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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ค ำน ำ 

เอกสาร “คู่มือปฏิบัติการนิเทศ” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการนิเทศของ       
นางภัคนันท์  สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ตามโครงการ “นิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศปกติ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕”    
โดยใช้ประเด็นการนิเทศตาม นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ก าหนดไว้ 
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร ฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการนิเทศของศึกษานิเทศก์
หรือบุคลากรอื่นท่ีต้องท าหน้าท่ีในการนิเทศการศึกษาได้เป็นอย่างดี  

ภัคนันท์  สุวรรณรัตน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๑ 
บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล  
“ภารกิจหลัก” ของศึกษานิเทศก์คือ การช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

และ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย โดยผู้

นิเทศต้องท าหน้าท่ีใน ๔ บทบาทส าคัญบทบาทแรกได้แก่ การเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น 

ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด กับโรงเรยีน ประสานให้ครูแต่ละระดับให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน ประสานชุมชน ผู้ปกครองกับครู เป็นต้น บทบาทท่ีสอง คือ การเป็นท่ีปรึกษา (Consultant) โดย

เป็นท่ีปรึกษาให้ ค าแนะน าแก่ครู และผู้รับการนิเทศท่ัวไป บทบาทท่ีสามคือ การเป็นผู้น ากลุ่ม (Group 

Leader) คือต้องรู้วิธีท่ีจะท างานร่วมกับกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จและบทบาทท่ีส่ีคือ การเป็นผู้ประเมิน 

(Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้ประเมินผลหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประเมินคุณภาพผู้เรียน

ในสมรรถนะต่างๆ เป็นต้น ความส าเร็จของการปฏิบัติการนิเทศการจัดการศึกษานั้น ศึกษานิเทศก์ต้องใช้

บทบาทท้ัง ๔ นี้เป็นส าคัญแต่จะเลือกใช้บทบาทใดเป็นหลักในการนิเทศนั้นอาจขึ้นอยู่กับเรื่องท่ีนิเทศ 

สถานการณ์ ความจ าเป็น รวมทั้งความถนัดของผู้นิเทศเองด้วย อย่างไรก็ตามจะต้องมีการปฏิบัติการนิเทศ

อย่างท่ัวถึงและต่อเนื่องจึงจะท าให้  “ภารกิจหลัก” นี้ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์  

วัตถุประสงค์ของกำรนิเทศ  
๑. เพื่อนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ ของ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และนโยบายอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

๒. เพื่อรายงานผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช และนโยบายอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  

เป้ำหมำย  
๑. ด้านปริมาณ  

๑.๑ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จ านวน ๗๑ แห่ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ครบทุกโรงเรียน   

๑.๒ สถานศึกษาในสังกัดสามารถด าเนินงานตามนโยบายในระดับ “ดี” ขึ้นไป เฉล่ียไม่น้อย 

กว่าร้อย ละ ๘๐  
๒. ด้านคุณภาพ  
    สถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานตามนโยบายได้อย่างทุกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 



บทท่ี ๒ 

 

ปฏิทินกำรนิเทศ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ก าหนดให้มีการนิเทศตามโครงการ 

“การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศปกติ) ซึ่งเป็นการปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ท่ีมีความต่อเนื่อง 

ท่ัวถึง และสม่ าเสมอ ตามนโยบายหรือประเด็นการนิเทศท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีก าหนดให้นิเทศอย่างน้อย

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง/ โรงเรียน ท้ังนี้ศึกษานิเทศก์อาจนิเทศ มากกว่าท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีก าหนดได้หาก

สถานศึกษามีความต้องการหรือความจ าเป็นให้มีการนิเทศเพิ่มเติม ปฏิทินปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาใน

ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการ จัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ได้ก าหนดปฏิทินการนิเทศประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียน  

ท่ี ๑ ให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติการนิเทศสถานศึกษาในความรับผิดชอบของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 
 

กระบวนกำรนิเทศ  

แนวทางการนิเทศช่วยเหลือการท างานของครูในการจัดการเรียนการสอนนั้น ข้าพเจ้านางภัคนันท์ 

สุวรรณรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช เน้นให้ใช้กระบวนการ

ท างานตามศาสตร์พระราชา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”บนพื้นฐานความเป็นเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน 

มีสาระส าคัญ ดังนี้ประการท่ี ๑ การเข้าใจ เป็นก้าวแรกใน การด าเนินการนิเทศ โดยผู้นิเทศและผู้รับการ

นิเทศต้องท าความเข้าใจ เกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นของผู้รับ การนิเทศร่วมกัน วิเคราะห์ปัญหา 

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง ก าหนดกิจกรรมการนิเทศ ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้นิเทศและ

ผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากท่ีสุด ประการท่ี ๒ การเข้าถึง เป็นก้าวต่อมาในการ

ด าเนินการนิเทศ โดยผู้นิเทศจะต้องเข้าถึงข้อมูลของผู้ท่ีรับการ นิเทศอย่างแท้จริง เช่น อาจมีการสังเกต

กิจกรรมการเรียนการสอนของครูสาธิตหรือให้ตัวอย่างการจัดกิจกรรมให้กับครูรับฟังเหตุผล ปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ในขณะเดียวกันผู้รับการนิเทศเองก็ต้องท าความ เข้าถึงความ

ต้องการของผู้นิเทศด้วยเช่นกัน เพื่อให้การนิเทศแต่ละครั้งเกิดประโยชน์สูงสุด ประการท่ี ๓ การพัฒนา 

เป็นก้าวท่ีสามหลังจากท่ีผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศมีความเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยการ

สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในขั้นนี้ ผู้นิเทศจะต้องสะท้อนภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนของครูและร่วมออกแบบ หรือปรับปรุงส่ือ/ กิจรรมการจัดการเรียนการสอน จากนั้นอาจกลับมาสังเกต 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกครั้ง หลังจากนั้นก็ร่วมสะท้อนภาพ ช่ืนชม และให้ข้อเสนอแนะส่วน      

ท่ียังไม่สมบูรณ์อีกครั้ง ดังแผนภาพการนิเทศ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนผลกำรนิเทศ    ผลการนิเทศเป็นไปตามเป้าหมาย  
 
เข้ำใจ     เข้ำถึง    พัฒนำ 
 
 

นิเทศ ครั้งท่ี ๑   ครั้งท่ี ๒ – สังเกตการจัดกิจกรรมฯนิเทศ   ครั้งท่ี ๓ 

- สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน - Coaching ด้วยการสนทนา  - สังเกตการจัดกิจกรรมฯ  

- ก าหนดประเด็นนิเทศ / สาธิต ตามความจ าเป็น - แลกเปล่ียนเรียนรู้  

- ก าหนดรูปแบบการนิเทศ นิเทศ      - สะท้อนภาพการจัดกิจกรรม 

 

ประเมินผลตามเป้าหมายนิเทศ   
               สรุปผลการนิเทศ  

 

ผลการนิเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปรับแผนการนิเทศ เพื่อการนิเทศครั้งต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๔ 
รูปแบบกำรนเิทศ 

รูปแบบการนิเทศ ก าหนดให้มีการนิเทศตามโครงการ “การนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา (นิเทศ 

ปกติ) โดยศึกษานิเทศก์สามารถเลือกใช้รูปแบบหรือเทคนิคการนิเทศตามดุลพินิจ ของตนอย่างอิสระ 

รูปแบบการนิเทศท่ีศึกษานิเทศก์นิยมใช้ มีดังนี้  

๑. กำรนิเทศรำยบุคคล การแนะน าเป็นรายบุคคล (Individual Conference) การพบปะกัน 

ระหว่างครูและศึกษานิเทศก์เป็นวิธีหนึ่งท่ีให้โอกาสศึกษานิเทศก์ได้ท างานเป็นรายบุคคลกับครูในเรื่อง

ปัญหา ทางวิชาการของแต่ละคน เป็นวิธีการท่ี ท้ังสองคนได้ท างานร่วมกัน กิจกรรมการนิเทศรายบุคคล 

ได้แก่ ๑.๑  การเยี่ยมช้ันเรียนและสังเกตการสอน วิธีการนิเทศการศึกษาวิธีหนึ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง ก็คือการ

ไปเยี่ยมช้ันเรียน ในขณะท่ีครูก าลังสอน การไปเยี่ยมช้ันจะท าให้เห็นสภาพท่ีเป็นจริงตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 

ท่ีครูประสบอยู่เพื่อ ร่วมมือกับครูหาทางปรับปรุง แก้ไขให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การไป

เย่ียมช้ันเรียนควรจะไป ต่อเมื่อได้สร้างความสัมพันธ์กับครูเป็น อย่างดีแล้วเพราะครูจะได้ไม่มอง

ศึกษานิเทศก์ด้วยความหวาดกลัว ระแวงสงสัย คิดว่าศึกษานิเทศก์จะมาจับผิด การไปเย่ียมช้ันเรียน      

หากศึกษานิเทศก์ได้แจ้งวัตถุประสงค์ให้ครู ทราบว่า การมานั้นไม่ใช่มาเพื่อจับผิด หรือเพื่อรายงานการ 

ปฏิบัติงานของครูแต่มาเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือครูเป็นพี่เล้ียงครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ควร เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ก าหนดวัตถุประสงค์ของการเยี่ยมช้ันเรียน 

ตลอดจนได้แสดงความคิดเห็น และปรึกษาหารือใน รายละเอียดต่าง ๆ ส าหรับศึกษานิเทศก์นั้นมีแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเยี่ยมช้ันเรียนท่ีดีดังนี้  

๑) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปสังเกตการสอนของครูในช้ันเรียน ไม่ใช่ไปจับผิด พึงให้ครูยอมรับว่า 

ศึกษานิเทศก์มาเพื่อช่วยเหลือครู  

๒) ศึกษานิเทศก์ควรจะเข้าไปพร้อมกับครูผู้สอน หรือภายหลังเล็กน้อยก่อนท่ีครูจะเริ่มบทเรียน 

ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะแอบเดินย่อง ๆ เข้าไปหลังช้ันเพื่อสังเกตการสอนของครู  

๓) ศึกษานิเทศก์ควรเข้าไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องเรียน ซึ่งสามารถมองเห็นช้ันเรียนได้ท่ัวถึง นัง่ฟัง 

อย่างเงียบ ๆ ด้วยท่าทีเต็มไปด้วยความสนใจยิ่งและดูจนจบช่ัวโมง  

๔) ศึกษานิเทศก์ไม่ควรจะเข้าร่วมบทเรียนเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับเชิญจากครูและนักเรียน

ใหเ้ข้าร่วมด้วยเท่านั้น  

๕) ศึกษานิเทศก์ควรจะต้องมีบันทึกเกี่ยวกับการสอนของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ค าแนะน า 

ปรึกษา แก่ครูภายหลัง  

๖) ศึกษานิเทศก์ควรจะไปเยี่ยมช้ันเรียนเพื่อสังเกตการสอนมากกว่าหนึ่งครั้งในหนึ่งภาคเรียน เพื่อ



จะ ได้สังเกตดูความเจริญงอกงามของครูในด้านการสอน และดูผลงานการนิเทศของศึกษานิเทศก์เองต่อ

ครูผู้สอน หลังจากได้มีการเยี่ยมช้ันเรียนแล้ว ศึกษานิเทศก์ควรจะได้พบปะกับครูเป็นส่วนตัว เพื่อช้ีแจง

ความคิดเห็นให้ครูฟัง เปิดโอกาสให้ครูช้ีแจงเหตุผลในการกระท าของครูแล้วร่วมกันปรึกษาหารือความคิดท่ี

ดีกว่า ถูกต้องกว่า เหมาะสมกว่า การให้ค าปรึกษาแนะน าช้ีแจงนั้น ไม่ควรให้เนิ่นนานนัก ควรจะเป็น

ภายในวันเดียวกัน หรือถ้า เป็นไปได้ภายหลังจากท่ีครูนั้นสอนเสร็จก็จะดียิ่งขึ้น เพราะท้ังสองฝ่ายผ่าน

เหตุการณ์นั้นมาใหม่ ๆ   

๒. กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ/เสนอแนะ (Coaching) ความหมาย การให้ค าปรึกษาแนะน า เป็น

การพบปะกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ คือการนิเทศแบบเสนอแนะ Coaching Technique  

(Modern Business : Reports : ๑๙๗๗) เป็นวิธกีารพัฒนาบุคลากรให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากเทคนิคการนิเทศแบบเสนอแนะ Coaching Technique เป็น 

วิธีการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะน าหรือเรียนรู้จากผู้ช านาญ 

(Coach) ในลักษณะท่ีได้รับค าแนะน าหรือเรียนรูไ้ปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ 

ผู้ปฏิบัติงานก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่น ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ความสามารถท่ีจะรับผิดชอบ   

ในหน้าท่ีสูงขึ้น (เช่น ในกรณีแต่งต้ังให้เป็นผู้นิเทศ) หรือเป็นท่ียอมรับของเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ขัน้ตอนการ 

นิเทศแบบโค้ชช่ิง การนิเทศแบบการให้ค าปรึกษาแนะน า/เสนอแนะ (Coaching) มี ๔ ขั้นตอน เขียนเป็น 

สัญลักษณ์ คือ CQCD มีรายละเอียด ดังนี้ C - Compliment หมายถึง การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่าง  

ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็น Coach และผู้ให้ค าแนะน า ซึ่งเป็นสัมพันธภาพท่ีสร้างความไว้วางใจ ความสบายใจ ยินดี

ร่วมใน แนวทางของ Coaching Techniques นับเป็นบทบาทส าคัญของ Coach ท่ีจะต้องด าเนินการ 

ดังนั้นควรด าเนินการ ดังนี้  

๑. ศึกษาข้อมูลของผู้ท่ีรับการแนะน า เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น ความชอบ อัธยาศัย จุดอ่อน จุดท่ี

ต้อง ปรับปรุง ข้อมูลต่าง ๆ ควรบันทึก ไว้อย่างเป็นระบบมีความเหมาะสม  

๒. น าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการสร้างสัมพันธภาพ ได้แก่ การชมเชย หรือการสร้าง บรรยากาศ 

เพื่อการเช่ือมโยงไปสู่ขั้นต่อไป Q - Question หมายถึง การถามเน้นการถามในเชิงขอความคิดเห็นไม่ให้

ผู้ตอบจน มุมหรือเกิดความไม่สบายใจท่ีจะตอบค าถาม ซึ่งผู้เป็น Coach อาจจะใช้ความเหมาะสมของผู้รับ

ค าแนะน าและ สภาพปัญหา เช่น  

- คุณคิดว่าผมจะช่วยอะไรได้บ้าง  

- คุณคิดว่ามีวิธีการอะไรบ้างท่ีแก้ปัญหานี้  
- คุณคิดว่าถ้าใช้วิธีการนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น  
- ทุกอย่างจะต้องมีข้อดีและข้อจ ากัด คุณคิดว่าวิธีนี้อะไรคือข้อดีอะไรคือข้อจ ากัด  
- คุณคิดว่าข้อจ ากัดนั้น ๆ จะมีทางแก้ไขหรือควรท าอย่างไรหรือ จะหาทางออกอย่างไรในสภาวะ 



หรือในสภาพเช่นนี้  
- คุณคิดว่าถ้าคุณจะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น มีอะไรบ้างท่ีเราควรท า  

- ท่ีคุณคิดว่า “ไม่ดี, ยังไม่ดีคืออะไรบ้าง” “คุณคิดว่ามีอะไรบ้างท่ีคุณต้องการเสริม เพิ่มเติม” C - 

Correct หมายถึง การเสนอแนะแนวทางแก้ไข ในขั้นตอนนี้ผู้เป็น Coach ควรใหค้วามส าคัญในขั้นตอนท่ี 

สืบเนื่องจากขั้น Question น าค าตอบของผู้รับค าแนะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอในส่วนท่ียัง บกพร่อง 

และ สังเคราะห์เป็นแนวการปฏิบัติหรือการพัฒนางานในลักษณะแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน และในขั้นตอน

นี้ควรก าหนดบทบาทในการปฏิบัติแต่ละเรื่องชัดเจน D - Demonstrate หมายถึง การน าข้อเสนอหรือ

แนวทางท่ี ตกลงกันไว้ในขั้นตอนของ C - Correct หรือแผนการใช้นวัตกรรม ซึ่งผู้รับค าแนะน าเป็นผู้ปฏิบัติ

ผู้เป็น Coach  เป็นผู้แนะน าอย่างใกล้ชิด บางครั้ง Coach อาจต้องสาธิต การนิเทศแบบ Coaching 

Techniques ประสบ ผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้  
๑ ) ผู้เป็น Coach ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญและเป็นผู้ท่ียอมรับค าแนะน าและยอมรับ  

๒) มีความเหมาะสมกับการสอนแนะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มย่อย ใช้ได้กับบุคคลทุกกลุ่ม ท้ังการ 

พัฒนาศึกษานิเทศก์ พัฒนาผู้บริหารและพัฒนาครู  

๓. เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ เป็นการนิเทศตัวต่อตัวระหว่างศึกษานิเทศก์กับ ครูผู้สอน มี ๓ 

ลักษณะ ดังนี้  

๑) การใหค้ าปรึกษาทางตรง (directive counseling) มีล าดับขั้นตอนการนิเทศ ดังนี้  

(๑) ขอให้ครูให้ข้อมูลให้กระจ่างท่ีจ าเป็นต้องแก้  
(๒) ผู้นิเทศสรุปปัญหา - สาเหตุ ครูเห็นด้วยหรือไม่  
(๓) ผู้นิเทศเสนอวิธีแก้ – ทางเลือกให้พิจารณา  
(๔) ให้ครูแสดงความคิดเห็น พิจารณาทางเลือก  
(๕) ก าหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาท่ีชัดเจน  
(๖) ให้ครูตกลงแนวปฏิบัติ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ  
(๗) ติดตามประเมินผล  

๒) การใหค้ าปรึกษาทางอ้อม (non-directive counseling)   
(๑) ฟังปัญหาครูอย่างต้ังใจ  
(๒) ผู้นิเทศพูดทบทวนปัญหาเป็นระยะเมื่อครูพูดจบ  
(๓) ผู้นิเทศซักถามครูรู้ปัญหาให้ลึก  
(๔) ให้ครูคิดหาทางแก้ปัญหา กระตุ้นทางเลือกหลายทาง  
(๕) ครูพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  
(๖) ให้ครูวางแผนด าเนินการแก้ปัญหา ก าหนดระยะเวลาด าเนินการและทรัพยากร  
(๗) ผู้นิเทศทบทวนแผนงานท่ีครูวางไว้ สร้างข้อตกลงในการปฏิบัติ  

๓) การใหค้ าปรึกษาแบบผสมผสาน เป็นการให้ค าปรึกษาลักษณะปัญหาและลักษณะบุคคล



ผสมผสาน ตามสถานการณ์ ผู้นิเทศ รู้จักรับฟัง ช่วยให้ครูสามารถหาแนวทางแก้ปัญหาได้เอง ครูมีความ

ภูมิใจ มั่นใจตนเอง แต่ครูต้องการค าแนะน า ความรู้ประสบการณ์จากผู้นิเทศ ผู้นิเทศจึงใช้แบบผสมผสาน  

๔. กำรนิเทศรำยกลุ่ม ในการนิเทศการศึกษานั้น บางครั้งจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่ครูคราวละมากๆ  

เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลา งบประมาณ จ านวนผู้นิเทศท่ีไม่เพียงพอ หรือความเร่งด่วนของการ

ด าเนินงาน ดังนั้นศึกษานิเทศก์จึงจ าเป็นต้องใช้การนิเทศรายกลุ่ม กิจกรรมการนิเทศรายกลุ่มท่ีใช้อยู่เสมอ 

ได้แก ่

๔.๑ การประชุม การอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นนิเทศรายกลุ่มท่ีศึกษานิเทศก์ใช้กัน

มากท่ีสุด มีข้อควรค านึง ดังนี้  

๑) การอบรม ข้อควรค านึง คือ เตรียมการให้พร้อมต้ังแต่ก าหนดการ บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง สถานท่ี 

ส่ิงอ านวยบริการ บรรยากาศส่ิงแวดล้อมระหว่างอบรม สร้างความประทับใจ รักษาเวลา ให้ข้อมูลท่ีรวดเร็ว 

เท่ียงตรง ประเมินผลการอบรม  
๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ มีส่ิงท่ีต้องค านึง คือ  

(๑) เตรียมการให้พร้อมทุกด้าน  
(๒) ชักจูงผู้ร่วมให้สนใจประชุมอย่างต่อเนื่อง  
(๓) กระตุ้นส่งเสริมผู้เข้าร่วมแสดงศักยภาพ  
(๔) ตารางก าหนดการยืดหยุ่นตามสภาพกิจกรรม  
(๕) สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง  

๔.๒ การประชุมปรึกษากับคณะครู การสนทนาทางวิชาการ การน าการนิเทศเพื่อการพัฒนาไป  

ใช้การนิเทศการศึกษา เป็นกิจกรรมส าคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่าง

มคุีณภาพและได้ปริมาณท่ีน่าพอใจ ดังนั้น การเลือกใช้รูปแบบการนิเทศ กระบวนการนิเทศแต่ละครั้งจึงมี 

ความส าคัญมาก ศึกษานิเทศก์ทุกคนต้องยึดหลักการนิเทศอันจะน าไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้  

๑. เลือกวิธีการในระดับเข้าสู่การนิเทศท่ีดีท่ีสุด  
๒. น าวิธีการท่ีเลือกไปใช้  
๓. สนับสนุนการพัฒนาของครูในขณะท่ีเพิ่มทางเลือกและหน้าท่ีในการตัดสินใจให้แก่ครู  

ทีละน้อย 



 

 


