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คําว่า  ”การนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน” เป็นคําศัพทท์ี่เรียกกันภายในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยเทา่น้ัน สําหรับในต่างประเทศจะไม่ใช้คําศัพท์น้ีแต่จะมีคําศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียง
กับคําว่านิเทศภายในโรงเรียนของไทยเราก็คือ คําว่า “Personalized Supervision” (Berman and 
Usery, 1966) 

                การท่ีระบบการจัดการนิเทศการศึกษาในประเทศไทยได้มกีารต้ังช่ือการนิเทศ การศึกษา
ภายในโรงเรียนขึ้นมานัน้ก็เพื่อให้เกิดความแตกต่างเก่ียวกับความรับผิดชอบในการจัดการนิเทศ
การศึกษา ทั้งน้ีเน่ืองจาก การนิเทศการศึกษาในระบบการศึกษาของไทยน้ันได้เร่ิมเป็นที่รู้จักคุ้นเคยใน
ฐานะที่เป็นงานของศึกษานเิทศก์ ซึ่งเป็นตําแหน่งของบุคลากรที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา และ
ประการสําคัญสมัยก่อนบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถยังมีจํานวนจํากัด ครผูู้สอนอยู่ในโรงเรียน
ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็มีวุฒิทางครูค่อนข้างตํ่า ดังน้ันการช่วยเหลือและพัฒนาครูประจําการให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นน้ันจึงต้องอาศัยศึกษานิเทศก์ซึ่งกรมท่ีมีสถานศึกษาได้จัดต้ังขึ้น
สําหรับทําหน้าที่นิเทศครใูนสถานศึกษาของตนเองโดยเฉพาะ โดยเหตุน้ีในสังคมไทยจึงมีความเข้าใจ
เก่ียวกับคําว่า “การนิเทศการศึกษา” ในฐานะงานของศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นบุคลากรทีอ่ยู่ภายนอก
สถานศึกษา 

                จดุกําเนิดของคําว่า “การนิเทศภายในสถานศึกษา” ได้เร่ิมขึ้นเน่ืองจากการพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ โดยศึกษานิเทศก์ภายนอกนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าท่ีควร
เนื่องจากไม่สามารถติดตามให้การนเิทศอย่างสมํ่าเสมอได้ ประกอบกับในช่วงระยะหลัง บุคลากร
ในสถานศึกษาต่างๆมีความรู้สูงขึน้จึงเห็นสมควรให้บคุลากรภายในสถานศึกษาต่างๆดําเนินการ
นิเทศกันเอง เป็นการแบ่งเบาภาระของศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอก และเป็นการเร่งการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรประจําการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วย่ิงข้ึน ในช่วงเวลาต่อมาได้มีการขยายขอบเขตของ
การนิเทศภายในสถานศึกษาออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสถานศึกษาอีกด้วย 

•1. ความจําเป็นของการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

             ในภาวะปัจจุบันการนิเทศภายในสถานศึกษามีความสําคัญและจําเป็นย่ิงขึ้นด้วยเหตุผล
ต่อไปนี้ คือ (สงัด   อุทรานันท์ ,2524) 

• 1. ศึกษานิเทศก์โดยตําแหน่งมีจํานวนจํากัด จึงไม่สามารถสนองความต้องการทางการนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ ได้ทั่วถึง  



• 2. สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน จึงเป็นการยากที่
ศึกษานิเทศก์ซึง่อยู่ภายนอกจะรู้สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษาได้ 
การนิเทศเพ่ือสนองความต้องการของสถานศึกษาจึงเป็นไปได้ยาก  

• 3. ในสภาพปัจจุบันบุคลากรในสถานศึกษาสว่นใหญ่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอและบาง
คนยังมีความชํานาญในเฉพาะสาขาวิชา จึงสมควรจะใช้ทรัพยากรเหล่าน้ีให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด และยังเป็นการสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันอีกด้วย  

• 4. เป็นการสอดคล้องกับปรัชญา หลักการ และวิธีการของการนิเทศสมยัใหม่ ซึ่งการนิเทศ
สมัยใหม่จะเกดิขึ้นโดยความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ใช่จะต้องมีคนมาคอยช้ีแนะให้
ทํางานอยู่ตลอดเวลา  

•2. ความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา 

                “การนิเทศภายในสถานศึกษา” เป็นคําศัพท์ที่ใช้ในสังคมไทยเท่าน้ัน การกําหนด
คําศัพท์ที่ว่า “การนิเทศภายใน” ขึ้นมาก็เพ่ือให้มีความแตกต่างจากการนิเทศการศึกษาที่ดําเนินการ
โดยศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอกสถานศึกษานั่นเอง ดังน้ันการที่จะอธิบายคําศัพท์คําว่า “การนิเทศ
ภายใน” ก็จะต้องเน้นถึงความแตกต่างของการจัดการนิเทศที่ดําเนินการโดยศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่
ภายนอกสถานศึกษา คือ การนิเทศภายในสถานศึกษาจะเป็นกระบวนการทํางานของผู้บริหาร
สถานศึกษา (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) ในการพัฒนาคุณภาพการทํางานของครู และบคุลากรภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้ได้มา ซึ่งสมัฤทธ์ิผลสูงสุดในการเรียนของผู้เรียน  

              ในการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ได้ผลน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้
นิเทศควรมีความเข้าใจเก่ียวกับลักษณะการปฏิบัติงานของบุคลากรและควรยึดหลักการสําคัญต่างๆ 
ดังกล่าวถึงในต่อไปนี้  (สงัด   อุทรานันท์  . 2529 : 200 – 202) 

        2.1 ความเชื่อพืน้ฐานเก่ียวกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
                การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี  ถ้า
ผู้จัดการนิเทศการศึกษามีความเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจถึงศักยภาพ สภาพพ้ืนฐาน
ทางจิตใจ ตลอดจนความต้องการของบุคลากรเหล่าน้ัน สิ่งที่ผู้จัดการนิเทศควรทําความเข้าใจมีดังน้ี 
คือ 

• 1. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานแต่ละคนมีเกียรติมีศักด์ิศรี และมีคุณค่าต่อหน่วยงานทัดเทียมกัน  
• 2. ผู้ปฏิบัติงานจะมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆ และตัดสินใจได้อย่างฉลาดโดยอาศัย

ความร่วมมือกัน  
• 3. ผู้ปฏิบัติงานจะมีศักยภาพในการเพ่ิมพูนความสามารถของตนเอง  
• 4. ถ้ามองผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ?  
• 5. ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานให้สูงข้ึน  
• 6. ผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถภาพเฉพาะอย่าง มีความปรารถนา และมีความสามารถในการนํา

ตนเองได้  



• 7. ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นแหล่งทรัพยากรเป็นผู้ให้ข้อมูลปฐมภูมิ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีสติปัญญา และมีทักษะในด้านเทคนิควิธีการทํางาน ดังน้ันเขาเหล่าน้ีจึงเป็นทรัพยากรสําคัญ
ในการปรับปรุงหน่วยงาน  

• 8. หากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษามีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วก็มีโอกาสท่ีจะเป็น
นักการศึกษาทีม่ีความเช่ียวชาญได้  

• 9. ครูมหีน้าที่รบัผิดชอบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฉะน้ัน
เขาจึงมีอํานาจเต็มที่ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม  

• 10. มคีวามจําเป็นที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรและกาํหนดนโยบายในการจัดการศึกษา  

• 11. บุคลากรจะมีอารมณ์เท่าๆ กับการมีเหตุผล ฉะน้ันความรู้สึกของเขาเหล่าน้ันจึงมี
ความสําคัญและจําเป็นจะต้องได้รับการพิจารณา (Lovell and Wiles, 1983, p. 15)  

                ถา้หากผู้จัดการนิเทศการศึกษามีความเข้าใจในสภาพพ้ืนฐานเก่ียวกับลักษณะหรือ
ธรรมชาติของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ก็จะสามารถดําเนินการจัดการนิเทศการศึกษาได้โดยราบรื่น 
ปราศจากข้อขัดแย้งหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในสภาพการณ์เช่นน้ีโอกาสพบความสําเร็จในการนิเทศ
การศึกษาก็จะเป็นไปได้สูงมาก 

          2.2 หลักการสาํคญัสําหรบัการจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 
                การจัดการนิเทศภายในสถานศึกษาจะต้องยึดหลักการสําคัญต่อไปนี้ 
(สงัด   อุทรานันท์  . 2529 : 202 – 203) 

• 1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องถือว่าการนิเทศการศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยตรง สําหรับการดําเนินงานนิเทศน้ัน ผู้บรหิารอาจจะดําเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผูอ่ื้นดําเนินการแทนก็ได้  

• 2. การนิเทศภายในสถานศึกษาจะสําเร็จลงได้จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ 
ฝ่ายผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผูร้ับการนิเทศ หากขาดความร่วมมือจากฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง การนิเทศ
จะไม่มีโอกาสพบกับความสําเร็จได้เลย  

• 3. จะต้องตระหนักถึงความเข้าใจว่าการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาน้ันเป็นการทํางาน
ร่วมกัน เพ่ือช่วยพัฒนาเพ่ือนร่วมงานให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานสูงข้ึน การ
นิเทศไม่ใช่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญหรือคอยจับผิดแต่ประการใด  

• 4. บุคลากรภายในสถานศึกษาต้องมีการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ในสภาพความ
เป็นจริงแล้วไม่มีใครทีจ่ะมีความเช่ียวชาญทุกๆ ด้าน ดังน้ันจึงควรจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความเช่ียวชาญใหแ้ก่เพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานมีความรู้ความสามารถสูงข้ึน  

• 5. การนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาต้องเกิดขึ้นจากความจําเป็นในการแก้ปัญหาหรือ
สนองความต้องการ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

• 6. การสร้างเสริมกําลังใจของผู้บริหาร จะมผีลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ันจึงถือว่าการสร้างเสริมกําลังใจของผู้บริหารจะส่งผลต่อความสัมฤทธิผล
ของการนิเทศในสถานศึกษา  



  •3. ขอบเขตของงานนเิทศการศึกษาภายในสถานศึกษา 

       งานวิชาการภายในโรงเรียนที่ผู้บริหารจะต้อง
รับผิดชอบมี  2  ประเภท คอื 
          (1) งานหลัก ได้แก่ หลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
         (2) งานสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ งานเก่ียวกับอาคารสถานที่ กิจการนักเรียน ธุรการและ
การเงิน และความสัมพันธ์กับชุมชน ขอบเขตงานที่กล่าวมานี้หากผู้บริหารมีความมุ่งหวังที่จะให้ได้
ผลงานของบุคลากรภายใต้การควบคุมดูแลมีคุณภาพก็จําเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากรเหล่าน้ี ให้มี
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานจึงจะได้ผลงานที่มีคุณภาพตามความมุ่งหวังที่ต้ังไว้ 
              เมือ่พิจารณาถึงงานภายในสถานศึกษาที่ครูและบุคลากรจะต้องปฏิบัติ ก็อาจจะกล่าวได้ว่า
ประกอบด้วยงานต่อไปนี้ (สงัด   อุทรานันท์  . 2529 : 203 – 206) 

               3.1 งานหลัก  เป็นงานสําคัญซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาโดยตรง หากครูและ
บุคลากรไม่ได้เอาใจใส่ต่องานเหล่าน้ีถือว่าเป็นความล้มเหลวที่สุด งานหลักที่ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติและถือว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงจะประกอบด้วย 

                (1) หลักสูตร ได้แก่ 

                                – การปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 
                                – การสร้างหลักสูตรเพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนท้องถิ่น 
                                – การจัดแผนการเรียนการสอน 
                                – การจัดทําโครงการสอน 
                                – การจัดตารางสอน 
                                – การจัดครูผู้สอน 
                                – การจัดช้ันเรียน (จัดนักเรียนเข้าแผนการเรียน) 
                                – การจัดกิจกรรมในหลักสูตร 
                                – การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

                (2) การเรียนการสอน ได้แก่ 



                                – การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน 
                                – การพัฒนาเทคนิคในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
                                – การพัฒนาเทคนิคในการใช้สือ่และอุปกรณ์การสอน ฯลฯ 

                (3) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ 

                                – การสร้างข้อทดสอบ 
                                – การวัดและประเมินผล 
                                – งานทะเบียนวัดผลและรายงานความก้าวหน้าของนักเรียน ฯลฯ 

              3.2  งานสนับสนุนวิชาการ  เป็นงานที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้งานหลักดําเนิน
ไปอย่างมีคุณภาพ งานสนับสนุนวิชาการที่ผู้บริหารอาจจะจัดให้มีการนิเทศเพื่อประโยชน์ต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหลัก ก็คือ 

                 (1) งานท่ีเก่ียวข้องกับอาคารสถานท่ี ได้แก่ 

                                – การใช้ประโยชน์จากบริเวณสถานศึกษา 
                                – การใช้อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการในวิชาต่างๆ 
                                – ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
                                – ห้องแนะแนว ฯลฯ 

                (2) งานธุรการเงิน  ได้แก่ 

                                – การปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
                                – การปฏิบัติเกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุ ฯลฯ     

                (3) งานกิจการนักเรียน ได้แก่ 

                                – กิจกรรมนักเรียน 
                                – การบริการด้านสุขภาพอนามัย 
                                – โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ 

                (4) งานสัมพันธ์ชุมชน  ได้แก่ 

                                – การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน 
                                – การบริการชุมชน 
                                – สมาคมครแูละผู้ปกครอง ฯลฯ 

                   การที่จะดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาให้ได้ผลน้ัน มคีวามจําเป็นอย่าง
ย่ิงจะต้องมีความเข้าใจในหลกัการของการนิเทศ สิ่งสําคญัประการแรกน้ัน จําเป็นจะต้องเข้าใจและ
แยกให้ออกว่างานใดเป็นงานนิเทศ และงานใดเป็นงานบริหาร หากผู้บรหิารให้ครูปฏิบัติงานโดยไม่ได้



มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานเลยน้ันไม่ถือว่าเป็นงานนิเทศ การทาํความเข้าใจ 
เร่ืองพฤติกรรมการนิเทศกับพฤติกรรมการบริหารนับว่ามีความสําคัญย่ิงต่อความสําเร็จในการจัดการ
นิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งน้ีเพราะการจําแนกออกได้ว่างานใดเป็นงานนิเทศและงานใด
เป็นงานบริหารจะทําให้ปริมาณของงานท่ีจะต้องทําการนิเทศมีน้อยลง ผูบ้ริหารย่อมจะสามารถทุ่มเท
ความพยายามไปสู่งานนิเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจากน้ีหากไม่จําแนกงานนิเทศกับงานบริหารให้ชัดเจน 
ก็อาจก่อให้เกิดความสับสน และเป็นผลในทางลบต่อเจตคติต่อการนิเทศได้ 

•4.  วิธีดําเนินการจัดการนเิทศการศึกษาภายในสถานศกึษา 

               การจัดการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา สามารถดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
คือ (สงัด   อุทรานันท์  . 2529 : 206 – 212) 

                    ขั้นท่ี 1       การวางแผนการนิเทศ 
                    ขั้นท่ี 2       การให้ความรู้ก่อนดําเนินการนิเทศ 
                    ขั้นท่ี 3       การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ 
                    ขั้นท่ี 4       การสร้างเสริมกําลังใจแกผู่้ปฏิบัติงานนิเทศ 
                    ขั้นท่ี 5       การประเมินผลการนิเทศ 

         4.1 ขั้นการวางแผนการนิเทศ 
                  ในการวางแผนการนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา มีข้อปฏิบัติ  ดังนี้ 

                (1) เร่ิมจากการรับรู้สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการร่วมกันของบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ถา้หากผู้บริหารหรือผู้นิเทศดําเนินงานไปโดยท่ีครูและบุคลากรผู้เก่ียวข้องยังไม่ทราบว่า
เป็นปัญหาหรือยังไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องกระทํา ครูและบุคลากรเหล่าน้ันก็มักจะไม่ให้
ความสําคัญหรอืไม่มีความสนใจในการปฏิบัติงาน ดังน้ันในการวางแผนงานจึงควรจัดให้มีการประชุม
ช้ีแจง ประชุมระดมความคิดเห็น หรือวิธีการอ่านอ่ืนใดก็ได้เพ่ือให้ครูผู้รบัการนิเทศได้รับรู้ว่าตัวเขาเอง
เป็นบุคคลหน่ึงที่จะต้องร่วมแก้ปัญหาหรือดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดเพ่ือให้คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนดีขึ้นกว่าเดิม 

                    (2) เมื่อผู้เก่ียวข้องทั้ง 3 ฝา่ย คือผู้บริหาร ผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศได้รับรู้และ
ยอมรับสภาพปัญหาและความต้องการร่วมกันแล้วผู้ดําเนินการนิเทศก็จะเป็นผู้นําในการวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา กําหนดจุดประสงค์ กําหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือกําหนดทางเลือกสําหรับ
การดําเนินการนิเทศ 

                    (3) หลังจากการดําเนินการวางแผนการนิเทศจนกระทั่งได้แนวทางในการดําเนินการ
แล้ว ก็จะต้องสรรหาบุคคลและมอบหมายงานให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ รับผดิชอบ            ในขั้นตอนน้ี
ผู้บริหารจะต้องรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายต่างๆ จากน้ันจึงให้ความ
สนใจและคอยเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่าน้ี 

        4.2 ขั้นการให้ความรู้ก่อนการนเิทศ 



                    การท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้รับการนิเทศหรือจะให้ผูร้ับการนิเทศ
ปฏิบัติงานอย่างใดก็จําเป็นจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะปฏิบัติเสียก่อน สําหรบั ขั้นตอนน้ีมี
ข้อแนะนําในการดําเนินงานนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังน้ี 

• (1) การให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานก่อนที่จะดําเนินการปฏิบัติจริงน้ันอาจดําเนินการ
โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องน้ันๆ หรอือาจจะเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกก็ได้  

• (2) ในกรณทีี่เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้น้ันผูบ้ริหารจําเป็นจะต้องมอบหมายให้ผู้
หน่ึงผู้ใดหรือมอบหมายให้คณะผู้นิเทศเป็นผู้ติดตามแนวคิดจากวิทยากรเพ่ือนําไปสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง  

• (3) ถึงแมผู้้บริหารสถานศึกษาจะไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ดําเนินการให้ความรู้หรือได้รับ
มอบหมายให้ผูอ่ื้นรับผิดชอบโครงการนิเทศไปแล้วก็ตาม หากเป็นไปได้ผู้บริหารสถานศกึษา
ควรจะร่วมรับฟังวิทยาการใหม่ๆ จากวิทยากรไปพร้อมๆ กับครูผู้รับการนิเทศด้วย การเข้า
ร่วมกิจกรรมของผู้บริหารจะบังเกิดผลดี 3 ประการ คือ ประการแรก ทําให้ผู้บริหารมีความ
เข้าใจถึงหลักการหรือแนวความคิดใหม่ทีค่รแูละบุคลากรในสถานศึกษาจะได้ปฏิบัติอันจะ
ก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน ประการทีส่อง หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใด
หรือต้องการความช่วยเหลือสิ่งใดผู้บริหารสามารถตัดสินใจช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องทันที 
และ ประการสุดท้าย การเขา้ร่วมกิจกรรมของผู้บริหารจะมีผลต่อความเอาใจใส่และความ
ต้ังใจ ของผู้รับการนิเทศ ทั้งน้ีเพราะครูและบุคลากรต่างๆ โดยทั่วไปจะมีความยําเกรง
ผู้บริหารสถานศึกษานั่นเอง  

• (4) หลังจากการให้ความรู้แกผู่้รับการนิเทศได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว ก่อนจะสิ้นสุดรายการควรจัด
ให้มีช่วงเวลาสําหรับสร้างข้อตกลงในการทาํงานด้วย ข้อตกลงนี้จะเป็นเสมือนแนวทางในการ
ทํางานและจะเป็นเสมือนกฎหรือระเบียบหรือสัญญาต่อกลุ่ม ซึ่งจะมีผลต่อความต้ังใจและเอา
จริงกับการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศเป็นอย่างมาก  

             4.3 ขั้นดําเนนิการปฏิบัติงานนเิทศการศึกษา 
                         ในขณะที่ผู้รับการนิเทศได้ลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้รับความรู้มาแล้ว  ผู้นิเทศก็
จะทําหน้าที่นิเทศการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตน ส่วนผู้บริหารก็จะคอยสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
นิเทศดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดําเนินการนิเทศงานน้ันมีข้อเสนอแนะต่อการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

• (1) การนิเทศงานของผู้นิเทศน้ันควรดําเนินการไปตามข้อตกลงที่ได้ทําร่วมกันในขั้นที ่2 การ
ทํานอกเหนือจากข้อตกลงร่วมกันจะทําให้ผูร้ับการนิเทศไม่มีความไว้วางใจในตัวผู้นิเทศได้  

• (2) ถึงแมผู้้ปฏิบัติงานพร้อมที่จะรับการนิเทศแล้วก็ตามก่อนที่จะลงมือนิเทศควรจะได้
ดําเนินการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศเสียก่อน การวางแผนร่วมกันน้ี
จะช่วยสร้างความคุ้นเคยและสร้างความไว้วางใจต่อผู้นิเทศเป็นอย่างมาก  

• (3) เมื่อถึงเวลาควรจะเข้าไปพร้อมกับครูและควรออกจากห้องเรียนพร้อมกับครูผู้รับการ
นิเทศ การเข้าห้องสอนช้า และออกจากห้องสอนก่อนกําหนดจะสร้างความรู้สึกหวาดระแวง
ให้แก่ผู้รับการนิเทศได้  



• (4) ขณะทําการสังเกตพฤติกรรมการสอนถา้หากพบว่า ครูทําการสอนผดิ อย่าทักท้วง เพราะ
การทักท้วงความผิดพลาดขณะที่ครูกําลังสอนจะสร้างความไม่พอใจแก่ครูผู้รับการนิเทศและ
ทําให้ผู้เรียนเสือ่มศรัทธาต่อครูผู้สอน สิ่งที่ถกูต้องก็คือควรพูดคุยกับครูผู้สอนเป็นส่วนตัว
หลังจากการสอนได้ผ่านไปแล้ว และให้ครผููส้อนดําเนินการแก้ไขหรือช้ีแจงข้อผิดพลาดแก่
นักเรียนด้วยตัวของเขาเอง  

• (5) ควรใช้เทคนิควิธีการนิเทศหลายๆแบบและควรให้มีการเปลี่ยนบทบาทในการนิเทศบ้าง 
เช่น ให้ไปสังเกตการสอนของเพ่ือนครูในห้องอ่ืนเพ่ือเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้นิเทศ และ
ขณะเดียวกันจะได้แนวคิดหรือเทคนิควิธีการสอนจากครูคนอ่ืนอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้ถือว่าเป็น
การนิเทศโดยทางอ้อม  

• (6) การให้ข้อมลูป้อนกลับ (feed back) แก่ผู้รับการนิเทศควรเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ไม่
ลําเอียง และควรจะให้ข้อมูลทั้งส่วนที่ดีซึ่งควรรักษาไว้ และส่วนบกพร่องซึ่งจะสมควรจะทํา
การแก้ไขปรับปรุงควบคู่กันไป  

• (7) ในการปฏิบัติงานนิเทศควรจะได้นําเอาวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ ซึ่งวิธีการที่เสนอแนะให้
นํามาใช้ก็คือ การนิเทศแบบคลินิกและการนิเทศโดยยึดจุดประสงค์  

             4.4 การสร้างเสรมิกําลังใจแก่ผูป้ฏิบัติงานนเิทศ 
                      ในการสรา้งเสริมกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

• (1) ผู้มีบทบาทในการสร้างเสริมกําลังใจก็คอื ผู้นิเทศซึ่งจะทําการสร้างเสริมกําลังใจแกผู่้รับ
การนิเทศ และอีกผู้หน่ึงที่มีความสําคัญมากก็คือผู้บริหารซึง่จะต้องสร้างเสริมกําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานนิเทศทั้งหมด คือทั้งผู้ให้การนิเทศและผู้รับการนิเทศ  

• (2) การเสริมสร้างกําลังใจของผู้นิเทศน้ันจะทําได้โดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์สร้างความคุ้นเคย
เป็นกันเองและวางตัวอยู่ในฐานะผู้ร่วมงานไม่ใช่ฐานะผู้บังคับบัญชา  

• (3) การเสริมสร้างกําลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถทําโดยการให้ความสนใจและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการนิเทศเท่าที่สามารถจะทําได้  

• (4) ผู้บริหารจะต้องระวังในการทํานุบํารุงขวัญของผู้ปฏิบัติงานทั้งผู้ให้การนิเทศและผูร้ับการ
นิเทศ เมื่อสร้างขวัญและกําลงัใจในการนิเทศข้ึนแล้วก็ไมค่วรทําลายขวัญ สิ่งสําคัญที่เป็นตัว
ทําลายขวัญของผู้บริหารพึงระมัดระวังอย่างย่ิงก็คือ “มาตรการการให้ความดีความชอบเป็น
กรณีพิเศษ”  

             4.5 การประเมินผลการนเิทศ 
                             การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา มีดังน้ี 

• (1) การประเมนิผลการนิเทศควรดําเนินการประเมินผลผลติ กระบวนการ และปัจจัยป้อนเข้า 
โดยให้ความสําคัญมากทีสุ่ดในผลผลิตให้นํ้าหนักความสําคญัรองลงมาในส่วนของ
กระบวนการทํางาน สําหรับปัจจัยป้อนเข้าน้ันให้ความสําคัญน้อยที่สุด  

• (2) ในส่วนของผลผลิตน้ันใหป้ระเมินผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับการนิเทศโดยตรง ไม่จําเป็นจะต้อง
ประเมินคุณภาพของนักเรียนซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานของผู้รับนิเทศ ทั้งน้ีเพราะคุณภาพ



ของนักเรียนน้ันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ อีกมาก ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานน้ันควร
มุ่งเน้นพฤติกรรมในการทํางานร่วมกัน  

• (3) ผลที่ได้จากการประเมินควรจะได้นํามาเป็นพ้ืนฐานสําหรับการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน
นิเทศต่อไปอีก น่ันคือ หากได้ผลดีแล้วก็ดําเนินการนิเทศต่อไปอีกจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดคือผู้รับการนิเทศได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นการถาวรหรือสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้แล้ว สําหรับกรณีที่ไม่ได้ผลตามจุดมุ่งหมายก็จะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
บกพร่องหรือมีจุดอ่อนต่อไป  

 ***************************** 

อ้างอิงบทความน้ี 
อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล :  http://panchalee.wordpress.com/2009/04/04/personalized/ 
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