
 

 
จุดประสงค 
 ผูอานสามารถ.- 
 1. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางขั้นตอนการนิเทศการสอนกับกระบวนการ
นิเทศการสอนไดชัดเจนเปนขอ ๆ 
 2. ยกตัวอยางกระบวนการนิเทศการสอนของนักการศึกษาตางประเทศ และนักการ
ศึกษาไทย อยางละคนได 
 3. วางแผนจัดกระบวนการนิเทศในโรงเรียนตนเองได 
 
 กระบวนการในการนิเทศการสอน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง ผูนิเทศกจะตอง
กําหนดขึ้นใชในการนิเทศ เพ่ือชวยใหงานนิเทศการสอนประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการในการนิเทศการสอน  หมายถึง แบบแผนของการนิเทศท่ีลําดับขั้นตอนไว
ตอเน่ืองอยางเปนระเบียบแบบแผนนั้นจะตองเปนแบบแผนที่ดี มีการออกแบบงาน การ
ประสานงาน การอํานวยการ และการประเมินสภาพการทํางานไวอยางเปนระบบ 
 กระบวนการนิเทศการสอนตามแนวคิดของ Allen (อางจาก ชารี  มณีศรี, 2538, 80 – 
82) มี  5  ขั้นตอน คือ 
 

1. การวางแผน (Planning) 
 1.1 คิดวางแผน จะทําอะไรบาง 
 1.2 จัดทําตารางงาน กําหนดแผนงานวาจะทําสิ่งไหน เม่ือไร 
 1.3 ทําโครงการ กําหนดเคาโครงตั้งแตตนจนจบ 
 1.4 คาดคะเนผลที่จะเกิด 
 

2. กระบวนการจัดสายงาน (Organizing Processes) 
 กระบวนการจัดสายงานหรือจัดบุคลากรตาง ๆ เพ่ือทํางานตามแผนงานที่วางไว มี
กระบวนการ ดังนี้ 
 2.1 กําหนดเกณฑมาตรฐานในการทํางาน 

บทที่ 8 
กระบวนการในการนิเทศการสอน 
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 2.2 ประสานงานกับบุคลากรตาง ๆ ที่จะปฏิบัติงาน 
 2.3 จัดสรรทรัพยากรตาง ๆ สําหรับการดําเนินงาน 
 2.4 มอบหมายงานใหบุคลากรฝายตาง ๆ 
 2.5 จัดใหมีการประสานงานสัมพันธกันระหวางผูทํางาน 
 2.6 จัดทําโครงสรางในการปฏิบัติงาน 
 2.7 จัดทําภาระหนาที่ของบุคลากร 
 2.8 พัฒนานโยบายในการทํางาน 
 

3. กระบวนการนํา (Leading Processes) 
 กระบวนการนําบุคลากรตาง ๆ ใหทํางานนั้นประกอบดวย การดําเนินงานตอไปน้ี คือ 
 3.1 ตัดสินใจเก่ียวกับสิ่งตาง ๆ 
 3.2 ใหคําปรึกษาแนะนํา 
 3.3 สรางนวัตกรรมในการทํางาน 
 3.4 ทําการส่ือสารเพ่ือความเขาใจในคณะทํางาน 
 3.5 สรางแรงจูงใจในการทํางาน 
 3.6 เราความสนใจในการทํางาน 
 3.7 กระตุนใหทํางาน 
 3.8 อํานวยความสะดวกในการทํางาน 
 3.9 ริเร่ิมการทํางาน 
 3.10 แนะนําการทํางาน 
 3.11 แสดงตัวอยางในการทํางาน 
 3.12 บอกขั้นตอนการทํางาน 
 3.13 สาธติการทํางาน 
 

4. กระบวนการควบคุม (Controlling Processes) 
 กระบวนการควบคุม ประกอบดวยการดําเนินในสิ่งตอไปน้ี 
 4.1 นําใหทํางาน 
 4.2 แกไขการทํางานที่ไมถูกตอง 
 4.3 วากลาวตักเตือนในสิ่งที่ผิดพลาด 
 4.4 เรงเราใหทํางาน 
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 4.5 ปลดคนที่ไมมีคุณภาพใหออกจากงาน 
 4.6 สรางกฎเกณฑในการทํางาน 
 4.7 ลงโทษผูกระทําผิด 
 

5. กระบวนการประเมินสภาพการทํางาน (Assessing Processes) 
 กระบวนการประเมินสภาพการทํางาน ประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 
 5.1 การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 5.2 วัดพฤติกรรมในการทํางาน 
 5.3 ทําการวิจัยผลงาน 
 นอกจากแนวคิดของ Allen แลว Ben M.Harris ไดเสนอกระบวนการนิเทศตามทัศนะ
ของเขาไว 6 ขั้นตอน ซึ่งนํามาประยุกตใชกับการนิเทศการสอนได ดังน้ี (Harris, 1975, 14 – 
15) 
 1. ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) 
  เปนกระบวนการศึกษาถึงสถานภาพตาง ๆ รวมทั้งขอมูลที่จําเปนเพ่ือจะนํามาเปน
ตัวกําหนดถึงความตองการ และความจําเปนเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบดวย
งานตอไปน้ี คือ 
  1.1 วิเคราะหขอมูลโดยการศึกษา หรือพิจารณาธรรมชาติและความสัมพันธของ
สิ่งตาง ๆ 
  1.2 สังเกตสิ่งตาง ๆ ดวยความรอบคอบถี่ถวน 
  1.3 ทบทวนและตรวจสอบสิ่งตาง ๆ ดวยความระมัดระวัง 
  1.4 วัดพฤติกรรมการทํางาน 
  1.5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน 
 
 2. จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) 
  เปนกระบวนการกําหนดเปาหมาย จุดประสงค และกิจกรรมตาง ๆ ตามลําดับ
ความสําคัญ จะประกอบดวยงานตอไปน้ี คือ 
  2.1 กําหนดเปาหมาย 
  2.2 ระบุจุดประสงคในการทํางาน 
  2.3 กําหนดทางเลือก 
  2.4 จัดลําดับความสําคัญ 
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 3. ออกแบบวิธีการทํางาน (Designing) 
  เปนกระบวนการวางแผนหรือกําหนดโครงการตาง ๆ เ พ่ือกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยประกอบดวยงานตอไปน้ี คือ 
  3.1 จัดสายงานใหสวนประกอบตาง ๆ มีความสัมพันธกัน 
  3.2 หาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสูการปฏิบัติ 
  3.3 เตรียมการตาง ๆ ใหพรอมที่จะทํางาน 
  3.4 จัดระบบการทํางาน 
  3.5 กําหนดแผนในการทํางาน 
 4. จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) 
  เปนกระบวนการกําหนดทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการทํางาน ซึ่ง
ประกอบดวยงานตอไปน้ี คือ 
  4.1 กําหนดทรัพยากรที่ตองใชตามความตองการของหนวยงานตาง ๆ 
  4.2 จัดสรรทรัพยากรไปใหหนวยงานตาง ๆ 
  4.3 กําหนดทรัพยากรที่จําเปนจะตองใชสําหรับจุดมุงหมายบางประการ 
  4.4 มอบหมายบุคลากรใหทํางานในแตละโครงการ หรือแตละเปาหมาย 
 5. ประสานงาน (Coordinating) 
  เปนกระบวนการที่เก่ียวของกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวก
ทุก ๆ อยาง เพ่ือจะทําใหการเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จ งานในกระบวนการประสานงาน ไดแก 
  5.1 ประสานการปฏิบัติในฝายตาง ๆ ใหดําเนินการไปดวยกันดวยความราบรื่น 
  5.2 สรางความกลมกลืนและความพรอมเพรียงกัน 
  5.3 ปรับการทํางานในสวนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
  5.4 กําหนดเวลาในการทํางานในแตละชวง 
  5.5 สรางความสัมพันธใหเกิดขึ้น 
 6. นําการทํางาน (Directing) 
  เปนกระบวนการที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดสภาพที่เหมาะสม อันจะ
สามารถบรรลุผลแหงการเปลี่ยนแปลงใหมากที่สุด ซึ่งไดแก 
  6.1 การแตงตั้งบุคลากร 
  6.2 กําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑในการทํางาน 
  6.3 กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราความเร็วในการ
ทํางาน 
  6.4 แนะนําการปฏิบัติ 
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  6.5 ชี้แจงกระบวนการทํางาน 
  6.6 ตัดสินใจเก่ียวกับการเลือกในการปฏิบัติงาน 
 
 กระบวนการนิเทศท่ีกลาวมาน้ี แฮริสไดเขียนขึ้นโดยสังเคราะห จากผลงานของแอ
ลเลน (Allen, 1960) และของลูมิส (Loomis, 1968) และคนอื่น ๆ อีก กระบวนการนิเทศการสอน
ตามที่แฮริสกําหนดขึ้นน้ี จุดเนนจะอยูตรงท่ี “การเปลี่ยนแปลง” ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งแฮ
ริสไดใหความสําคัญตอการวางแผน และการนําแผนไปปฏิบัติ แตไมไดเนนการควบคุมมากนัก 
แฮริสเชื่อวา กระบวนการที่เขากําหนดขึ้นน้ีมีความเหมาะสมกับการนิเทศการสอนมากกวาอยาง
อ่ืน (Harris, 1975, 16) 
 สงัด  อุทรานันท (2530)  ไดกลาวถึงกระบวนการนิเทศการศึกษา ที่เห็นวามีความ
สอดคลองกับสภาพสังคมไทยไวเปน 5 ขั้นตอน ซึ่งสามารถนํามาใชกับการนิเทศการสอนได 
ดังนี้ 
 1. วางแผนการนิเทศ (Planning – P)  เปนขั้นที่ผูบริหาร ผูนิเทศกและผูรับการ
นิเทศจะทําการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือสรุปปญหาและเรื่องจําเปนที่จะตองมีการนิเทศ รวมทั้ง
วางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกดวย 
 2. ใหความรูในสิ่งที่จะทํา (Informing – I)  เปนขั้นตอนของการใหความรูความ
เขาใจถึงสิ่งที่จะดําเนินการวาจะตองอาศัยความรูความสามารถอยางไรบาง จะมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการอยางไร และจะทําอยางไรจึงจะทําใหไดผลงานออกมาอยางมีคุณภาพ ขั้นน้ีจําเปน
สําหรับการนิเทศที่จัดขึ้นใหม และงานนิเทศท่ียังเปนไปอยางไมไดผล หรือไดผลไมถึงขั้นที่พอใจ 
ซึ่งจําเปนจะตองทําการทบทวนใหความรูในการปฏิบัติงานที่ถูกตองอีกคร้ังหนึ่ง 
 3. การปฏิบัติงาน (Doing – D)  ประกอบดวยการปฏิบัติงานใน 3 ลักษณะ คือ 
  3.1 การปฏิบัติงานของผูรับการนิเทศ เปนขั้นที่ผูรับการนิเทศลงมือปฏิบัติงาน
ตามความรู ความสามารถ ที่ไดรับจากการดําเนินการในขั้นที่ 2 
  3.2 การปฏิบัติงานของผูนิเทศก ขั้นนี้ผูนิเทศกจะทําการนิเทศและควบคุม
คุณภาพ ใหงานสําเร็จออกมาทันตามกําหนดเวลาและมีคุณภาพสูง 
  3.3 การปฏิบัติงานของผูสนับสนุนการนิเทศ ผูบริหารก็จะใหบริการสนับสนุนใน
เรื่องวัสดุอุปกรณ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ที่จะชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางไดผล 
 4. การสรางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing – R) ขั้นนี้เปนขั้นของการเสริมกําลังใจ
ของผูบริหาร เพ่ือใหผูรับการนิเทศมีความม่ันใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ขั้นน้ี
อาจจะดําเนินการไปพรอม ๆ กันกับที่ผูรับการนิเทศกําลังปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติงานไดเสร็จ
สิ้นลงไปแลวก็ได 
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 5. ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating – E) เปนขั้นที่ผูนิเทศกทําการ
ประเมินผลการดําเนินการซ่ึงผานไป หากพบวามีปญหา หรืออุปสรรคอยางหน่ึงอยางใด ที่ทําให
การดําเนินงานไมไดผลก็ตองทําการปรับปรุงแกไข ซึ่งการปรับปรุงแกไขอาจจะทําไดโดยการให
ความรู แนะนําอีกคร้ังหนึ่ง สําหรับกรณีที่ผลงานออกมายังไมเปนที่พอใจ จะตองดําเนินการ
ปรับปรุงการดําเนินงานทั้งหมด หากการประเมินผลพบวาประสบผลสําเร็จตามที่ไดตั้งใจไว ก็
ควรจะดําเนินการนิเทศตอไป การดําเนินการนิเทศตามวัฏจักรน้ี จะเปนไปอยางตอเน่ือง และไม
หยุดน่ิงจนกวาจะบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่วางไว หรือพัฒนาผูรับการนิเทศใหเปนไปตามความ
ตองการ 
 

กระบวนการนิเทศการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การนิเทศการสอน จะประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีวางไวหรือไม ยอมขึ้นอยูกับ
กระบวนการในการนิเทศเปนสําคัญ  ดังน้ัน ผูนิเทศกทุกคนจึงจําเปนตองเห็นความสําคัญของ
กระบวนการนิเทศ และจะตองกําหนกระบวนการนิเทศไวอยางชัดเจนในการดําเนินการนิเทศทุก
ครั้ง จากแนวความคิดของนักการศึกษาทั้ง 3 ทาน แสดงใหเห็นวา กระบวนการนิเทศการสอน 
เปนการทํางานอยางมีแบบแผน โดยเริ่มจากการวิเคราะหงานการเรียนการสอนของครู เพ่ือจะ
ไดทราบปญหา ระบุปญหา ที่จะตองรีบแกไขปรับปรุงกอน แลวจึงวางแผนที่จะดําเนินการ โดย
หาทางเลือกที่จะแกปญหาที่ดีที่สุดตอจากน้ันก็ดําเนินการตามขั้นตอนตามลําดับ จนถึงขั้นการ
ประเมินผลในการปฏิบัติงานแลวจึงนําผลการปฏิบัติไปปรับปรุงแกไขตอไป 
 
 
 

รวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา
วิเคราะหการเรียนการสอน 

 

วางแผนการนิเทศ 
 

สรางเคร่ืองมือ 

ปรับปรุง แกไข 
การเรียนการสอน 

 

ประเมินผล 
 

ปฏิบัติการนิเทศ 

110 TL 713 



 

คําถาม/หัวขออภิปราย 
 1. ทานเขาใจความแตกตางระหวางขั้นตอนการนิเทศและกระบวนการนิเทศอยางไร? 
 2. กระบวนการนิเทศการสอนของนักการศึกษาผูใดที่ทานเห็นวาสามารถนํามาใชได
ภายในโรงเรียน? 
 3. หากทานจะวางแผนเพื่อจัดกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน ทานจะดําเนินการ
อยางไร จงอธิบาย? 
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