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ความหมายของการนิเทศการศึกษา

ค าว่า การนิเทศ (Supervision) แปลว่า การให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุง 
ดังนั้น การนิเทศการศึกษาก็น่าจะ หมายถึงการให้ความช่วยเหลือแนะน า หรือปรับปรุงเกี่ยวกับ
การศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียน ได้มีผู้ให้ความหมายค าว่า การนิเทศการศึกษาไว้แตกต่างกันดังนี้

สเปียร์ส (Spears ; อ้างอิงในอัญชลี ธรรมะวิธีกุล .2552) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า       
การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดย
การท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนี้ เป็นกระบวนกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และ
มุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครูเพื่อช่วยให้ครูได้ช่วยตนเองได้



ความหมายของการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

กูด (Good 1973: 374) ได้ให้ความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า เป็นความ
พยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศที่จะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครู หรือผู้อื่นที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดความเจริญงอกงามในด้าน
อาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู

ชาญชัย อาจิณสมาจาร (2547 : 1) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า การนิเทศการศึกษา คือ
กระบวนการสร้างสรรค์ ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน า และการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็น
กันเองแก่ครูและนักเรียน เพื่อการปรับปรุงตัวของเขาเองและสภาพการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาท่ีพึงประสงค์



ความหมายของการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

แฮร์ริส (Harris1985: 10) ได้กล่าวถึงความหมายของการนิเทศการศึกษาว่า หมายถึง
สิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะคงไว้หรือ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการด าเนินการเรียนการสอนในโรงเรียนมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในด้าน
การสอนเป็นส าคัญ

สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตามแนวทางของประชาธิปไตยที่เน้น
การให้ความช่วยเหลือ แนะน า และผู้รับการนิเทศยอมรับเพื่อประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา



จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา

ดร.สงัด อุทรานันท์ (2530) ได้กล่าวถึงจุดมุ่ งหมายของการนิเทศการศึกษา                
มีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญ 4 ประการ ดังนี้

1) เพื่อพัฒนาคน
2) เพื่อพัฒนางาน
3) เพื่อสร้างการประสานสัมพันธ์
4) เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ



จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

อาดัม และดิกกี้ (Adams and Dickey, 1953) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการนิเทศ
การศึกษา ดังนี้

1. เพื่อช่วยครูค้นหาและวิธีท างานด้วยตัวเอง

2. เพื่อให้ครูจ าแนกและวิเคราะห์ปัญหาตัวเอง

3. เพื่อช่วยให้ครูรู้สึกมั่นคงในอาชีพ

4. เพื่อช่วยเผยแพร่แผนการศึกษาของโรงเรียนและสนับสนุนโรงเรียน



จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

สรุปได้ว่า  จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษามีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาครูให้มีภาวะผู้น า ทางวิชาการในการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน เสริมสร้างสมรรถนะด้านการสอนและ       
การปฏิบัติงานของครูส่งเสริมการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
และเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้ครูมีความไว้วางใจและความมั่นคงในความก้าวหน้าในวิชาชีพ



หลักส าคัญของการนิเทศการศึกษา
บริกส์ และจัสท์แมน (Briggs and Justman : 1952) ได้เสนอหลักการนิเทศส าหรับ

ผู้บริหารไว้ดังนี้

1. การนิเทศการศึกษาต้องเป็นประชาธิปไตย

2. การนิเทศการศึกษาจะต้องเป็นการส่งเสริม และการสร้างสรรค์

3.  การนิ เทศการศึกษาควรจะต้องอาศัยความร่วมมือของวิทยากรหลายคน
มากกว่าที่จะแบ่งผู้นิเทศออกเป็นรายบุคคล

4. การนิเทศการศึกษา ควรตั้งอยู่บนรากฐานของการพัฒนาวิชาชีพมากกว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล



หลักส าคัญของการนิเทศการศึกษา (ต่อ)
5. การนิเทศการศึกษาจะต้องค านึงถึงความถนัดของแต่ละบุคคล

6. สูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความสามารถตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษา

7. การนิเทศการศึกษาจะต้องเกี่ยวข้องอยู่กับการส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นให้แก่ครู และ
การสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะ

8. การนิเทศการศึกษาควรเริ่มต้นจากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ก าลังประสบอยู่

9. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า และความพยายามของครู         
ให้สูงขึ้น



หลักส าคัญของการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

10. การนิเทศการศึกษาควรเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ และข้อคิดเห็น
ของครูให้ถูกต้อง

11. การนิเทศการศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงการกระท าอย่างเป็นพิธีการมาก ๆ

12. การนิเทศการศึกษาควรใช้เครื่องมือ และกลวิธีง่าย ๆ

13. การนิเทศการศึกษาควรตั้งอยู่บนหลักการและเหตุผล

14. การนิเทศการศึกษาควรมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน และสามารถประเมินผลได้ด้วยตนเอง



หลักส าคัญของการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

สรุปได้ว่า  หลักการของการนิเทศการศึกษา เป็นหลักการที่สามารถจะน าไปใช้ในการ
ด าเนินการนิเทศของผู้นิเทศ เป็นแนวทางในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ คือหลักของการมุ่งประโยชน์เพื่อการพัฒนาครูเป็น
ส าคัญ หลักแห่งความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้นิเทศและครู หลักของการสร้างสัมพันธภาพบน
ความเท่าเทียมและการยอมรับซึ่งกันและกัน หลักของความเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง และ         
หลักของความยืดหยุ่นให้อิสระในการพัฒนาตนเอง



ประเภทการนิเทศการศึกษา

(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) การนิเทศการศึกษา อาจแบ่งออกตามวิธีปฏิบัติงาน
เป็น 4 ประเภท 

1.  การนิ เทศเพื่ อการแก้ ไข (Correction) เป็นการนิ เทศที่ เกิดจากการพบ  
ข้อผิดพลาดและบกพร่องก็ให้หาทางช่วยแก้ไขโดยวิธีการต่าง ๆ

2. การนิเทศเพื่อป้องกัน (Preventive) เป็นการนิเทศที่พยายามหาวิธีการต่าง ๆ 
มาจัดด าเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น



ประเภทการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

3. การนิเทศเพื่อก่อ (Construction) เป็นการนิเทศที่เกิดจากความพยายามที่จะกระท า
ในทางที่ เหมาะสมเพื่อความเจริญเติบโตในอนาคต เช่น การใช้ระเบียบวิธีสอนที่ดีเป็น
ประจ า ช่วยให้ก าลังใจช่วยกระตุ้นให้ครูท างานด้วยความกระฉับกระเฉง

4. การนิเทศเพื่อการสร้างสรรค์ (Creation) เป็นการนิเทศที่พยายามจะคิดสร้างสรรค์              
ในสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดมีขึ้นในโรงเรียน



กระบวนการนิเทศการศึกษา

กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึงการด าเนินการในการนิเทศให้ได้รับความส าเร็จ

แฮริส (Harris; อ้างอิงในอัญชลี ธรรมะวิธีกุล .2552) ได้ก าหนดขั้นตอนของ
กระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ดังนี้

1. ขั้นวางแผน (Planning) ได้แก่ การคิด การตั้งวัตถุประสงค์ การคาดการณ์ล่วงหน้า           
การก าหนดตารางงาน การค้นหาวิธีปฏิบัติงาน และการวางโปรแกรมงาน

2. ขั้นการจัดโครงการ (Organizing) ได้แก่ การตั้งเกณฑ์มาตรฐาน การรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้ งคนและวัสดุอุปกรณ์ ความสัมพันธ์แต่ละขั้น การมอบหมายงาน การประสานงาน            
การกระจายอ านาจตามหน้าที่ โครงสร้างขององค์การ และการพัฒนานโยบาย



กระบวนการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

3. ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบัติ (Leading) ได้แก่ การตัดสินใจ การเลือกสรรบุคคล การเร้าจูงใจให้มี
ก าลั ง ใจคิดริ เริ่มอะไรใหม่  ๆ การสาธิต การจูงใจ และให้ค าแนะน า การสื่อสาร การ
กระตุ้น ส่งเสริมก าลังใจ การแนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และให้ความสะดวกในการท างาน

4. ขั้นการควบคุม (Controlling) ได้แก่ การสั่งการ การให้รางวัล การลงโทษ การให้โอกาส
การต าหนิ การไล่ออก และการบังคับให้กระท าตาม

5. ขั้นประเมินผล (Appraising) ได้แก่ การตัดสินการปฏิบัติงาน การวิจัย และการวัดผลการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมที่ส าคัญ คือพิจารณาผลงานในเชิงปฏิบัติว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด  และวัดผล
ด้วยการประเมินอย่างมีแบบแผน มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ควรจะมีการวิจัยด้วย



กระบวนการนิเทศการศึกษา (ต่อ)
ชัด บุญญา (2550 : 20) ได้กล่าวถึง กระบวนการนิเทศการศึกษาไว้ 8 ขั้น ดังนี้

1. การก าหนดปัญหาและความต้องการจ าเป็น

2. การก าหนดจุดประสงค์ที่วัดได้

3. ก าหนดอุปสรรคและข้อจ ากัดต่าง ๆ

4. การก าหนดวิธีการที่เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา

5. การเลือกทางเลือกในขั้นที่ 4 มาปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา ทั้งหมดเป็นขั้นวางแผน (Plan, P)

6. การน าทางเลือก ที่เลือกไว้ไปทดลองใช้ (Implementation) เป็นขั้นด าเนินการ (Doing, D)



กระบวนการนิเทศการศึกษา (ต่อ)
7. การประเมินผลการทดลอง เพื่อพิจารณาดูว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นขั้นตอนการ
ตรวจสอบ (Check, C)

8. การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องหลังจากทดลองดูแล้ว กระบวนการของเดมิ่ง เป็นขั้นพัฒนา 
(Action, A)

จะเห็นว่า กระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นการท างานอย่างมีแบบแผน โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์งานการเรียนการสอนของครู เพื่อจะได้ทราบปัญหา ระบุปัญหาที่จะต้องรีบแก้ไขปรับปรุง
ก่อนหลังแล้วจึงวางแผนที่จะด าเนินการโดยหาทางเลือกที่จะแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ต่อจากนั้นก็
ด าเนินการตามแนวขั้นตอนตามล าดับจนถึงขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงน าผลการ
ปฏิบัติไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป



ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา

(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, 2552) ได้กล่าวว่า ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษามีดังนี้
1. การปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากนโยบายของรัฐบาล จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะการท างานของครูในสภาพแวดล้อมที่ก าลังเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การศึกษาจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
แปลงของสังคม การนิเทศการศึกษาจะช่วยท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในองค์การที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาคือโรงเรียนหรือสถานศึกษา
3. การเจริญก้าวหน้าของศาสตร์วิชาความรู้ ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง        
แม้แนวคิดในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา การนิเทศการศึกษาจะ
ช่วยท าให้ครูมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอ



ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

4. การนิเทศการศึกษาเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับว่าสามารถพัฒนางานได้ การแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้น จ าเป็นต้องได้รับการชี้แนะหรือ
การนิเทศการศึกษาจากผู้ช านาญการโดยเฉพาะ จึงจะท าให้แก้ไขปัญหาได้ส าเร็จลุล่วง

5. การจัดการศึกษาของประเทศเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลด้วยระบบการนิเทศการศึกษา

6. การนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการท างานของครู แม้ว่าครู
จะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ครูก็จะต้องปรับปรุงฝึกฝนตนเองอยู่เสมอในขณะ           
ที่ท างานในสถานการณ์จริง



ความจ าเป็นในการนิเทศการศึกษา (ต่อ)

7. ครูยังต้องได้รับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน การนิเทศการศึกษา มีความจ าเป็นต่อการ
ช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม

8. การพัฒนาครูให้ทันสมัย การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นต่อการท าให้ครูเป็นบุคคลที่
ทันสมัยอยู่เสมอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีอยู่เสมอ 

สรุปได้ว่า  ผู้มีหน้าที่นิ เทศจึงควรจะต้องจัดด าเนินการ เพื่อช่วยเหลือครูให้มี
ความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอน การท างานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานคาดหวังไว้ อันจะท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูก้าวทัน
โลกที่ก าลังเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่



ผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา

บุคคลที่ท าหน้าที่นิเทศการศึกษา  ไม่จ าเป็นต้องเป็นศึกษานิเทศก์แต่ผู้เดียว  ใครก็ได้ที่
ท าหน้าที่ช่วยเหลือ  แนะน า  ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
โดยเน้นในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอน  ในปัจจุบันบุคคลผู้ท าหน้าที่นิเทศการศึกษาได้มี
หลายกลุ่ม  ดังนี้



1. ศึกษานิเทศก์ คือบุคคลที่มีหน้าที่ในการนิเทศการศึกษาโดยต าแหน่ง

2. ผู้บริหารสถานศึกษา

3. ครู อาจให้ความช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เพื่อน
ครูด้วยกัน

4. ผู้เชี่ยวชาญ คือบุคคลที่สถานศึกษาเชิญมาเป็นวิทยากร เพื่อช่วยเหลือแนะน าและให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.  ผู้บริหารการศึกษา



หน้าที่ของศึกษานิเทศก์

แฮริส (Harris ; อ้างอิงในอัญชลี ธรรมะวิธีกุล .2552) ได้แบ่งหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ไว้
ดังนี้

1.  หน้าที่ทางการสอน (Teaching Function) เป็นหน้าที่หลัก ศึกษานิเทศก์จะต้องท างานที่
เกี่ยวกับการสอนโดยตรง นั่นคือช่วยเหลือ แนะน าเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ดีให้กับครูรวมตลอดถึง
การวัดและประเมินผลด้วย

2. หน้าที่จัดบริการ (Special Service Function) เป็นการช่วยเหลือแนะน าเกี่ยวกับการบริการ
ให้แก่นักเรียนโดยตรง ได้แก่ หน่วยสุขภาพพลานามัย การแนะแนว บริการจิตบ าบัด           
และสันทนาการเป็นต้น



หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ (ต่อ)

3.  หน้าที่จัดอ านวยการ (Management Function) เป็นการช่วยเหลือในเรื่องการจัด
ด าเนินงานในด้านธุรการทั่วไปเกี่ยวข้องกับคณะบุคคลเป็นการเกี่ยวพันโดยทางอ้อม             
กับการเรียนการสอน

4.  หน้ าที่ การนิ เทศ (Supervision Function) เป็นงานเกี่ ยวกับการนิ เทศการติดต่อ 
ประสานงานเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์จะท างานร่วมกับครู

5. หน้าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป็นหน้าที่เกี่ยวกับงาน
บริหารในโรงเรียนทั่ว ๆ ไปที่ศึกษานิเทศก์จะช่วยเหลือโรงเรียนได้



หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ (ต่อ)

กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
ศึกษานิเทศก์ (2548) ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศการศึกษา
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ 
วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศ

ผู้นิเทศมีภาระหน้าที่หลายอย่าง แต่หน้าที่หลักคือการช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวกับกับงานหลายด้าน
และบุคลากรหลายฝ่าย นักการศึกษาหลายท่านจึงได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศไว้ ดังนี้

1. บทบาทเป็นผู้ประสาน 

2. บทบาทเป็นที่ปรึกษา 

3. บทบาทเป็นผู้น ากลุ่ม 

4. บทบาทเป็นผู้ประเมิน 



บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศ (ต่อ)

5. บทบาทในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัดประเมินผล

6. บทบาทเป็นนักวิจัย เป็นผู้ที่น าผลการวิจัยเสนอแนะให้ครูใช้ และด าเนินการวิจัยโดยเฉพาะ
การวิจัยปฏิบัติการ

7. บทบาทเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการช่วยเหลือให้ครูมีการเปลี่ยนแปลง และปรับปรุง
พัฒนา

8. เป็นครูต้นแบบ คือ สามารถสาธิตการสอนที่มีประสิทธิภาพแก่ครู และแนะน าวิธีการสอนแก่
ครูได้



งานการนิเทศการศึกษา

งานนิเทศการศึกษาเป็นการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีขอบข่ายงาน
ที่ส าคัญ ดังนี้

1. งานการให้ความช่วยเหลือครูโดยตรง 

2. งานพัฒนาบุคลากร 

3. งานการพัฒนาหลักสูตร 

4. งานการบริหาร

5. งานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

6. งานด้านการวัดและประเมินผล 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษาจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการ
วัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ

2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดท าเป็นเอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ต่อ)

3. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ พัฒนามาตรฐาน และการ
ประกั นคุณภาพการศึ กษา เพื่ อ ใช้ ใ นการปฏิบั ติ ง าน  และ เผยแพร่  แก่ ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป

4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูล และสารสนเทศในการวางแผนนิเทศ
และพัฒนางานทางวิชาการ

5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ต่อ)

คณะกรรมการคุรุสภา (2549) ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ดังนี้ 
ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
วิชาชีพทางการศึกษา

2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ

3. มุ่งมั่น พัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

4. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ต่อ)
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ

6. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ

7. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ

8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

9. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

11. เป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ

12. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยในประเทศ
บุญศรี ใสล าเพาะ (2551 : 75) ได้วิจัยเรื่อง สภาพการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศ

ภายในของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการนิเทศภายใน 
พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายใน
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการพัฒนา ด้านการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และด้านการติดตามประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไข ตามสถานภาพของบุคลากร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นอยู่  
ในระดับมาก ส่วนครูผู้สอน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนครูที่ ประสบการณ์สอน
น้อยและครูที่มีประสบการณ์สอนมากมีสภาพการนิเทศภายในแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

งานวิจัยในประเทศ
รังสรรค์ คุ้มตระกูล (2551 : 60) ได้วิจัยเรื่อง ความต้องการนิเทศภายในของ

ครูผู้สอน อ าเภอแก่งหางแมว  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่   การศึกษาจันทบุรี  เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการนิเทศภายในของครูผู้สอนอ าเภอแก่งหางแมว  ด้านการ
ให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง  ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ  ด้านการพัฒนา
ทักษะ การท างานกลุ่ม  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและด้านการวิจัยในชั้นเรียนโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ความต้องการนิเทศภายในของ ครูผู้สอนอ าเภอแก่งหางแมว สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่  การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน เพศ วุฒิ
การศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิต



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

งานวิจัยในประเทศ

สุณีย์รัตน์ วีระสุนทร (2553 : 94) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตาม
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาตราด ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตราดโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก จ าแนกตามประสบการณ์ใน        
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

งานวิจัยในประเทศ
โสภณ ทองจิตร (2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศ

การศึกษาภายในของผู้นิเทศในสถานศึกษาในเครือข่ายบางกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย         
การปฏิบัติงานตามกระบวนการนิเทศการศึกษาภายในของผู้นิเทศในสถานศึกษา ในเครือข่ายบางกุ้ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมปฏิบัติในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า                  
การประเมินผล การนิเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ การด าเนินการนิเทศการวางแผนการนิเทศ           
การปรับปรุงแก้ไข และการส ารวจความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาตามล าดับ จ าแนกตาม
ต าแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนรายด้านพบว่า ด้านการ
ด าเนินการนิเทศ แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยทางสถิติ จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

งานวิจัยในประเทศ
วิฑูรย์ หัสรินทร์ (2554 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของ

ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย พบว่า 
บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอธาตุพนม จังหวัด 
นครพนม โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประสบการณ์ท างานและ
ขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05

หะมะสูติง มามะ (2556 : บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว่า ระดับบทบาทการนิเทศภายใน
ของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ผลการเปรียบเทียบบทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พบว่า 
ขนาดโรงเรียนต่างกันโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนที่มีประสบการณ์ต่างกันโดย
ภาพรวม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

งานวิจัยต่างประเทศ
มาโลน (Malone.1994:356) ได้วิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานนิเทศภายในสถานศึกษาของ

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐมิสซิลซิปปี้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเยี่ยมชั้นเรียนน้อย
ประชุมครูผู้สอนเพื่อเป็นสื่อในการนิเทศน้อย ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
การอบรมครูประจ าการและการปฏิบัติน่าไปเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนิเทศภายในสถานศึกษา

ไทลาฮัน (Tilahun.1998:216) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในที่พึงประสงค์
ของประเทศเอธิโอเปีย ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยคือการฝึกอบรมแนะน า การฝึกปฏิบัติ การสาธิตการสอนโดยศึกษานิเทศก์ 
การประชุมกลุ่มย่อยของครู การเยี่ยมชั้นเรียน การสังเกต การสอนครู ศึกษานิเทศก์นักวิชาการมี
ความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดกิจกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาจัดอยู่ในระดับปานกลาง



งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

งานวิจัยต่างประเทศ

ลี (Lee.1999:288) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคู่มือนิเทศการสอนในชั้นเรียนของครูใหญ่ 
ผลการวิจัยพบว่า ครูใหญ่หรือผู้บริหารควรนิเทศการสอน และควรเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการใช้
หลักสูตรให้กับครูผู้สอน รวมใช้กลยุทธ์ในการร่วมมือกันในการนิเทศการสอน



กรณีศึกษา Case study
รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1)ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการด าเนินการนิเทศภายในของโรงเรียน กรณีศึกษา
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

2)น าเสนอรูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

3) ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 30 คน และผู้เชี่ยวชาญ 5คน 



เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับ
สภาพปัจจุบันและความต้องการในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน

จากการศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงและความต้องการที่จะให้โรงเรียนด าเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้แบบสอบถาม สรุปผลได้ดังนี้

1. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ เห็นว่า ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียน             
ตามองค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ด้านความหมาย ความส าคัญ และความ
จ าเป็น หลักการนิเทศภายใน วัตถุประสงค์ของการนิเทศ บทบาทขององค์กรในโรงเรียนขั้นตอน
ตามกระบวนการนิเทศ กิจกรรมการนิเทศ และข้อบ่งชี้สภาพความส าเร็จของการจัดการนิเทศ
ภายในโรงเรียน พบว่า มีการปฏิบัติจริงในระดับมากทุกรายการ ส่วนการจัดองค์กรในโรงเรียน
พบว่ามีการปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง



2. ครูผู้สอนส่วนใหญ่ มีความต้องการให้โรงเรียนด าเนินการตามองค์ประกอบของรูปแบบ      
การนิเทศภายในโรงเรียน ในด้านความหมายของการนิเทศ ความส าคัญและความจ าเป็น 
หลักการนิเทศภายในโรงเรียน วัตถุประสงค์ของการนิเทศ และข้อบ่งชี้สภาพความส าเร็จของ 
การจัดการนิเทศภายในโรงเรียน พบว่า มีความต้องการในระดับมากที่สุดทุกรายการส่วนด้าน
การจัดองค์กรในโรงเรียน บทบาทขององค์กร ขั้นตอนตามกระบวนการนิเทศ และกิจกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน พบว่ามีความต้องการในระดับมากทุกรายการ



3. รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและความต้องการในการด าเนินการนิเทศ
ภายในของโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ประกอบกับ
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการนิเทศ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 3. กระบวนการนิเทศ

2. โครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 4. ข้อบ่งชี้สภาพความส าเร็จ



ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอนในปัจจุบันโรงเรียนด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตาม
องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนในอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดองค์กรในโรงเรียนมี
การปฏิบัติจริงในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการให้โรงเรียนปฏิบัติตามองค์ประกอบของรูปแบบ
การนิเทศภายในโรงเรียนมีความต้องการในระดับมากที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการด าเนินการ
นิเทศภายในของโรงเรียนกรณีศึกษาโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิรูปแบบการ
นิเทศภายในโรงเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 ด้าน คือ ความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์
ของการนิเทศภายในโรงเรียนโครงสร้างขององค์กรที่ เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายในโรงเรียน 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน และข้อบ่งชี้สภาพความส าเร็จของการนิเทศภายในโรงเรียน และ
ผลการประเมินการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมความเป็นไปได้ 
ความเป็นประโยชน์และความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก
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