รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
รูปแบบการนิเทศ 3 ภ : เพื่อการเปลี่ยนแปลง

โดย
นายณรงค์ศักดิ์ สาลี
ผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
โลกยุคใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องจาเป็น จะต้องดาเนินการ
อย่างเป็นระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วม มีการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรสาคัญให้มีความรู้ความสามารถ
พัฒนาตนเองไปสู่วิชาชีพชั้นสูงที่ต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามบริบทของสังคมฐานความรู้ เพราะบุคลากรที่
พัฒนาแล้วมีความรู้ความสามารถ ไปพัฒนาปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการ
ทางานให้ดีขึ้นตามไปด้วย วิธีพัฒนาบุคลากรที่สาคัญคือ การนิเทศ ทั้งการนิเทศงานและการนิเทศพัฒนาวิชาชีพ
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมสังคมเปลี่ยนแปลงไป ต้องเป็นการนิเทศภายในให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรได้ตรงปัญหาและทันท่วงที แต่ก็ยังต้องอาศัยการนิเทศจากภายนอก เช่นศึกษานิเทศก์ ในเรื่องใหม่ที่เป็น
ภาพรวม เฉพาะเจาะจงซึ่งโรงเรียนยังทาไม่ได้ดี เช่น การพัฒนา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการนิเทศการ
เรียนการสอน หมายถึง วิธีการปฏิบัติของงานนิเทศที่มีองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาคุณภาพการสอนและการเรียนรู้เพื่อให้สอดรับกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นตลอดเวลาการศึกษาจึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งต้องอาศัยการนิเทศการศึกษานั้นเองและการนาหลักธรรมที่ประเสริฐมา
ปฎิบัติ ย่อมจักนาความเจริญ ตลอดจนความสุขกายสบายใจ ให้บังเกิดแก่ผู้ประพฤติทั้งสิ้น สมดังพุทธสุภาษิตที่ว่า
“ ธัมโม หเว รักขติ ธัมมจาริง”ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม
ผู้รายงานมีความสนใจศึกษาค้นคว้าการนิเทศแนวใหม่ๆ เลือกและปรับปรุงใช้นวัตกรรมได้หลากหลายตรงกับ
สภาพการณ์ เงื่อนไข ข้อจากัดของงานและผู้รับการนิเทศจนนาไปสู่ผลได้จริง เพื่อให้ผู้รับการนิเทศใช้ศักยภาพของตน
อย่างเต็มที่ มีความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกันก้าวหน้าพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง สนใจศึกษาหลักการนิเทศภายนอก
ประสานกับการนิเทศภายใน โครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีศึกษานิเทศก์เคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) และนามาบูรณาการกับพุทธโอวาทของ
พระพุทธเจ้า คือ “ภูมิรู้ ภูมธิ รรม ภูมิฐาน” และน้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาเป็นรูปแบบ กระบวนการพัฒนาคน มีหลักการขั้นตอนที่เน้นการปฏิบัติจริง ใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากสถานการณ์จริงในโรงเรียนดาเนินการพัฒนาโรงเรียนแบบก้าวกระโดด เพื่อสร้างและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน การนิเทศโดยใช้กระบวนการกัลยาณมิตรที่สามารถนาไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ได้เป็น
วิธีการนาหลักธรรม ภูมิรู้ ภูมธิ รรม ภูมิฐาน ความเป็นกัลยาณมิตรมาใช้ตามสาระของหลักอริยสัจ 4 การส่งเสริมองค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนัน้ รูปแบบการนิเทศ 3 ภ : เพื่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนาไปใช้ออกแบบการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน การนิเทศการเรียนการสอนในห้องเรียน และการนิเทศบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการทางานได้
อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศ 3 ภ : การเปลี่ยนแปลง สาหรับใช้การนิเทศการศึกษา
2. เพื่อนารูปแบบการนิเทศ 3 ภ : การเปลี่ยนแปลง ไปใช้การนิเทศการศึกษา
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ขอบเขตการศึกษา
รูปแบบการนิเทศ 3 ภ : เพื่อการเปลี่ยนแปลงมาจากหลักการนิเทศภายนอกประสาน กับการนิเทศภายใน
บูรณาการกับการนาหลักธรรมที่ประเสริฐ มาปฎิบัติ ย่อมจักนาความเจริญตลอดจนความสุขกายสบายใจให้บังเกิดแก่ผู้
ประพฤติ สมดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “ธัมโมหเว รักขติ ธัมมจาริง”ธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรมพุทธโอวาท
ของพระพุทธเจ้า คือ “ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน” และน้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่
9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นาไปใช้ในการนิเทศโครงการต่างๆ เช่น โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องแนวทางการดาเนินการจัด
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่เป้าหมายด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนศรียา
นุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. นาไปใช้ในการนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนปราณีตวิทยาคม
3. นาไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. นาไปใช้ในการนิเทศเพื่อมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

หน้า 3

บทที่ 2
เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. การนิเทศการศึกษา
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมสังคมเปลี่ยนแปลงไป ต้องเป็นการนิเทศภายในให้มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากรได้ตรงปัญหาและทันท่วงที แต่ก็ยังต้องอาศัยการนิเทศจากภายนอกเช่น ศึกษานิเทศก์ ในเรื่องใหม่ที่เป็น
ภาพรวม เฉพาะเจาะจงซึ่งโรงเรียนยังทาไม่ได้ดี เช่น การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรูปแบบการนิเทศการ
เรียนการสอน หมายถึง วิธีการปฏิบัติของงานนิเทศที่มีองค์ประกอบหลายส่วนร่วมกันปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาคุณภาพการสอนและการเรียนรู้เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการศึกษาของไทยทุกยุคทุกสมัยเนื่องจาก
การศึกษา จาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตลอดเพื่อให้สอดรับกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีขึ้นตลอดเวลาการศึกษาจึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งต้องอาศัยการนิเทศการศึกษานั้นเอง
1.1. รูปแบบการนิเทศการศึกษา รูปแบบการนิเทศการศึกษามีอยู่มากมายหลายรูปแบบแต่ในที่นี้ จะ
กล่าวถึงรูปแบบที่สาคัญๆ และเป็นที่นิยมแพร่หลายในวงการศึกษา ดังนี้
รูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการนิเทศ
จากภายนอกประสานกับการนิเทศภายในโรงเรียน มีขั้นตอนหลักการที่สาคัญคือการสร้างคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และการประเมินผลแบบตรวจเยี่ยมที่จะเป็นกัลยาณมิตร มีส่วนร่วม นามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้หลากหลายสถานการณ์ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา บุคลากรผู้รับการนิเทศ วิเคราะห์ ปรับ
ประยุกต์หลักการลงรายละเอียดในกิจกรรมการนิเทศก็จะนาไปใช้ได้อย่างดียิ่ง เช่น การพัฒนาการเรียนการสอน
การพัฒนาผลงานครู การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
1.1.1 รูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศเป็นการชี้แนะและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอนในกลุ่มเพื่อนครูด้วยกัน มีหลักการ
นิเทศที่เน้นประเด็นสาคัญ 4 ประการ คือ
1) การสร้างศรัทธา ผู้นิเทศจะต้องสร้างศรัทธา เพื่อให้เพื่อนครูยอมรับและเกิดความสนใจที่
จะใฝ่รู้ที ใฝ่ปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้
2) การสาธิตรูปแบบการสอน ผู้ให้การนิเทศจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า การสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้นสามารถปฏิบัติและทาได้จริงๆ และเพื่อนครูสามารถนารูปแบบไปประยุกต์ในชั้นเรียนได้
3) การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ จะต้องมีการพบปะ
กันอย่างสม่าเสมอ มีการร่วมคิดแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน
4) การติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบันทึกการนิเทศอย่างสม่าเสมอ
สังเกตและรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนครูผู้รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ขึ้นใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสืบไป (สุมน อมรวิวัฒน์ 2545, 217-220)
สรุปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ
1) เปิดใจ ผู้รับการนิเทศจะต้องทบทวนการวัดและประเมินผลตนเอง ประเมินผลงาน ประเมินโดยกัลยาณมิตร
และประเมินพัฒนาการเรียนรู้
2) ให้ใจ ผู้นิเทศจะต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ เพื่อแจ้งจุดมุ่งหมาย จัดเวลา
และกาหนดแผนงาน
หน้า 4

3) ร่วมใจ ทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะต้องร่วมคิดร่วมทา โดยผู้นิเทศอาจจะแนะนา สาธิต เป็นแบบอย่าง ให้
ฝึกทาแผนการสอน ฝึกสร้างสื่อการเรียนรู้วิจัยในชัน้ เรียนและเรียนรู้การวัดและประเมินผล
4) ตั้งใจ สร้างสรรค์คุณภาพ (ผู้นิเทศทดลองปฏิบัติจริงปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร เยี่ยม
เยียน ช่วยกันแก้ปัญหาและให้กาลังใจ
1.1.2 กระบวนการนิเทศแบบ“PIDRE” ดร.สงัด อุทรานันท์ ได้พัฒนากระบวนการ นิเทศการศึกษาซึ่งสะท้อน
แนวทางในการปฏิบัติ โดยการกระทาต่อไปนี้(อัญชลี ธรรมะวิธีกุล.2552)
1) เสนอรูปแบบของการนิเทศในลักษณะของ “กระบวนการ” ซึ่งต้องทาอย่างเป็นขั้นตอน
ทาเป็นระบบ มีความต่อเนื่อง และไม่มีการหยุดนิ่ง หากยุติกระบวนการเมื่อใดก็ถือว่าได้หยุดการนิเทศเมื่อนั้น
2) ให้ผู้บริหารการศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการจัดการจัดนิเทศการศึกษาว่าเป็น
งานของผู้บริหารโดยตรง ซึ่งเรียกชื่อย่อของกระบวนการนิเทศการศึกษาว่า “PIDRE”
3) จากการวิจัยในต่างประเทศ เช่น ฟาวเลอร์-ฟินน์ (Fowler Finn, 1980) และเฮดเลย์
(Hadley,1982) ได้พบว่าการให้แรงเสริมกาลังใจจะมีส่วนทาให้การนิเทศประสบผลสาเร็จสูงกว่าไม่มีการเสริมแรง
หากจะพิจารณาสภาพการทางานในสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมเกษตรกรรม มีความผูกพันฉันท์มิตรสูงกว่าสังคมตะวันตกก็ย่อมจะมี
ความต้องการแรงเสริมกาลังใจในการทางานเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงเห็นว่าการเสริมกาลังใจของผู้บริหาร หรือ ศึกษานิเทศก์ จะ
ทาให้ผู้รับการนิเทศรวมทั้งผู้ให้การนิเทศมีกาลังใจในปฏิบัติงาน จึงได้จัดให้มีการเสริมแรงหรือการส่งเสริม
กาลังใจ (Reinforcement) เป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการนิเทศสาหรับการศึกษาสังคมไทยสาหรับกระบวนการ
นิเทศการศึกษาดังที่กล่าวมาแล้วมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 วางแผนการนิเทศ (Planning-P)
ขั้นที่ 2 ให้ความรู้ความเข้าใจในการทางาน (Informing-I)
ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติงาน (Doing-D)
ขั้นที่ 4 สร้างเสริมกาลังใจ (Reinforcing-R)
ขั้นที่ 5 ประเมินการนิเทศ (Evaluating-E)
1.1.3 รูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ (2551 : 184-185) โลกยุค
ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วนเนื่องจากมีปัญหาด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยเฉพาะปัญหาคุณภาพนักเรียน ต้องแก้ปัญหาให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด และทาให้เกิดผลสาเร็จ
โดยเร็วลักษณะก้าวกระโดด (อดิศัย โพธารามิก. 2547 : 4-5) การสร้างการเปลี่ยนแปลงจะต้องดาเนินการอย่าง
เป็นระบบ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และมีส่วนร่วม ผู้บริหารองค์การต้องเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีการพัฒนาบุคลากรซึ่ง
เป็นทรัพยากรสาคัญให้มีความรู้ความสามารถพัฒนาตนเองไปสู่วิชาชีพชั้นสูงที่ต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ตาม
บริบทของสังคมฐานความรู้ การเปลี่ยนแปลงจึงจะเกิดอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรที่พัฒนาแล้วมีความรู้
ความสามารถ จะนาความรู้ความสามารถไปพัฒนาปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วัสดุอุปกรณ์
กระบวนการทางานให้ดีขึ้นตามไปด้วย วิธีพัฒนาบุคลากรที่สาคัญคือ การนิเทศ ทั้งการนิเทศงานและการนิเทศพัฒนา
วิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ดาเนินการโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝัน พัฒนาโรงเรียนแบบก้าวกระโดด มีศึกษานิเทศก์เคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ทาหน้าที่นิเทศติดตาม
ประเมินผลโรงเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบแผนหลักของโครงการ วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์ (2551ข) ได้ใช้
หน้า 5

รูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการนิเทศโรงเรียนในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ระหว่างปี พ. ศ.
2547–2550 รูปแบบการนิเทศนี้ประกอบด้วย 4 หลักการ ได้แก่ 1) กระบวนการเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2) การนิเทศเพื่อสร้างคุณภาพตามหลักการ 5G และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (kaizen) 3) การตรวจเยี่ยม
เชิงประเมิน และ 4) การส่งเสริมองค์การเรียนรู้
มีการดาเนินตามรูปแบบ 4 ขั้นตอน ตามหลักการทั้ง 4 ข้อ จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทีมงาน
นิเทศติดตามให้ข้อเสนอแนะช่วยให้โรงเรียนสามารถขับเคลื่อนคุณภาพได้ตามแผนหลักโครงการ ผลการประเมินพบว่า
คุณภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนระดับมาก ผลการดาเนินงานของโรงเรียนหลังนิเทศระดับมาก ผลการ
ดาเนินงานหลังนิเทศสูงกว่าก่อนนิเทศ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โรงเรียนได้รับการรับรอง ได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน มีความภาคภูมิใจพอใจและมีความพึงพอใจต่อการนิเทศที่เป็นกัลยาณมิตร เป็นกันเอง
ตรงไปตรงมา (วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์. 2551ข :สรุปรายงาน)
พิจารณาแล้วเห็นว่า รูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงมีลักษณะที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยการนิเทศจากภายนอกประสานกับการนิเทศภายในโรงเรียน มีขั้นตอนหลักการที่สาคัญคือการสร้าง
คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการประเมินผลแบบตรวจเยี่ยมที่จะเป็นกัลยาณมิตร มีส่วนร่วม นามาใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้หลากหลายสถานการณ์ โดยกาหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา บุคลากรผู้รับการนิเทศ
วิเคราะห์ ปรับประยุกต์หลักการลงรายละเอียดในกิจกรรมการนิเทศก็จะนาไปใช้ได้อย่างดียิ่ง เช่น การพัฒนาการ
เรียนการสอน การพัฒนาผลงานครู การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐาน
ลักษณะของรูปแบบการนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง เป็นโครงสร้างกระบวนการนิเทศเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการนิเทศ ที่มุ่งผลคุณภาพนักเรียน ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 4 หลักการ
ขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอน
1) ขั้นเตรียมการ
ใช้หลักการกระบวนการเร่งรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
2) ขั้นดาเนินการ
ใช้หลักการนิเทศเพื่อสร้างคุณภาพ 5G และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ไค
เซ็น (kaizen)
3) ขั้นประเมินผล
ใช้หลักการตรวจเยี่ยมเชิงประเมิน
4) ขั้นพัฒนาให้ยั่งยืน ใช้หลักการการส่งเสริมองค์การเรียนรู้
2. บทบาทของผู้นิเทศการเรียนการสอน
ระบบโรงเรียนยอมรับในความจาเป็นของการนิเทศการเรียนการสอน (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2547 : 7)
คุณภาพของครูขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้นิเทศเป็นสาคัญ เมื่อพิจารณาเบื้องหลังของโรงเรียนที่ประสบ
ความสาเร็จในทุกด้านจะพบว่า ผลสาเร็จของโรงเรียนส่วนหนึ่งมาจากโครงการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ (สุทธนู ศรีไสย์.
2545 : 11) บุคลากรทางการศึกษาที่ทาหน้าที่นิเทศจากภายนอกโรงเรียนคือศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น เช่น นักวิชาการ นักการศึกษา ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้นิเทศภายในโรงเรียนมีหลายตาแหน่ง
เช่น ผู้อานวยการโรงเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูแกนนา
หรือผู้อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการวิชาการโรงเรียน ประโยชน์
ที่ได้รับจากการนิเทศคือ ช่วยให้ครูมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ
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ผู้นิเทศการเรียนการสอน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากองค์การของโรงเรียน ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบในการทางานกับครู เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนโดยผ่านทางการปรับปรุงการเรียนการ
สอน (ชาญชัย อาจินสมาจาร. 2547 : 7) การกล่าวถึงผู้นิเทศการเรียน การสอนจึงมิได้เจาะจงถึงตาแหน่งใดตาแหน่ง
หนึ่ง หรือหมายถึงศึกษานิเทศก์เพียงตาแหน่งเดียว
สตารัท (Starratt, Robert J. 2008 : 3) แบ่งบทบาทและความรับผิดชอบของผู้นิเทศการเรียนการสอนไว้
2 บทบาท คือผู้นิเทศนักศึกษาฝึกสอน ซึ่งจะไม่กล่าวถึงในที่นี้ อีกบทบาทคือผู้นิเทศการศึกษาทั่วไป และการนิเทศ
เพื่อพัฒนาวิชาชีพ โดยบุคลากรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ครูผู้นา (lead teachers) ผู้อานวยความสะดวก (facilitators) พี่
เลี้ยง (mentors) ผู้นิเทศและสอนงาน (peer supervision and peer coaches) ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
(curriculum specialists) ผู้บริหารโครงการ (project directors) ผู้ฝึก (trainers) ผู้ประเมินโครงการ (program
(project) evaluators) และผู้อานวยการเขตพื้นที่ ผู้นิเทศการเรียนการสอน
เจมส์ (James, William. 2008) เสนอบทบาทหน้าที่ของผู้นาการนิเทศที่ประสบความสาเร็จ 5 ประการ
แม้ว่าผลงานของผู้นิเทศจะมีกว้างขวางขึ้นอยู่กับเนื้องาน วัตถุประสงค์ของการนิเทศ และคุณลักษณะของผู้นิเทศ
ความสาเร็จของผู้นาโดยทั่วไปนั้นอยู่ที่ความสามารถในการเอาชนะจุดอ่อนและจุดที่แข็งเกินไป ด้วยการฝึกฝนวินัยใน
ตนเอง ควบคุมอารมณ์ บริหารงานโดยมีวัตถุประสงค์ ผู้นาการนิเทศต้องเชี่ยวชาญในการกากับดูแลพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาของคนตลอดเวลา
บทบาททั้ง 5 ประการนี้ เพื่อให้ผู้นิเทศสามารถจูงใจคน นิเทศการทางาน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สอน
งานและบริหารบนความขัดแย้งผู้นา หรือภาวะผู้นา ความสามารถในการนาผู้อื่น การนาทา ด้วยการจูงใจ เลือก
รูปแบบของการนาผู้นิเทศงาน ผู้ช่วยเหลือจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ การนิเทศงานที่เข้มแข็ง การตัดสินใจ
การทางาน
เป็นทีมผู้สื่อความหมาย การสื่อสารระหว่างคน การถ่ายโอนข่าวสาร ความฉลาดทางอารมณ์ การพูดการฟัง การ
สร้างข้อตกลง วัฒนธรรมองค์การ ผู้นิเทศต้องเป็นผู้สื่อความหมายที่ดีผู้สอนงานเพื่อพัฒนาสมรรถภาพ การวางแผน
ตัดสินใจใช้เทคนิควิธีการการประเมินสมรรถภาพผู้บริหารความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้ง การดูแลพฤติกรรม
ที่มีปัญหาของคน
บทบาทของผู้นิเทศในบทบาทของผู้นาการเปลี่ยนแปลงตามกีธ์ (Goetsch, David L. 2002 : 14-15)
เสนอไว้ตามองค์ประกอบของระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีขั้นตอนอย่างน้อย 3 ขั้นตอน
1) ผู้ตรวจสอบ (scanners) ทาหน้าที่ตรวจสอบสิ่งแวดล้อม บริบทขององค์การเพื่อหา
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง และนามาใช้โดยการศึกษาค้นคว้า สอบถาม ประชุมสัมมนา ผู้นิเทศจะเป็นแกนนา
สาคัญในการดาเนินงาน
2) ผู้รับข้อมูล (receiving point) ข้อมูลข่าวสาร ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติที่อยู่กับงานจะรู้ดีที่สุด การรวบรวมความคิดเห็นข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นบทบาทของผู้นิเทศ
งานนั้นจะรับและกลั่นกรองข้อมูลก่อนเสนอต่อไป
3) คณะผู้ให้คาปรึกษา (deliberative groups) ในการพิจารณาข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บางกรณี ผู้รับข้อมูลอาจตัดสินใจเองได้ยาก หรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานอื่น ๆ จึงต้องมีคณะที่ปรึกษา
พิจารณาด้วยกระบวนการให้คาปรึกษา ผู้นิเทศจะเป็นส่วนหนึ่งในคณะผู้ให้คาปรึกษา
4) คณะกรรมการบริหาร (executive committee) ผู้บริหารสูงสุดพิจารณาตัดสินใจเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์การจะต้องผ่านคณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารสูงสุด
ผู้นิเทศจะเป็นผู้เตรียมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจนั้น จึงมีบทบาทเป็นกรรมการบริหาร
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สรุปจากคากล่าว ผลงานของนักการศึกษาข้างต้น สรุปว่าบทบาทของผู้นิเทศการเรียนการสอนมีหลากหลาย
เช่น ผู้นา พี่เลี้ยง ผูส้ อนงาน ผูน้ ิเทศ ผู้บริหาร ผู้นาการเปลี่ยนขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เพื่องานที่ปฏิบัติ และผลที่ต้องการให้เกิด
กับผู้รับการนิเทศ รวมทั้งผลกระทบที่ต้องการกับนักเรียน
3. ทฤษฏีบุคลิกภาพของเชลดอนบุคลิกภาพของมนุษย์จะขึ้นอยู่กับรูปร่างที่ปรากฎของบุคคลนั้น
บุคคลิกภาพของมนุษย์แยกเป็นสามประเภท 1) ผู้มีรูปร่างอ้วนกลม ป้อม ชอบความสบาย การสังคมดี 2) ผู้มีรูปร่างสูง
ใหญ่ กล้ามเนื้อแข็งแรง ชอบออกกาลังกาย จิตใจเป็นนักกีฬา 3) ผู้มีรูปร่างบอบบาง อ่อนแอ ไม่ชอบออกสังคม
4. ทฤษฏีการจูงใจของเรนซิส ลิเคอร์ทในการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากทรัพยากร
บุคคล ต่อเมื่อแต่ละคนในองค์กรได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
5. หลักธรรม หรือคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ถึงแม้ว่าจะมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนับถึงปัจจุบันเป็น
เวลา 2553 กว่าปีแล้ว แต่ทุกหลักธรรมยังคงทันสมัยอยู่เสมอสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องดาเนินชีวิตและ
แนวทางในการนิเทศเป็นอย่างดี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลักธรรมดังกล่าวเป็นความจริงที่ สามารถพิสูจน์ได้ที่
เรียกว่า “สัจธรรม” ปฏิบัติได้เห็นผลได้อย่างแท้จริงอยู่ที่เราจะนาหลักธรรมข้อใดมาใช้ให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด
สาหรับศึกษานิเทศก์ก็มีหลักธรรมสาหรับยึดถือและปฏิบัติอย่างมากมาย ซึ่งได้นาเสนอไว้บ้าง เรื่องที่สาคัญดังต่อไปนี้
5.1 ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐานพระราชสุทธิญาณมงคล.(2542). ได้กล่าว…คาสอนของพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องภูมิเป็น
สาคัญได้กล่าวถึง ภูมิรู้เกิดจากการดาเนินกิจกรรมของคนที่ต้องสร้าง 4 ประการ ได้แก่ 1. สิ่งที่ต้องเรียนให้รู้
2. สิ่งที่ตอ้ งละความชั่วทั้งหมด 3. สิ่งที่ทาให้แจ้งถึงใจ 4. สิ่งที่ต้องพัฒนากิจกรรม ทั้งสี่ประการนี้ จะเรียนวิชาไหน
ได้เหมือนกัน แต่ความดีของตัวเองที่จะแก้ปัญหาของชีวิตได้ไม่เหมือนกันต้องฝึกเองปฏิบัติเองคือ ความดีส่งเสริม
วิชาการให้ดีขึ้น เรียกว่าความรู้คู่กับความดี เป็นการพัฒนาภูมิรู้ ภูมิรู้คู่ความดี คือพัฒนาธรรม ภูมิธรรมเกิดขึ้น
แล้ว ภูมิฐานก็เกิดขึ้น ฐานะจะดีมีปัญญา จะแก้ไขปัญหาได้ มีภูมิธรรมแล้วเกิดอะไร ที่แก้ไขปัญหาได้เพราะมีภูมิ
ปัญญา ภูมิปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะเกิดภูมิปัจจุบัน เอาปัจจุบันอดีตเป็นความฝัน ปัจจุบันเป็นความจริง อนาคตไม่
แน่นอน ที่ผ่านมานี่เป็นความฝันทั้งหมด อย่าไปคิดมันนี่เป็นภูมิปัจจุบัน เป็นข้อสุดท้าย ตัวอย่างของบุคคลสาคัญได้
ใช้ในการดาเนินชีวิตหลักในการทางาน อาทิเช่น อาจารย์บรรจง ชูสกุลชาติ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นคนใต้
คนหนึ่งทีข่ ึ้นถึงตาแหน่งสูงสุดของข้าราชการพลเรือน ท่านได้บรรยายและให้ข้อคิดอันเป็นหลักในการนาไปสู่ความสาเร็จใน
หน้าที่การงาน และการรับราชการเสมอว่า ข้าราชการที่ประสบความสาเร็จในชีวิตราชการจะต้องมี 3 สิ่งคือ ภูมิรู้ ภูมิ
ธรรม ภูมิฐาน
หนึ่ง: ภูมิรู้ นั้นท่านได้อธิบายไว้ว่าหมายถึง ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคหรือความชานาญเฉพาะอย่าง
เช่นครูสอนออกแบบต้องมีความรู้ความสามารถในการออกแบได้จริงรู้แจ้งแทงตลอดในสาขาวิชาที่ตัวเองดาเนินการสอนอยู่
หรือครูสอนวิชาเครื่องถม ก็ต้องมีความชานาญในวิชาการเครื่องถม ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และออกแบบคือความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคของงานนั้น ๆ รวมทั้งรู้ว่า ครูที่ถ่ายทอดความรู้ต่อศิษย์ มีวิธีการอย่างไร สอนอย่างไร ให้ผู้รับ
ความรู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้นั้นอย่างถูกต้อง เชื่อมั่นและเกิดทักษะอย่างแท้จริง
สอง: ภูมิธรรม คือ การที่บุคคลนั้น ๆ จะต้องมีความสามารถใน การครองตน ไม่เอนเอียงไปในทางแห่งความ
วิบาก หรือสิ่งที่นาเราให้ต่า ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัวคือ รู้จักประหยัด มัธยัสถ์อดออม รู้จักเส้นทางแห่งความพอดีหรือมี
มัชฌิมวิถี ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ใช้จ่ายเกินตัวรู้จักจังหวะ รู้จักเวลา ที่เรามักพูดเสมอว่ามีกาละเทศะ ครองคน คือรู้วิธีผูกใจคน คือ
มีพรหมวิหาร ๔ ที่เรียกว่า คุณธรรม ในการครองเรือน หรือสังคหะวัตถุ ๔ คือธรรมะในการยึดเหนี่ยวน้าใจคน คือเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับคนเช่น การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อลูกน้องเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกของผู้อื่น ครอง
งาน คือ มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ รู้จักตนเองว่าตนอยู่ในฐานะ ตาแหน่งอะไร ได้รับมอบหมายอะไร มองเห็นงานที่
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ได้รับมอบหมาย รู้จักวิธีในการที่จะทาให้งานสาเร็จโดยทางที่ถูกต้อง เป็นธรรมต่อผู้อื่น ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อผู้ที่เรา
รับผิดชอบนั้น ๆ อย่างสานึก ตระหนัก และรู้ข้อจากัดที่มีเกี่ยวกับระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับในฐานะแห่งตนนั้น
หมายถึงรู้และตื่นอยู่ตลอดเวลาว่า เราเป็นใคร เราทาเพื่ออะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อใด และทาไม
สาม: ภูมิฐาน คือ เป็นผู้ที่มีพื้นและฐานหรือภูมิหลังแห่งการสะสมในการคิดในการสร้าง
รู้จักการมองที่กว้าง ลึก มองเห็นเหตุแห่งปัญหาซึ่งจะเกิดขึ้นโดยการสรุปจากประสบการณ์ที่สร้างสมมานั้น เช่น ขงเบ้ง
ซึ่งมักได้รับขนานนามว่าเป็นผู้หยั่งรู้ดินฟ้านั้น จริงๆ ก็คือการที่ ขงเบ้ง ได้บันทึก จดจา ขบคิด
สรุป และทดลองจนเกิดความเคยชิน เป็นคนช่างสังเกตและมองผลของการเกิดนั้นจากเหตุ ปัจจุบันเรา
เรียกว่า มีวิสัยทัศน์ หรือบางท่านเรียกว่า นิมิต ซึ่งหากไม่มีการสร้างสม ฝึกฝน การคิด การมอง จะไม่สามารถเห็นสิ่ง
ต่าง ๆ รอบด้าน การมองอย่างเป็นระบบ และรู้ว่าแต่ละอย่างในธรรมชาตินั้นมีความสัมพันธ์กันและสัมพันธ์กันอย่างไร
ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง จุดใดจุดหนึ่ง จะกระทบหรือมีผลต่อสิ่งอื่นๆ อย่างไรเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง ว่ามีบทบาทและสัมพันธ์ต่อองค์กรเช่นใด ซึ่งสิ่งที่สามนี้เป็นเครื่องมือสาคัญที่ช่วยในการตัดสินใจ ตัดสินปัญ หา
อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมและเป็นจริงและก่อให้เกิดการผสมผสานในหน่วยงานอย่างเหมาะสมกลมกลืนและถูกทิศทาง
โดยสรุปคือ ภูมิรู้ คือเก่งเทคนิคทาให้งานเป็นผล มีภูมิธรรมคือเก่งคนทาให้คนร่วมใจ มี ภูมิฐาน คือเก่งในการคิดทาให้เกิด
การผสมผสานงานในส่วนต่างๆ ให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน
6. เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดารัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ในการแก้ไข
ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ หากมองให้ดีให้ลึกซึ้งจะพบว่าสามารถในไปปรับใช้ให้เข้ากับการบริหารการศึกษาได้
แนวคิดและมุมมองดังนี้เริ่มจากการเข้าใจว่าบริบทของหน่วยงานเป็นเช่นไร โดยมองอย่างเป็นกลางและปราศจากอคติ
และบนพื้นฐานของข้อมูลที่แท้จริง เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมชุมชน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง ครอบครัวของนักเรียนเป็น
เช่นไรหากเป็นไป ได้ควรเก็บข้อมูลของนักเรียนที่อยู่ในความดูแลอย่างละเอียด โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน อาจต้องมี
อุปกรณ์เสริมโดยมีกล้องวีดีโอเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมนักเรียนและการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้ปกครอง ตรงส่วนนี้
เองก็อาจเป็นไปได้ว่านี่ คือการเข้าถึงประการหนึ่ง เหมือนกัน การเข้าชุมชนตรงนี้ถ้าไม่อาจจะเข้าไปเองได้ก็ควรมีทีมงาน
หรือประสานผู้นาชุมชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาก็ได้เมื่อได้ข้อมูลก็นามาวิเคราะห์ จาแนกประเภท ต้องใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาดังนั้นทุกหน่วยงาน จึงต้องศึกษาคาว่า“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ให้ถ่องแท้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
ผู้รายงานในฐานะเป็นผู้ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษาเนื่องจากศึกษานิเทศก์เป็นผู้นิเทศจากภายนอก
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนิเทศ และเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
ศึกษาค้นคว้าความรู้หลักการ ทฤษฎีแนวคิด จากเอกสารงานวิจัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่างๆมีกระบวนการและขั้นตอน
ดังนี้
Input
ความรู้เกี่ยวกับ
-การนิเทศการศึกษา
รูปแบบการนิเทศการศึกษา
แบบกัลยาณมิตรนิเทศ
-นิเทศแบบ PIDRE
-บทบาทของผู้นิเทศการเรียน
การสอน ทฤษฎีบุคลิกภาพ
ทฤษฎ๊การจูงใจ
-หลักธรรมต่างๆ
-ภูมิรู้ ภูมธิ รรม ภูมิฐาน
-เข้าใจเข้าถึง พัฒนา

Process
1.ศึกษาค้นคว้าความรู้
หลักการทฤษฎีแนวคิด จาก
เอกสารงานวิจัยและเรื่องที่
เกี่ยวข้อง
2.ร่างรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ
ที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ ความถูกต้อง
3. เสนอรูปแบบขั้นตอนวิธีการ
ที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
4.ได้รูปแบบการนิเทศ 3ภ :
เพื่อการเปลี่ยนแปลง

Output
รูปแบบการนิเทศ 3ภ : เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

2. ร่างรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงแก้ไข ได้แก่
2.1 นายประชง วัฒนชัย
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17
2.2 นางสุริศา ริมคีรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2.3 นางสาวสุมาลี ภัทรเบญจพล ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
3. เสนอรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ ที่แก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
4. ปรับปรุง แก้ไข สรุปเป็นรูปแบบวิธีการที่ถูกต้องตามขั้นตอนพร้อมนาไปใช้ต่อไป
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วิธีดาเนินการ
การนิเทศการศึกษาครั้งนี้ดาเนินการกับครูใน โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
17 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยใช้กระบวนขั้นตอนการนากระบวนการนิเทศการศึกษา
กระบวนการนิเทศของสงัด อุทรานันท์ (2530) ซึ่งเป็นกระบวนการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 5
ขั้นตอน เรียกว่า “PIDER” ดังนี้
(1) การวางแผน (P-Planning) เป็นขั้นตอนที่ผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะทาการประชุม
ปรึกษาหารือ เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจาเป็นที่ต้องมีการนิเทศ รวมทั้งวางแผนถึงขั้นตอนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการนิเทศที่จัดขึ้น
(2) ให้ความรู้ก่อนดาเนินการนิเทศ (Informing-I) เป็นขั้นตอนของการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงสิ่งที่จะ
ดาเนินการว่าต้องอาศัยความรู้ ความสามารถอย่างไรบ้าง จะมีขั้นตอนในการดาเนินการอย่างไร และจะดาเนินการ
อย่างไรให้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพ ขั้นตอนนี้จาเป็นทุกครั้งสาหรับเริ่มการนิเทศที่จัดขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็
ตาม และเมื่อมีความจาเป็นสาหรับงานนิเทศที่ยังเป็นไปไม่ได้ผล หรือได้ผลไม่ถึงขั้นที่พอใจ ซึ่งจาเป็นที่จะต้องทบทวน
ให้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
(3) การดาเนินการนิเทศ (Doing-D) ปะกอบด้วยการปฏิบัติงาน 3 ลักษณะ คือ การปฏิบัติงานของผู้รับ
การนิเทศ (ครู) การปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศ (ผู้นิเทศ) การปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการนิเทศ (ผู้บริหาร)
(4) การสร้างเสริมขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) เป็นขั้นตอนของการเสริมแรงของ
ผู้บริหาร ซึ่งให้ผู้รับการนิเทศมีความมั่นใจและบังเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขั้นนี้อาจดาเนินไปพร้อม ๆ กับ
ผู้รับการนิเทศที่กาลังปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้นแล้วก็ได้
(5) การประเมินผลการนิเทศ (Evaluating-E) เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศนาการประเมินผลการดาเนินงานที่
ผ่านไปแล้วว่าเป็นอย่างไร หลังจากการประเมินผลการนิเทศ หากพบว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ทา
ให้การดาเนินงานไม่ได้ผล สมควรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขอาจทาได้โดยการให้ความรู้เพิ่มเติมใน
เรื่องที่ปฏิบัติใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่ผลงานยังไม่ถึงขั้นน่าพอใจ หรือได้ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานทั้งหมดไปแล้ว
ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องการ สมควรที่จะต้องวางแผนร่วมกันวิเคราะห์หาจุดที่ควรพัฒนา หลังใช้นวัตกรรมด้านการเรียนรู้
เข้ามานิเทศ
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
ได้รูปแบบการนิเทศ 3ภ : เพื่อการเปลี่ยนแปลงมีหลักการที่ใช้ และขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
4.1 ขั้นเตรียมการใช้กระบวนการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
4.2 ขั้นดาเนินการใช้หลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
4.3 ขั้นสร้างเสริมกาลังใจใช้กระบวนการนิเทศแบบ“PIDRE”
4.4 ขั้นพัฒนาให้ยั่งยืนใช้กระบวนการนิเทศแบบ“PIDRE” ส่งเสริมองค์การเรียนรู้ประเมินการนิเทศ
ประเมินเพื่อจะพัฒนา
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หลักการที่ใช้

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ขั้นเตรียมการ

1. กระบวนการเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

2. การนิเทศแบบกัลยาณมิตร
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้

1.1 เข้าใจว่าสภาพแวดล้อมและปัญหาต่างๆ
1.2 เข้าถึงเก็บข้อมูลอย่างละเอียดโดยการเยี่ยม
1.3 พัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

2. ขั้นดาเนินการ
2.1 ให้ใจ ผู้นิเทศจะต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อสร้างสายใยแห่ง
ความสัมพันธ์ การสร้างศรัทธา
2.2 ร่วมใจทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศจะต้องร่วมคิดร่วมทา
2.3 ตั้งใจ สร้างสรรค์คณ
ุ ภาพ การร่วมคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4 เปิดใจ ผูร้ ับการนิเทศจะต้องทบทวนการวัดและประเมินผลตนเอง
ประเมินผลงาน

3. ขั้นสร้างเสริมกาลังใจ

3. กระบวนการนิเทศแบบ
“PIDRE”

3.1 สร้างการจูงใจ สร้างขวัญกาลังใจ เผยแพร่ผลงาน
3.2 ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลระยะสั้น แบบมีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สังเกต สัมภาษณ์ตรวจสอบผลงาน

4. ขั้นพัฒนาให้ยั่งยืน

4. ใช้ 3ภ :ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิ
ฐานส่งเสริมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

4.1 การสร้างองค์ความรู้
4.2 ตระหนักและรู้ข้อจากัด ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ
4.3 มีเทคนิคทาให้งานเป็นผล
4.4 ติดตามกระตุ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4.5 ต่อยอดความรู้ จัดการความรู้

ผลที่เกิดจาก 3ภ : ภูมิรู้ ภูมธิ รรม ภูมิฐาน (การเปลี่ยนแปลง ของผู้รับการนิเทศ)
พฤติกรรมการทางานที่ดีขึ้น คุณภาพของผลงานสูงขึ้น มีความพึงพอใจ
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การนาไปพัฒนางานและการเชื่อมโยงประยุกต์ใช้
1. นาไปใช้ในการนิเทศโครงการต่างๆ เช่น โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องแนวทางการดาเนินการจัด
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่เป้าหมายด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนศรียา
นุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. นาไปใช้ในการนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนปราณีตวิทยาคม
3. นาไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. นาไปใช้ในการนิเทศเพื่อมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
รูปแบบการนิเทศ 3 ภ : เพื่อการเปลีย่ นแปลง สามารถนาไปใช้ออกแบบการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน การนิเทศ
การเรียนการสอนในห้องเรียน และการนิเทศบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการทางานได้อย่างมีคุณภาพมีความสนใจ
ศึกษา ค้นคว้า สร้างรูปแบบการนิเทศ 3 ภ: เพื่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อรูปแบบในการนิเทศให้ครูมีความรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจาเป็น ต้องได้รับการชี้แนะหรือการนิเทศการศึกษาจาก
ผู้ชานาญการโดยเฉพาะการที่จะแก้ไขปัญหาสาเร็จลุลว่ งได้โดยนาพุทธโอวาทของพระพุทธเจ้ามาใช้ คือ “ภูมิรู้ ภูมธิ รรม
ภูมิฐาน” และน้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คือ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
เป็นกระบวนการพัฒนาคน

อภิปรายผล
ครูมีความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาขึ้นและทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการชี้แนะหรือการ
นิเทศในรูปแบบการนิเทศ 3 ภ : เพื่อการเปลี่ยนแปลง สามารถนาไปใช้ออกแบบการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน การ
นิเทศการเรียนการสอนในห้องเรียน และการนิเทศบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการทางานได้อย่างมีคุณภาพมี
ความสนใจ ศึกษา ค้นคว้า

ข้อเสนอแนะ
1. ควรนาไปใช้ในการนิเทศโครงการต่างๆ เช่น โครงการอบรมพัฒนาครู เรื่องแนวทางการดาเนินการจัด
ประชาธิปไตยในโรงเรียนสู่เป้าหมายด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ ณ โรงเรียนศรียา
นุสรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
2. ควรนาไปใช้ในการนิเทศการศึกษาที่โรงเรียนทุกโรงเรียน
3. ควรนาไปใช้ในการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
4. ควรนาไปใช้ในการนิเทศเพื่อมุ่งส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
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