การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

การนิเทศสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Supervision to the development of educational quality
จันจิรา โชติเอี่ยม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E-mail: pim-bio@hotmail.com
บทคัดยอ
การนิเทศการศึกษาเป5นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ8มคน ให:การดูแลช8วยเหลือ ควบคุม ตรวจสอบ
สนับสนุนให:ครูดําเนิ นงานไปได:อย8างราบรื่นด:วยกําลังใจ คําแนะนํา ที่สร:างสรรค@ เพื่อให:ครูหรือผู:ถูกนิเทศ
ปรับปรุงและพัฒนางานในการจัดการเรียนการสอนต8อไปอย8างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป5นการสร:าง
ความสัมพันธ@ระหว8างผู:นิเทศกับครูผู:สอนด:วยรวมถึงทําให:ครูประสบความสําเร็จและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ของตน การนิเทศการศึกษาจะประสบผลสําเร็จได:ผู:นิเทศจะต:องมีความรู:และประสบการณ@เกี่ยวกับการนิเทศ
เป5นอย8างดี การดําเนินงานมีความเป5นประชาธิปไตย เป5นวิทยาศาสตร@ ถือเป5นงานบริการประเภทหนึ่ง ที่มีครู
เป5นผู:รับบริการและผู:นิเทศเป5นผู:ให:บริการ จุดมุ8งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู:เรียน ทางด:านสติปHญญา อารมณ@
และสังคม การนิเทศมีหลายประเภท ได:แก8 การนิเทศเพื่อการแก:ไข การนิเทศเพื่อปJองกัน การนิเทศเพื่อก8อ
และการนิเทศเพื่อสร:างสรรค@ วัตถุประสงค@ของการนิเทศแต8ละครั้งจะแตกต8างกันออกไปขึ้นอยู8กับสภาพปHญหา
หรือสถานการณ@ ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงค@เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับความรู:ที่สําคัญในการนิเทศการศึกษา
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของครู และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ส8งผลให:ผู:เรียนได:รับการพัฒนา
และมีคุณภาพการศึกษาที่สูงขึ้น
คําสําคัญ: การนิเทศการศึกษา/ การพัฒนาการปฏิบัติงานของครู/ คุณภาพการศึกษา
Abstract
Educational supervision is a process which a person or group of people assist, control,
monitor, encourage teachers to work smoothly with encouragement, creative advice for
teachers or supervisors to improve and develop their work for teaching effectively. In
addition it also makes a relationship between supervisors and teachers including if making
teachers successful and proud of their professions. Educational supervision will be
successful supervisors have knowledge and experience in supervision. The operation is
democratic, science and considered a type of service with teachers as service recipients and
supervisors as service providers. The main aim is to develop learners intellectually,
emotionally and socially. There are many types of supervision including supervision for
correction, supervision for prevention, supervision for construction and supervision for
creativity. The purpose of each supervision will vary depending on the problem or situation.
Therefore, this article aims to present important knowledge in educational supervision to
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develop teacher’s performance, teaching and learning management resulting in learners
being developed and higher quality education.
Keyword: Educational Supervision/Teacher performance development/Educational
quality
บทนํา
ปH จ จุ บั น งานด: า นการจั ด การศึ ก ษาได: เ ปลี่ ย นแปลง และพั ฒ นาไปมากในหลาย ๆ ประการ เช8 น
หลักสูตรการศึกษาเครื่องมือ แนวคิดและเทคนิคการสอนใหม8ๆ ความรู:ในสาขาวิชาต8าง ๆ เพิ่มมากขึ้น อุปกรณ@
ที่ใช:ในการจัดการเรียนรู:เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่เจริญก:าวหน:าเป5นอย8างมาก ตลอดจนอาชีพที่มีความต:องการ
ในตลาดแรงงานเปลี่ ย นแปลงไป แต8 ก ลั บ พบว8 า บุ ค ลากรบางส8 ว น เช8 น ครู และผู: ที่ เ กี่ ย วข: องกั บ การจั ด
การศึกษา ยังไม8สามารถปรับเปลี่ยนให:ทันต8อการเปลี่ยนแปลงได: โดยจะเห็นได:จากการใช:รูปแบบการสอน
แบบเดิม ๆ ของครู ครูเน:นการบรรยายให:นักเรียนฟHงมากกว8าการให:นักเรียนได:ค:นคว:าหาความรู:เอง ครูส8วน
หนึ่งยังกลัวการใช:เทคโนโลยี การวัดผลที่เน:นให:นักเรียนมีความรู:ความสามารถเฉพาะวิชาหลักเหมือนผลิต
หุ8นยนต@ส8งเข:าโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งที่มนุษย@เป5นสิ่งมีชีวิต มีความหลากหลายทั้งด:านร8างกาย จิตใจ ความคิด
ความต:องการ ความถนัด และการจัดการศึกษายังส8งเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายน:อยมาก ทั้งที่ปHจจุบันมี
อาชีพใหม8 ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย เช8น Youtuber ขายของออนไลน@ อาชีพให:อาหารสัตว@ที่บ:านเมื่อเจ:าของไม8อยู8
การทําเกษตรสมัยใหม8แบบครบวงจร หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เห็นกันในปHจจุบัน ซึ่งพบว8าอาชีพเหล8านี้ถ:าทําดีๆ มี
ฐานลูกค:าพอสมควร สามารถทํารายได:มากกว8าคนที่เป5นมนุษย@เงินเดือนด:วยซ้ํา จึงเป5นเรื่องที่สําคัญมากที่ต:อง
พัฒนาการปฏิบัติงาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปHจจุบัน
และอนาคต
การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู: การปฏิบัติงานวิชาการของครูนั้นอาจทําได:หลายวิธี แต8วิธีหนึ่ง
ที่น8าจะส8งผลโดยตรงทําให:ครูสามารถปรับปรุงการจัดการเรียนรู:ได:อย8างมีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการนิเทศ
การสอน ดังที่วัชรา เล8าเรียนดี (2550) ได:กล8าวว8า การนิเทศการการศึกษาเป5นกระบวนการหนึ่งของการจัด
การศึ ก ษาที่ มุ8 ง ปรั บ ปรุ ง กระบวนการสอน กระบวนการเรี ย นรู: ใ นชั้ น เรี ย น และส8 ง เสริ ม พั ฒ นาความ
เจริญก:าวหน:าในวิชาชีพครูอย8างต8อเนื่องที่ส8งผล โดยตรงต8อผลการเรียนรู:ของผู:เรียน ในการพัฒนาพฤติกรรม
การจั ด การเรี ย นการสอน ต: องอาศั ย วิ ธี การ หลากหลายวิ ธี และวิ ธี ก ารหนึ่ งที่ จ ะช8 ว ยเหลื อครู ให: ส ามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเอง พัฒนางานการจัดการเรียนการสอนในวิชาชีพของตนเองได:อย8างต8อเนื่องและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต8อผู:เรียน คือ การนิเทศการศึกษา ซึ่งอาจเป5นวิธีการนิเทศรายบุคคลหรือวิธีการนิเทศราย
กลุ8มที่สอดคล:องกับปHญหาและความต:องการของครูโดยใช:เทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลาย เน:นความร8วมมือ
กันระหว8างบุคลากรในโรงเรียน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ต:องอาศัยการนิเทศการศึกษาจากผู:
นิเทศหรือศึกษานิเทศก@ ซึ่งมีหน:าที่นิเทศการศึกษา ช8วยเหลือ ให:คําแนะนํา ให:กําลังในการปฏิบัติงานด:านการ
จัดการเรียนการสอนของครู
การนิเทศการศึกษาจึงเป5นเรื่องที่สําคัญเป5นอย8างมากในการที่ผู:นิเทศควรจะศึกษาและทําความเข:าใจ
ในการนิเทศการศึกษาเพื่อนํามาใช:ในการพัฒนาการเรียนการสอนต8อไป เพื่อให:เกิดความเข:าใจในเรื่องของการ
นิเทศการศึกษาดีขึ้น อันจะเป5นตัวจักรสําคัญที่จะนําไปสู8ความสําเร็จ โดยมุ8งเน:นให:ครูมีความสามารถ มีผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้น และสถานศึกษาที่มีความพร:อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง บทความวิชาการนี้จึงนําเสนอ
ความรู:เบื้องต:นของการนิเทศการศึกษา โดยมีประเด็นที่ควรทราบและน8าสนใจ ได:แก8 ความหมายของการ
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นิเทศการศึกษา จุดมุ8งหมายของการนิเทศการศึกษา ผู:ที่ทําหน:าที่นิเทศการศึกษา หน:าที่ของศึกษานิเทศก@
ประเภทของงานนิเทศการศึกษา หลักสําคัญของการนิเทศการศึกษา และกระบวนการนิเทศการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้มุ8งนําเสนอความรู:ที่จําเป5นของการนิเทศการศึกษา ได:แก8 ความหมายของการนิเทศ
การศึกษา จุดมุ8งหมายของการนิเทศการศึกษา หน:าที่ของศึกษานิเทศก@ หลักสําคัญของการนิเทศการศึกษา
และกระบวนการนิเทศการศึกษา
ความหมายของการนิเทศการศึกษา
คําว8า “นิเทศ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง “ชี้แจง” หรือ “แสดง”
ในภาษาอังกฤษใช:ว8า “Supervise” หมายถึง “Watch Over” (เฝJาดู) “Control” (ควบคุม กํากับดูแล) และ
“Superintend” (ดูแล, อํานวยการ) นิเทศ (Supervise) หรือการนิเทศ (Supervision) เมื่อกล8าวถึง
ความหมายของการนิเทศการศึกษา ได:มีผู:ให:ความหมายไว:อย8างน8าสนใจ ดังนี้
นิพนธ@ ไทยพานิ ช (2535) ได:ให: ความหมายไว:ว8 า การนิ เ ทศการศึ กษาเป5 น การช8ว ยเหลื อบุ คลากร
ทางการศึกษา จัดกิจกรรมและให:บริการแก8ผู:บริหารและครูทั้งทางตรงลางอ:อม ในอันที่จะปรับปรุงการเรียน
การสอนของครูผู:สอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนของนักเรียน
ไวลล@, อ:างถึงในนิตยาภรณ@ แซ8ริม (2548) ได:ให:ความหมายไว:ว8า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
กิจกรรมบริการที่ช8วยปรับปรุงการสอน ช8วยให:ครูทํางานในหน:าที่ได:ดีขึ้น มีขวัญดีขึ้นและกิจกรรมแหล8านี้
รวมถึงการอบรมครู และการพัฒนาหลักสูตร
สเปsยร@, อ:างถึงในเสถียร เที่ยงธรรม (2551) ได:ให:ความหมายไว:ว8า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
กระบวนการที่ทําให:เกิดการปรับปรุงการสอนของครูโดยการทํางานร8วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข:อง
Glickman (2004) ได:ให:ความหมายไว:ว8า การนิเทศการศึกษา หมายถึง หน:าที่ที่เกี่ยวข:องกับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งเป5นการสอนในเรื่องหลักสูตร การจัดครูเข:าสอน การจัดสื่อการสอน สิ่งอํานวย
ความสะดวก การเตรียมและพัฒนาครู รวมทั้งการประเมินผลการเรียนการสอน
สรุ ปได:ว8 า การนิ เทศการศึ กษา หมายถึ ง กระบวนการที่ บุ คคลหรือกลุ8 มคน ให:การดูแลช8 วยเหลื อ
ควบคุม ตรวจสอบ สนับสนุนให:ครูดําเนินงานไปได:อย8างราบรื่น ด:วยกําลังใจ คําแนะนําที่สร:างสรรค@ เพื่อให:ครู
หรือผู:ถูกนิเทศปรับปรุง หรือพัฒนางานในการจัดการเรียนการสอนต8อไปอย8างมีประสิทธิภาพ
จุดมุงหมายของการนิเทศการศึกษา
สงัด อุทรานันท@ (2530) ได:กล8าวถึงจุดมุ8งหมายของการนิเทศการศึกษาว8า มีจุดมุ8งหมายที่สําคัญ 4
ประการ คือ (1) การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคน หมายถึง การนิเทศการศึกษาเป5นกระบวนการทํางาน
ร8วมกันกับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให:ครูและบุคลากร ได:เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น (2)
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนางาน หมายถึง การนิเทศการศึกษา มีเปJาหมายสูงสุดอยู8ที่ผู:เรียน ซึ่งเป5นผลผลิต
จากการจัดกระบวนการเรียนรู:ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเหตุนี้การนิเทศที่จัดขึ้นจึงมีจุดมุ8งหมาย
ที่จะ “พัฒนางาน” คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้น (3) การนิเทศการศึกษาเพื่อสร:างการประสาน
สัมพันธ@ หมายถึง การนิเทศการศึกษา เป5นการสร:างการประสานสัมพันธ@ ระหว8างผู:นิเทศและผู:รับการนิเทศ ซึ่ง
เป5นผลมาจากการทํางานร8วมกัน รับผิดชอบร8วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู:ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม8ใช8เป5นการ
ทํางานภายใต:การถูกบังคับและคอยตรวจตราหรือคอยจับผิด และ (4) การนิเทศการศึกษาเพื่อเพื่อสร:างขวัญ
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และกําลังใจ หมายถึง การจัดกิจกรรมการนิเทศที่มุ8งให:กําลังใจแก8ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือว8าเป5น
จุดมุ8งหมายที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการนิเทศ เนื่องจากขวัญและกําลังใจเป5นสิ่งสําคัญที่จะทําให:บุคคลมี
ความตั้งใจทํางาน หากนิเทศไม8ได:สร:างขวัญและกําลังใจแก8ผู:ปฏิบัติงานแล:ว การนิเทศการศึกษาก็ย8อมประสบ
ผลสําเร็จได:ยาก
กรองทอง จิรเดชากุล (2550) กล8าวถึงการจุดมุ8งหมายของการนิเทศ โดยได:แบ8งออกเป5นจุดมุ8งหมาย
ทั่วไป และจุดมุ8งหมายเฉพาะ ดังนี้ จุดมุ8งหมายทั่วไป ได:แก8 (1) เพื่อให:ผู:บริหารและคณะกรรมการนิเทศของ
สถานศึ ก ษามี ค วามรู: ค วามเข: า ใจและปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได: (2) เพื่ อ พั ฒ นา
ความสามารถของครู (3) เพื่อช8วยเหลือและจัดสรรเครื่องมือ สื่อการเรียนรู: ตลอดจนช8วยเหลือและปรับปรุงวิธี
จัดการเรียนรู: และ (4) เพื่อให:ครูเกิดความเจริญงอกงามทางวิชาชีพ และจุดมุ8งหมายเฉพาะ เพื่อให:ครูสามารถ
พั ฒ นาพฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ง านในเรื่ อ งต8 อ ไปนี้ ได: แ ก8 (1) เพื่ อ ให: ส ถานศึ ก ษา มี แ ผนการนิ เ ทศภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน (2) เพื่ อเน:นให:มีการวิเคราะห@ ปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและในกลุ8มสาระการ
เรียนรู:ที่ได:รับมอบหมาย (3) เพื่อให:ครูจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู:ที่เน:นผู:เรียนเป5นสําคัญ
การบูรณาการเน:นทักษะกระบวนการคิด ฯลฯ (4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ/วิธีจัดการเรียนรู:ของ
ครู (5) เพื่อให:มีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู:ได:อย8างเหมาะสม (6) เพื่อพัฒนาการใช:สื่อและแหล8งเรียนรู:
และ (7) เพื่ อให: มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง และปรั บปรุ งกระบวนการวัดและประเมินผลให: มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
สรุปได: ว8า จุ ดมุ8งหมายการนิเทศการศึ กษา ได: 4 ประการ คื อ (1) การนิเทศการศึกษาเพื่ อพัฒนา
ผู:เรียน หมายถึง มุ8งพัฒนาผู:เรียนให:มีความรู: ความสามารถ และศักยภาพเพิ่มมาก ขึ้นจากการได:เรียนรู:จาก
การจัดกิจกรรมของครูผู:สอนที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด และเรียนรู:จากกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งถึงแม:ว8า
ผู:เรียนจะไม8ได:รับการถูกนิเทศโดยตรง แต8ผลการที่ผู:เรียนมีการพัฒนาจะเกิดขึ้นจากผลการนิเทศครูผู:สอน (2)
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาครูผู:สอน หมายถึง มุ8งพัฒนากระบวนการทํางานร8วมกันกับครูผู:สอน ในการให:
ความช8วยเหลือ ดูแล เพื่อปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (3) การนิเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู:บริหาร หมายถึง เป5นกระบวนการทํางานเพื่อให:เกิดการพัฒนาการบริหาร เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการทํา งานให:มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้ น (4) การนิเ ทศการศึ กษาเพื่อสร: างขวั ญกํ าลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน หมายถึง การนิเทศการศึกษาที่มุ8งให:ขวัญและกําลังใจ แก8ครู ผู:บริหาร หรือผู:ถูกนิเทศในการปฏิบัติ
หน:าที่เพื่อพัฒนางานให:มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ในการนิเทศการศึกษาจึงประกอบไปด:วยผู:นิเทศ
และผู: ถู ก นิ เ ทศ ซึ่ ง ผู: นิ เ ทศการศึ ก ษาจะต: องมี ค วามรู: ความเข: าใจในบทบาทหน: า ที่ ของตนเอง เพื่ อจะได:
ดําเนินการนิเทศได:อย8างถูกต:อง และเหมาะสม
หนCาที่ของศึกษานิเทศกF
สํ า นั ก งานเลขาธิ การคุ รุ ส ภา (2549) ได: กํ า หนดมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของศึ กษานิ เ ทศก@ ว8 า ผู:
ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก@ ต:องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ (1) ปฏิบัติกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให:เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา (2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแก8ผู:รับการนิเทศ (3) มุ8งมั่น พัฒนาผู:รับการนิเทศให:ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต8อการพัฒนาอย8างเต็มศักยภาพ (4) พัฒนาแผนการนิเทศให:สามารถปฏิบัติได:เกิดผล
จริง (5) พัฒนาและใช:นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป5นลําดับ (6) จัดกิจกรรม
การนิเทศการศึกษาโดยเน:นผลถาวรที่เกิดแก8ผู:รับการนิเทศ (7) รายงานผลการนิเทศการศึกษาได:อย8างเป5น
ระบบ (8) ปฏิบัติตนเป5นแบบอย8างที่ดี (9) ร8วมพัฒนางานกับผู:อื่นอย8างสร:างสรรค@ (10) แสวงหาและใช:ข:อมูล
52

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

ข8า วสารในการพัฒ นา (11) เป5 นผู: นํ าและสร: า งผู: นํา ทางวิช าการ (12) สร: างโอกาสในการพัฒ นางานได: ทุก
สถานการณ@
Harris (1985) ได: แบ8งหน: าที่ ของศึ กษานิ เทศก@ ไว: ดังนี้ คือ (1) หน: า ที่ ทางการสอน (Teaching
Function) เป5นหน:าที่หลัก ศึกษานิเทศก@จะต:องทํางานที่เกี่ยวกับการสอนโดยตรง นั่นคือช8วยเหลือ แนะนํา
เกี่ ย วกั บ วิ ธี การสอนที่ ดีใ ห: กั บ ครู ร วมตลอดถึ ง การวั ด และประเมิ น ผลด: ว ย (2) หน: า ที่ จั ด บริ ก าร (Special
Service Function) เป5นการช8วยเหลือแนะนําเกี่ยวกับการบริการให:แก8นักเรียนโดยตรง ได:แก8 หน8วยสุขภาพ
พลานามัย การแนะแนว บริการจิตบําบัด และสันทนาการ เป5นต:น (3) หน:าที่จัดอํานวยการ (Management
Function) เป5นการช8วยเหลือในเรื่องการจัดดําเนินงานในด:านธุรการทั่วไป เกี่ยวข:องกับคณะบุคคล เป5นการ
เกี่ยวพันโดยทางอ:อมกับการเรียนการสอน (4) หน:าที่การนิเทศ (Supervision Function) เป5นงานเกี่ยวกับ
การนิเทศการติดต8อ ประสานงานเป5นงานที่เกี่ยวข:องโดยตรงกับการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก@จะทํางาน
ร8วมกับครู (5) หน:าที่บริหารงานทั่วไป (General Administration Function) เป5นหน:าที่เกี่ยวกับงานบริหาร
ในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป ที่ศึกษานิเทศก@จะช8วยเหลือโรงเรียนได:
สรุปได:ว8า ศึกษานิเทศก@ มีหน:าที่เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทุกมิติ ไม8ว8าจะเป5นการช8วยเหลือ แนะนํา
เกี่ยวกับวิธีการสอนให:กับครู มุ8งมั่นพัฒนาผู:รับการนิเทศให:เกิดการปฏิบัติงานอย8างเต็มศักยภาพ เพื่อให:เกิด
การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา พัฒนาครูด:านการวัดและประเมินผลการเรียนรู: การติดต8อประสานงาน การ
บริหารทั่ วๆ ในโรงเรี ยนที่สามารถช8ว ยได: ซึ่ งถือได: ว8าศึกษานิเทศก@ มีบทบาท หน:าที่ ที่สําคัญ มาก ๆ ในการ
พั ฒ นาการจั ด การศึ กษา ทั้ ง นี้ ใ นการนิ เ ทศการศึ ก ษาเพื่ อให: ง8 า ยต8 อ การดํ า เนิ น งานนิ เ ทศ และตอบสนอง
วัตถุประสงค@ที่แตกต8างกันออกไปในการนิเทศแต8ละครั้ง จึงได:มีการแบ8ง การนิเทศออกเป5นประเภทต8าง ๆ
เรียกว8า ประเภทของงานนิเทศการศึกษา
หลักสําคัญของการนิเทศการศึกษา
ภิญโญ สาธร (2531) ได:ให:หลักการนิเทศการศึกษาว8า การนิเทศการศึกษาเป5นงานที่เกี่ยวข:องโดยตรง
กับขบวนการมนุษยสัมพันธ@ซึ่งต:องใช:ความชํานาญ ความอดทนและความพากเพียร และเป5นงานที่เกี่ยวข:องกับ
การใช:เหตุผลและสติปHญญา
Briggs and Justman (1952) ได:ให:หลักสําคัญของการนิเทศการศึกษา ไว:ถึง 14 ประการด:วยกันคือ
(1) การนิเทศการศึกษาต:องเป5นประชาธิปไตย (2) จะต:องเป5นการส8งเสริม และการสร:างสรรค@ (3) ต:องอาศัย
ความร8วมมือของวิทยากรหลายคนมากกว8าที่จะแบ8งผู:นิเทศออกเป5นรายบุคคล (4) ควรตั้งอยู8บนรากฐานของ
การพัฒนาวิชาชีพมากกว8าจะเป5นความสัมพันธ@ส8วนบุคคล (5) จะต:องคํานึงถึงความถนัดของแต8ละบุคคล (6)
จุดมุ8งหมายสูงสุดของการนิเทศการศึกษา คือหาทางช8วยให:ผู:เรียนเกิดความรู: ความสามารถตามความมุ8งหมาย
ของการศึกษา (7) จะต:องเกี่ยวข:องอยู8กับการส8งเสริมความรู:สึกอบอุ8นให:แก8ครู และการสร:างมนุษย@สัมพันธ@อัน
ดี ร ะหว8 า งหมู8 ค ณะ (8) ควรเริ่ ม ต: น จากสภาพการณ@ ปH จ จุ บั น ที่ กํ า ลั ง ประสบอยู8 (9) ควรเป5 น การส8 ง เสริ ม
ความก:าวหน:า และความพยายามของครูให:สูงขึ้น (10) ควรเป5นการส8งเสริมและปรับปรุงสมรรถวิสัย ทัศนคติ
และข:อคิ ดเห็ น ของครู ให: ถูกต: อง (11) พยายามหลี กเลี่ย งการกระทํ าอย8 างเป5 นพิ ธี การมาก ๆ (12) ควรใช:
เครื่องมื อ และกลวิธี ง8า ย ๆ (13) ควรตั้งอยู8 บ นหลักการและเหตุ ผล(14) ควรมี จุ ดมุ8 งหมายที่ แน8น อน และ
สามารถประเมินผลได:ด:วยตนเอง ส8วนเบอร@ตัน
Burton and Brueckner (1995) ได:กล8าวถึงหลักสําคัญของการนิเทศการศึกษาไว: 4 ประการคือ (1)
การนิเทศการศึกษาควรมีความถูกต:องตามหลักวิชา การนิเทศการศึกษาที่ดีควรจะเป5นไปตามวัตถุประสงค@
และนโยบายที่ว างไว: ควรเป5 นไปตามความจริ งและกฎเกณฑ@ ที่แน8 น อน (2) การนิ เ ทศการศึ กษาควรเป5 น
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วิทยาศาสตร@ การนิเทศการศึกษาควรเป5นไปอย8างมีระเบียบมีการปรับปรุงและประเมินผล การนิเทศควรจะมา
จากการรวบรวมข:อมูล และการสรุปผลอย8างมีประสิทธิภาพเป5นที่เชื่อถือได: (3) การนิเทศการศึกษาควรเป5น
ประชาธิปไตย การนิเทศการศึกษาจะต:องเคารพในความแตกต8างของบุคคล เน:นความร8วมมือร8วมใจกันในการ
ดําเนินงาน และใช:ความรู:ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อให:งานนั้นไปสู8เปJาหมายที่ต:องการ (4) การนิเทศ
การศึกษาควรจะเป5นการสร:างสรรค@ การนิเทศการศึกษาควรเป5นการแสวงหาความสามารถพิเศษของบุคคล
แล:วเป€ดโอกาสให:ได:แสดงออกและพัฒนาความสามารถเหล8านั้นอย8างเต็มที่
Marks et al. (1979) ได:กล8าวว8า (1) การนิเทศการศึกษาต:องอาศัยความร8วมมือจากทุกฝ•าย (2) การ
นิเทศการศึกษาต:องถือหลักว8าเป5นการบริการ ซึ่งครูเป5นผู:ใช:บริการ (3) การนิเทศการศึกษาควรสอดคล:องกับ
ความต:องการของครู (4) การนิเทศการศึกษาควรเป5นการสร:างสรรค@ทัศนคติ และความสัมพันธ@ระหว8างผู:นิเทศ
กับผู:รับการนิเทศ (5) การนิเทศการศึกษาควรเน:นให:เห็นความสําคัญของงานวิจัย และพยายามหาทางให:ครู
ศึกษางานวิจัย แล:วนํามาปฏิบัติตามนั้น และ (6) การนิเทศการศึกษาควรยึดหลักการประเมินผลการนิเทศทั้งผู:
นิเทศและผู:รับการนิเทศ
สรุปได:ว8า การนิเทศการศึกษามีหลักสําคัญ คือ (1) การนิเทศการศึกษาต:องเป5นประชาธิปไตย คือ
บุ ค ลากรทุ ก คนต: อ งได: รั บ การนิ เ ทศทุ ก คน ด: ว ยรู ป แบบเดี ย ว (2) การนิ เ ทศการศึ ก ษาต: อ งถู ก ต: อ งเป5 น
วิทยาศาสตร@ มี การดํา เนิ นการที่ เป5น ระบบระเบี ยบ และดํ าเนิ นการนิ เทศตามระบบที่วางไว:อย8 างต8อเนื่อง
สม่ํ า เสมอ (3) การนิ เ ทศการศึ กษาจะต: องเป5 น การดํ า เนิ น งานที่ ส ร: า งสรรค@ และสนับ สนุ น มิ ใช8 การจั บ ผิ ด
ตรวจสอบ หรื อควบคุ มเพี ย งอย8 า งเดี ย ว (4) การนิ เ ทศการศึ กษาเป5 นงานบริ การประเภทหนึ่ ง ที่ มีครู เ ป5 น
ผู:รับบริการ และผู:นิเทศเป5นผู:ให:บริการ (5) การนิเทศการศึกษามีจุดมุ8งหมายหลักเพื่อพัฒนาผู:เรียนให:มีการ
พัฒนา ทั้งทางด:านสติปHญญา อารมณ@ และสังคม การนิเทศการศึกษาเป5นหัวใจของการพัฒนางานวิชาการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การจะบริหารงานวิชาการให:ประสบผลสําเร็จ จําเป5นต:องมีการนิเทศการศึกษา
(Educational Supervision) เนื่องจากการติดตาม ช8วยเหลือ ควบคุม และให:กําลังใจในการปฏิบัติงานให:มี
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานทางการนิเทศการศึกษาเรียกได:อีกอย8างหนึ่งว8า “กระบวนการนิเทศ”
โดยใช:วิธีการที่หลากหลาย การเลือกใช:วิธีการนิเทศแบบต8าง ๆ ขึ้นอยู8กับวัตถุประสงค@ของการดําเนินการนิเทศ
กระบวนการนิเทศการศึกษา
1. กระบวนการนิเทศการศึกษาของรัชนี พรรฒพานิช (รัชนี พรรฒพานิช, 2532) กล8าวไว:ว8า
กระบวนการนิเทศที่กําลังแพร8หลายและมีแนวโน:มที่จะได:รับการยอมรับอย8างจริงจัง มีอยู8 3 รูปแบบ คือ
1) กระบวนการนิ เ ทศแบบประชาธิ ปไตย เป5 น การนิ เ ทศโดยอาศั ย ผลงานของการวิ จั ย ในทาง
จิตวิทยาแห8งการเรียนรู:เป5นหลัก โดยคํานึงถึงหลักมนุษยสัมพันธ@และการทํางานร8วมกันเป5นหมู8คณะเพื่อร8วมกัน
ปรับปรุงแก:ไขการสอนให:มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน@แก8นักเรียนและตรงตามเปJาหมายของการศึกษาให:มาก
ที่สุด วิธีการนิเทศแบบประชาธิปไตยใช:วิธีการประเมินผลตนเองโดยครูและผู:นิเทศร8วมกัน (Self-Evaluation)
ทุกคนในกลุ8มจะร8วมกันศึกษางานที่เกี่ยวข:องกับสภาพการสอน สภาพการเรียน ดําเนินการและประเมินผลร8วม
กัน เปJาหมายของกลุ8มคือ การปรับปรุงสภาพการเรียนการสอนให:ดีขึ้น
2) กระบวนการนิเทศแบบวิทยาศาสตร@ เป5นการนิเทศที่นํากระบวนการแสวงหาความจริงและ
กระบวนการแก:ปHญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร@มาใช:ในกระบวนการนิเทศ ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ (1) การ
สํารวจปHญหาและวิเคราะห@หาสาเหตุ (2) ลําดับความสําคัญ โดยคํานึงถึงจุดมุ8งหมายและผลที่เกิดขึ้น (3) ตั้งจุด
มุ8งหมายในการแก:ปHญหาที่เลือกให:มีความชัดเจน (4) ระดมสมองหาวิธีแก:ไขและเลือกวิธีที่สมาชิกส8วนใหญ8
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เห็นว8าได:ผล (5) ทดลองนําวิธีที่เลือกแล:วไปวางแผนและทดลอง แล:วสรุปผลการทดลองเพื่อตัดสินใจ (6) นํา
ไปใช:และประเมินผลเพื่อจะได:ข:อมูลปJอนกลับไปสู8การดําเนินงานครั้งต8อไป
3) กระบวนการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) เป5นการนิเทศเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม
การสอนของครูในห:องเรียนซึ่งจะเป5นผลต8อการเรียนของนักเรียนด:วย โดยอาศัยกระบวนการสังเกตในห:อง
เรียนแล:วให:ข:อมูลปJอนกลับ (Feedback) เพื่อปรับปรุงการสอนของตนเองและปรับปรุงการนิเทศ การนิเทศ
แบบนี้ใช:การวิเคราะห@ข:อมูลและความสัมพันธ@ระหว8างครูกับผู:นิเทศเป5นพื้นฐาน
2. กระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับสังคมไทย (สงัด อุทรานันทF, 2530)
ได:พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับการศึกษาสังคมไทย มีขั้นตอนดังต8อไปนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P) เป5นขั้นที่ผู:บริหารผู:นิเทศและผู:รับการนิเทศจะทําการ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให:ได:มาซึ่งปHญหาและความต:องการจําเป5นที่จะต:องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการนิเทศที่จะจัดขึ้นอีกด:วย
ขั้นที่ 2 ใหCความรูCในสิ่งที่จะทํา (Informing-I) เป5นขั้นตอนของการให:ความรู:ความเข:าใจถึงสิ่งที่
จะดําเนินงานว8าจะต:องอาศัยความรู:ความสามารถอย8างไรบ:าง จะมีขั้นตอนในการดําเนินการอย8างไร และจะ
ทําอย8างไรจึงจะทําให:ได:ผลงานออกมาอย8างมีคุณภาพ ขั้นนี้จําเป5นทุกครั้งสําหรับการเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม8
ไว:ว8าจะเป5 นเรื่องใดก็ตาม และก็มีความจํ าเป5นสําหรั บงานนิเทศที่ยังไม8ได: ผล หรือได:ผลไม8ถึงขั้ นที่พอใจซึ่ ง
จําเป5นจะต:องทําการทบทวนให:ความรู:ในการปฏิบัติงานที่ถูกต:องอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ 3 การปฏิบัติงาน (Doing -D) ประกอบด:วยงานใน 3 ลักษณะคือ (1) การปฏิบัติงานของ
ผู:รับนิเทศเป5นขั้นที่ผู:รับการนิเทศลงมือปฏิบัติงานตามความรู:ความสามารถที่ได:รับมาจากดําเนินการในขั้นที่ 2
(2) การปฏิบัติงานของผู:ให:การนิเทศ ขั้นนี้ผู:ให:การนิเทศจะทําการนิเทศและควบคุมคุณภาพให:งานสําเร็จ
ออกมาทั น ตามกํ า หนดเวลาและมี คุ ณภาพสู ง (3) การปฏิ บั ติ งานของผู: ส นั บ สนุ น การนิ เ ทศ ผู: บ ริ ห ารก็ จ ะ
ให:บริการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ@ ตลอดจนเครื่องใช:ต8าง ๆ ที่จะช8วยให:การปฏิบัติงานเป5นไปอย8างได:ผล
ขั้นที่ 4 การสรCางขวัญและกําลังใจ (Reinforcing-R) ขั้นนี้เป5นขั้นของการเสริมกําลังใจของ
ผู:บริหารเพื่อให:ผู:รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจจะดําเนินการ
ไปพร:อม ๆ กันกับผู:ที่รับการนิเทศกําลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได:เสร็จสิ้นลงไปแล:วก็ได:
ขั้นที่ 5 ประเมินผลผลิตของการดําเนินงาน (Evaluating-E) เป5นขั้นที่ผู:นิเทศทําการประเมินผล
การดําเนินการซึ่งผ8านไปแล:วว8าเป5นอย8างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศหากพบว8ามีปHญหาหรืออุปสรรค
อย8างหนึ่งอย8างใดที่ทําให:การดําเนินงานไม8ได:ผลก็สมควรจะต:องทําการปรับปรุงแก:ไข ซึ่งการปรับปรุงแก:ไข
อาจจะทําได:โดยการให:ความรู:ในสิ่งที่ทําใหม8อีกครั้งหนึ่งสําหรับกรณีที่ผลงาน ออกมายังไม8ถึงขั้นที่พอใจ หรือ
ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานทั้ ง หมดสํ า หรั บ กรณี ก ารดํ า เนิ น งานเป5 น ไปไม8 ไ ด: ผ ลและ ถ: า หากการ
ประเมินผลได:พบว8าประสบผลสําเร็จตามที่ได:ตั้งไว:หากจะได:ดําเนินการนิเทศต8อไปก็สามารถทําไปได:เลยโดยไม8
ต:องให:ความรู:ในเรื่องนั้นอีก
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ความตอเนื่องของกระบวนการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของสงัด อุทรานันทF ดังรูป

ภาพที่ 1 ความต8อเนื่องของกระบวนการนิเทศการศึกษาในเรื่องต8าง ๆ
ที่มา: https://panchalee.wordpress.com/2009/03/30/process/ (สืบค:นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562)
3. กระบวนการนิเทศงานของแฮริส (Ban M. Harris, 1975)
ได:เสนอกระบวนการนิเทศในทัศนะของเขาไว: 6 ขั้นตอน สําหรับรายละเอียดในการทํางานในแต8
ละขั้นตอนมีดังนี้
1) ประเมินสภาพการทํางาน (Assessing) เป5นกระบวนการศึกษาถึงสถานภาพต8าง ๆ รวม ทั้ง
ข: อ มู ล ที่ จํ า เป5 น เพื่ อ จะนํ า มาเป5 น ตั ว กํ า หนดถึ ง ความต: อ งการจํ า เป5 น เพื่ อ ก8 อ ให: เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง
ประกอบด:วยงานต8อไปนี้คือ (1) วิเคราะห@ข:อมูลโดยการศึกษาหรือพิจารณาธรรมชาติ และความสัมพันธ@ของสิ่ง
ต8าง ๆ (2) สังเกตสิ่งต8าง ๆ ด:วยความรอบคอบถี่ถ:วน (3) ทบทวนและตรวจสอบสิ่งต8าง ๆ ด:วยความระมัดระวัง
(4) วัดพฤติกรรมการทํางาน (5) เปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางาน
2) จัดลําดับความสําคัญของงาน (Prioritizing) เป5นกระบวนการกําหนดเปJาหมาย จุดประสงค@
และกิ จ กรรมต8 า ง ๆตามลํา ดั บความสํ าคั ญ จะประกอบด: วยงานต8 อไปนี้คือ (1) กํ าหนดเปJ าหมาย (2) ระบุ
จุดประสงค@ในการทํางาน (3) กําหนดทางเลือก (4) จัดลําดับความสําคัญ
3) ออกแบบการทํางาน (Designing) เป5นกระบวนการวางแผนหรือกําหนดโครงการต8าง ๆ เพื่อ
ก8 อ ให: เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงโดยประกอบด: ว ยงานต8 อ ไปนี้ คื อ (1) จั ด สายงานให: ส8 ว นประกอบต8 า ง ๆ มี
ความสัมพันธ@กัน (2) หาวิธีการนําเอาทฤษฎีหรือแนวคิดไปสู8การปฏิบัติ (3) เตรียมการต8าง ๆ ให:พร:อมที่จะ
ทํางาน (4) จัดระบบการทํางาน (5) กําหนดแผนในการทํางาน
4) จัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) เป5นกระบวนการกําหนดทรัพยากรต8าง ๆ ให:เกิด
ประโยชน@สูงสุดในการทํางาน ซึ่งประกอบด:วยงานต8อไปนี้คือ (1) กําหนดทรัพยากรที่ต:องใช:ตามความต:องการ
ของหน8วยงานต8าง ๆ (2) จัดสรรทรัพยากรไปให:หน8วยงานต8าง ๆ (3) กําหนดทรัพยากรที่จําเป5นจะต:องใช:
สําหรับจุดมุ8งหมายบางประการ (4) มอบหมายบุคลากรให:ทํางานในแต8ละโครงการหรือแต8ละเปJาหมาย
5) ประสานงาน (Coordinating) เป5นกระบวนการที่เกี่ยวข:องกับคน เวลา วัสดุอุปกรณ@ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกทุก ๆ อย8างเพื่อจะให:การเปลี่ยนแปลงบรรลุผลสําเร็จงานในกระบวนการประสานงาน
ได:แก8 (1) ประสานการปฏิบัติงานในฝ• ายต8า ง ๆ ให:ดําเนินงานไปด:ว ยกันด:ว ยความราบรื่ น (2) สร:า งความ
กลมกลื น และความพร: อ มเพี ย งกั น (3) ปรั บ การทํ า งานในส8 ว นต8 า ง ๆ ให: มีป ระสิ ท ธิ ภ าพให: มากที่ สุ ด (4)
กําหนดเวลาในการทํางานในแต8ละช8วง (5) สร:างความสัมพันธ@ให:เกิดขึ้น
6) นําการทํางาน (Directing) เป5นกระบวนการทีมีอิทธิพลต8อการปฏิบัติงานเพื่อให:เกิดสภาพที่
เหมาะสมอั น จะสามารถบรรลุผ ลแห8 งการเปลี่ ย นแปลงให: มากที่ สุ ด ซึ่ งได:แก8 (1) การแต8 งตั้ งบุ คลากร (2)
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กําหนดแนวทางหรือกฎเกณฑ@ในการทํางาน (3) กําหนดระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับเวลา ปริมาณหรืออัตราเร็ว
ในการทํางาน (4) แนะนําและปฏิบัติงาน (5) ชี้แจงกระบวนการทํางาน (6) ตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกในการ
ปฏิบัติงาน
สรุปได:ว8า กระบวนการนิเทศการศึกษาแต8ละประเภทมีขั้นตอนที่ตกต8างกันออกไปการเลือกใช:ขึ้นอยู8
กับสถานการณ@ และวัตถุประสงค@ที่ใช:ในการนิเทศ โดยกระบวนการนิเทศการศึกษาของแฮริส มี 6 ขั้นตอนดังนี้
คือ การประเมินสภาพการทํางานก8อนทุกครั้ง จัดลําดับความสําคัญของงาน ออกแบบวิธีการทํางาน จัดสรร
ทรัพยากร ประสานงาน และนําการทํางาน ซึ่งจะมีจุดเด8นในเรื่องการประเมินสภาพการทํางานเพราะทุกครั้ง
ทุกจะทําการนิเทศจะต:องประเมินสภาพการทํางานก8อนเสมอการทําเช8นนี้จะทําให:ผู:นิเทศทราบถึงสถานการณ@
ปHจจุบันที่เกิดขึ้น และการจัดลําดับความสําคัญ เป5นอีกประเด็นหนึ่งที่ดีมาก ๆ เนื่องจาก ส8วนใหญ8แล:วการ
ทํางานบางครั้งผู:นิเทศเองไปเน:นหรือพัฒนาในเรื่องที่มีปHญหาเล็กน:อยเพราะเป5นเรื่องที่ผู:นิเทศถนัด แต8ปHญหาที่
กํ า ลั ง วิ ก ฤติ ต: อ งแก: ไ ขโดยด8 ว นถู ก มองข: า มไป ส8 ว นการนิ เ ทศการศึ ก ษาตามสํ า หรั บ สั ง คมไทยของสงั ด
อุทรานันท@ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ คือ การวางแผนการนิเทศ ให:ความรู:ความเข:าใจในการทํางานลงมือปฏิบัติงาน
สร: า งเสริ ม กํ า ลั ง ใจ และประเมิ น การนิ เ ทศ ซึ่ ง จะมี จุ ด เด8 น คื อ มี รู ป แบบเป5 น วงจรต8 อ เนื่ อ ง กล8 า วคื อ เมื่ อ
ดําเนินการนิเทศตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้นตอนนี้แล:ว ถ:าพบว8ายังมีคุณภาพไม8ถึงขั้นที่กําหนดให:กลับไปที่ขั้นให:
ความรู:ความเข:าใจใหม8 แล:วดําเนินตามขั้นตอนเช8นเดิม แต8ถ:าพบว8าการนิเทศไม8ได:ผลให:กลับไปวางแผนการ
นิเทศใหม8 จากนั้นถ:าการนิเทศเรื่องที่ 1 สําเร็จตามวัตถุประสงค@ที่ตั้งไว:ก็ให:ดําเนินการตามขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น
แบบนี้ต8อไปในเรื่องที่ 2 และ 3 ไปเรื่อย ๆ
บทสรุป
การนิเทศการศึกษาจะสําเร็จได:ก็ต:องอาศัยบุคคล องค@ประกอบ และปHจจัยสนับสนุนที่ดี ทั้งนี้ การ
นิเทศ ผู:นิเทศและครูมีความสําคัญที่นําไปสู8ความสําเร็จของการการดําเนินการนิเทศการศึกษา เนื่องจากการ
นิเ ทศไม8 ใช8 การประเมิ นการปฏิ บัติ งานว8 าผ8 า นหรื อไม8 ผ8 านแต8อย8 า งใด แต8 การนิเ ทศคื อ การช8ว ยเหลื อ การ
สนับสนุน การส8งเสริม พัฒนา ให:ครูมีกําลังใจในการปฏิบัติงานให:ดีขึ้น ด:วยวิธีการนิเทศแบบต8างๆ ซึ่งผู:นิเทศ
ไม8ว8าจะเป5นศึกษานิเทศก@ ผู:บริหารสถานศึกษา ผู:บริหารการศึกษา ครูที่มีความรู:ความสามารถ หรือผู:เชี่ยวชาญ
คือ ผู:ช8วยเหลือ ผู:สนับสนุน ผู:ส8งเสริมตามวิธีการนิเทศแบบต8าง ๆ และครูคือ ผู:รับการช8วยเหลือ ผู:รับการ
สนับสนุน และผู:รับการส8งเสริมตามวิธีการนิเทศแบบต8าง ๆ ไม8ว8าจะเป5นกระบวนการนิเทศการศึกษาของรัชนี
พรรฒพานิช หรือ Harris หรือกระบวนการนิเทศการศึกษาสําหรับสังคมไทยของสงัด อุทรานันท@ ก็สามารถ
นํามาใช:เป5นขั้นตอนในการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาได:ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให:ผู:รับการนิเทศมีความพร:อมในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการนําไปปฏิบัติงานได:อย8างมีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสู8เปJาหมายสูงสุด
ของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของการศึกษา
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