากร
ในสถานศึกษารับทราบ โดยใหความรวมมือและเกิดความรูสึกที่ดีตอการดําเนินงานทุกขั้นตอน 
สถานศึกษาควรดําเนินการดังตอไปน้ี 
 1. กําหนดนโยบายการนิเทศ (Policy) 
  1.1 กําหนดแนวทางการนิเทศ 
  1.2 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาการเรียนการสอน 
  1.3 วิเคราะหปญหา สรุปผล 
  1.4 ระบุสภาพปญหา 
  1.5 ระบุผูรบันโยบายไปดําเนินการ 
 2. เขียนโครงการการนิเทศแบบเชิญชวน (Program) 
  2.1 กําหนดบุคคลรับผิดชอบ 
  2.2 ตั้งคณะกรรมการอํานวยการ กรรมการดําเนินงาน 
  2.3 กําหนดปฏิทินการนิเทศ 
  2.4 กําหนดวิธีการนิเทศที่สอดคลองกับหลักการนิเทศแบบเชิญชวน และสภาพ
ปญหาแตละสถานศึกษา 
  2.5 เตรียมเร่ืองทีเ่ก่ียวของและจําเปนในการนเิทศ 
 3. ปฐมนิเทศครูและบุคลากรที่เก่ียวของในโรงเรียน (People) 
  แจงจุดประสงคในการดําเนินงานการนิเทศ อภิปราย ชี้แจง ประชุม ใหความรู
เก่ียวกบัการนิเทศแบบเชิญชวนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ขอความรวมมือจากบุคลากรทุก
ฝาย ทําความเขาใจและมอบหมายหนาทีค่วามรับผิดชอบ 
 4. เตรียมสถานที่ (Place) 
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  เตรียมปจจัยเก้ือหนุนดานสถานที่เพ่ือเตรียมความพรอมตามความเหมาะสมกับ
กิจกรรมแตละกิจกรรม เพ่ือความสะดวกในการนิเทศ 
 5. ดําเนินการตามกระบวนการนิเทศแบบเชิญชวน (Process) 
  กิจกรรมนิเทศแบบเชิญชวนขึ้นอยูกับขอมูลปญหาที่ไดจากการสํารวจ ซึ่งสามารถ
ดําเนินการเปนกรณี ๆ ไป 
 6. ประเมินผลตดิตามผล 
  การประเมินและติดตามผลการนิเทศมีความจําเปน ทัง้นี้เพ่ือจะไดปรับปรุงแกไขใน
สวนที่เปนปญหาใหดีขึ้น และจะไดนําผลไปวางแผนการนิเทศตอไป 
 7. ปรับปรุงพัฒนา 
  ขั้นตอนสุดทายแตมีความสําคัญเปนอยางมากก็คืองานไดรับการปรบัปรุงแกไขและ
พัฒนาในทุกดาน การนิเทศแบบเชญิชวนที่ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นก็คือการที่
บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับพัฒนาตนเองในบทบาทและหนาทีข่องตน ผูสอนมีความ
รับผิดชอบดูแลแกไขขอบกพรองงานในหนาที่โดยไมตองมีผูนิเทศก สิ่งแวดลอมรอบตัวใน
สถานศึกษา ทั้ง นโยบายของสถานศึกษา โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เปนไป
เพ่ือใหบรรลเุปาหมายดานการเรียนการสอน บุคลากรใหความรวมมือรวมใจในการปฏิบตัิงาน 
และกระบวนการ ขั้นตอนในการดําเนินการก็ไดรับการทําความตกลงชี้แจงอยางเขาใจชดัเจน
จากผูบริหารสถานที่สิ่งแวดลอมนาอยูนาใชสอย สะดวกสบายเหมาะสม 
 นวัตกรรมดานการศึกษาการนิเทศแบบเชิญชวน เปนอีกทางเลือกที่แวดวงการศกึษา
สามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของตน เพ่ือจุดประสงคในการพัฒนาการเรียน
การสอน ยกระดับครูมืออาชีพอีกแนวทางหนึ่ง จากปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หรือ หลักการของ
การนิเทศแบบเชิญชวน ลวนแตชวยพฒันาคนใหเปนคนดีมีคุณภาพ มีความสามารถเพื่อชวย
ตน ชวยคนและชวยชาติ ดานการศึกษาสืบตอไป 
 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. การนิเทศแบบเชิญชวนคือการนิเทศแบบใด? 
 2. คุณสมบัติสําคัญของผูนิเทศกมีลักษณะอยางไร? 
 3. วิธีการนิเทศแบบเชิญชวนนําไปใชไดอยางไร? 
 4. ผูนิเทศกที่มีมิติแบบเชิญชวนแตกตางจากผูนิเทศกทั่วไปหรือไม เพราะเหตุใด 
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