
การนิเทศแนวใหม่ 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนิเทศแนวใหม่  

การนิเทศแนวใหม่ คือ การนิเทศที่ศึกษานิเทศก์และครูท างานร่วมกันในชั้นเรียนด้วยการ Coaching, 
Mentoring และ Supporting หรือเทคนิคอ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
โดยการนิเทศแนวใหม่มีลักษณะที่มีเทคนิควิธีการการนิเทศท่ีหลากหลายปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้นิเทศเป็นผู้ชี้แนะ
อย่างใกล้ชิด ใช้สื่อนวัตกรรมมาช่วยในการนิเทศ รวมถึงใช้กระบวนการวิจัยในการนิเทศ 

1. การนิเทศแนวใหม่ระดับปฏิบัติการ คือ การนิเทศที่ศึกษานิเทศก์และครูท างานร่วมกันในชั้นเรียน 
(supervisor working with the teacher in the classroom) โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ชั้นเรียน และ
โรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคนิคการนิ เทศแบบ 
Reflective Coaching, Mentoring & Supporting และเทคนิคอ่ืนๆ ที่ เหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (RBS : Research Based Supervision) และใช้หลักการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 

2. การนิเทศแนวใหม่ ระดับเครือข่ายการนิเทศ คือ เครือข่ายการนิเทศเป็นกลไกการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ประกอบด้วย คณะบุคคลที่เป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพ ร่วมกันจัดท ากลยุทธ์ใน
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือก าหนดเป็นทิศทางในการด าเนินการในระดับพ้ืนที่
ปฏิบัติการทั่วประเทศ โดยมีโครงสร้างระบบเครือข่ายการนิเทศท่ีด าเนินการจากศูนย์พัฒนาการนิเทศ
และเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่เครือข่ายการนิเทศระดับกลุ่มจังหวัด และเครือข่ายการนิเทศ
ระดับจังหวัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลคุณภาพการศึกษา โดยผ่าน
เครือข่ายการนิเทศทุกระดับ 

3. ลักษณะส าคัญของการนิเทศแนวใหม่ การนิเทศแนวใหม่เป็นรูปแบบการนิเทศที่เกิดกระบวนการ
ท างานร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์และครู ซึ่งแตกต่างจากการนิเทศในแบบเดิม ดังนั้น การนิเทศแนว
ใหม่จึงมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

3.1 มีระบบปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
3.2 มีเทคนิควิธีการนิเทศที่หลากหลายสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการจ าเป็น
3.3 มีระบบเครือข่ายการนิเทศสนับสนุน 
3.4 ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยในการนิเทศ 
3.5 ใช้ข้อมูลพื้นฐานและกระบวนการวิจัยในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ การนิเทศ 
3.6 ผู้นิเทศท าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะ/พ่ีเลี้ยง (coach/mentor) ให้ค าแนะน าและดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
3.7 ผู้รับการนิเทศและผู้นิเทศรับผลการนิเทศร่วมกัน 

 



สาเหตุในการพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่ 

ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็น
ส าคัญ กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับผิดชอบในการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพครู ผู้บริหาร และ ศึกษานิเทศก์ท้ังระบบ โดยการเร่งรัดการลงทุน
ด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการ (Mega Project) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดย
มีโครงการพัฒนาระบบการนิเทศแนวใหม่เป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญกิจกรรมหนึ่ง เพราะระบบการนิเทศ
การศึกษาเป็นระบบ สนับสนุนการเรียนรู้และการบริหารการศึกษาที่มีความส าคัญในการเป็นเพ่ือนร่วมทาง 
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้บรรยากาศแห่งความเป็นกัลยาณมิตร ช่วยสร้างเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีความชัดเจนตัดสินใจอย่างถูกต้องในการบริหารการศึกษาให้ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนโดยตรง ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผล
ดีต่อผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังความรู้ ความสามารถ เจตคติ และมีคุณธรรม 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554 ) ได้ชี้ให้เห็นการ
ปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคม
ฐานความรู้อย่างมั่นคงอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มี
คุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

การนิเทศการศึกษาเป็นวิชาชีพที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้สามารถด าเนินการได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก คือ รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิต
สาธารณะ จึงท าให้เกิดศาสตร์ด้านการนิเทศการศึกษาขึ้นอย่างมาก กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความส าคัญ
โดยการจัดตั้งหน่วย ศึกษานิเทศก์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 โดยมี ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นหัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์ กรมวิสามัญศึกษาที่มีความเป็นเอกภาพและมีอิสระในการท างานทางด้านวิชาการ เพ่ือให้ความ 
ช่วยเหลือครูในด้านต่างๆ ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานใหม่ในกระทรวงศึกษาธิการหลายครั้ง แต่ก็ยังคง
มีหน่วยศึกษานิเทศก์ท าหน้าที่ดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือครูให้ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการวิจัยและพัฒนางานนิเทศ จนก าหนดเป็นมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ของ
กระทรวงศึกษาธิการขึ้น 

จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2452 มีการกระจายอ านาจสู่
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่



ละเขตพ้ืนที่การศึกษา และก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการนิเทศการศึกษามีทั้งปัจจัยภายนอก ได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คือ รูปแบบและวิธีการของระบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคม การศึกษาที่
เน้นถึงการศึกษาตลอดชีวิต (Live Long Education) ท าให้เกิดรูปแบบและการจัดระบบการศึกษาใหม่ เพ่ือให้
บุคคลสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ปัจจัยภายนอกอีกประการหนึ่ง คือความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีบทบาทในการเรียนรู้ การท างาน 
และในการด ารงชีวิตประจ าวัน นอกจากนั้นความรู้และวิทยาการใหม่ โดยเฉพาะข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ท าให้ศึกษานิเทศก์ต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลในองค์กร ซึ่งเมื่อท างานไประยะหนึ่ง
จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และความต้องการในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเจตคติ ค่านิยมของแต่ละ
บุคคลการ เปลี่ยนแปลงให้มีการท างานเป็นทีม มีการร่วมมือกันท างานอย่างมีเหตุผล มีการติดต่อสื่อสาร และ
มีแรงจูงใจ ให้เกิดการท างาน การนิเทศแบบมีส่วนร่วม การนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องมีการ
พัฒนาระบบนิเทศแนวใหม่ พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบการนิเทศ และพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ โดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาครูให้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดหมายของ
หลักสูตร ลักษณะส าคัญของการนิเทศแนวใหม ่ศึกษานิเทศกต์้องพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะดังนี้  

1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการนิเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

2. พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 

3. พัฒนาเครือข่ายการนิเทศเพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจากส่วนกลาง 

4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการนิเทศและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

5. ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการนิเทศและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6. พัฒนาเทคนิคการนิเทศแบบ Reflective Coaching, Mentoring and Supporting & Research 
Based Supervision : RBS ให้ผู้นิเทศสามารถท างานกับโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้อย่างกัลยาณมิตร 

แนวทางการจัดกิจกรรมการนิเทศแนวใหม่ 

การนิเทศแนวใหม่เป็นการน าเทคนิคมาใช้ในการนิเทศร่วมกันระหว่างศึกษานิเทศก์  และครูซึ่ง
จ าเป็นต้องมีแนวทาง และขั้นตอนที่ เป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนิ นการจัดการนิเทศแนวใหม่ นี้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งมีข้ันตอนในการพัฒนาการนิเทศแนวใหม่ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจเรื่องการนิเทศแนวใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายศึกษานิเทศก์ทุกระดับ 

2. การพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีคุณลักษณะและมีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



3. สร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นกลไกการท างานร่วมกันประสานเชื่อมโยงทุกระดับ 

4. สนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ด าเนินงานนิเทศอย่างเป็นระบบ 

ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาการนิเทศแนวใหม่ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้  

1. สร้างความเข้าใจเรื่องการนิเทศแนวใหม่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายศึกษานิเทศก์ทุกระดับ 

1.1 ผู้เกี่ยวข้องระดับกลุ่มจังหวัด 

1.2 ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัด 

1.3 ผู้เกี่ยวข้องระดับ สพท. 

1.4 ผู้เกี่ยวข้องระดับโรงเรียน 

1.5 ครูผู้รับการนิเทศ  

แนวด าเนินการ  

1. ประชุมชี้แจงระดับกลุ่มจังหวัด  

2. ประชุมสัมมนาระดับพ้ืนที่  

3. ผลิตเอกสารชี้แจง  

4. นิเทศทางไกลแบบ online  

ผลที่เกิดกับผู้ปฏิบัติงานในระบบนิเทศแนวใหม่ 

ทุกฝ่ายเข้าใจเหตุผล ความเป็นมา เป้าหมาย และแนวทางปฏิบัติงานตลอดจน พร้อมให้ความร่วมมือ 

2. การพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีคุณลักษณะและมีความพร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพการ ศึกษาการ
พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีคุณลักษณะและความพร้อมในการด าเนินการนิเทศแนวใหม่ มีขั้นตอนดังนี้  

2.1. ก าหนดคุณลักษณะส าคัญของศึกษานิเทศก์แนวใหม่  

2.2. พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้รู้ เข้าใจ มีทักษะ มีเจตคติที่ดี มีความม่ันใจมี คุณลักษณะส าคัญ
ของศึกษานิเทศก์แนวใหม่  

2.3. สร้างแรงจูงใจภายในให้กับศึกษานิเทศก์ ในความมุ่งมั่นท างานพัฒนา  

 



แนวด าเนินการ  

1. ประชุมผู้เชี่ยวชาญก าหนดคุณลักษณะ  

2. ประเมินคุณลักษณะศึกษานิเทศก์  

3. สร้างศึกษานิเทศก์ที่เป็นแก่นน าการนิเทศแนวใหม่  

4. ศึกษานิเทศก์จัดท า ID plan  

-ประชุมอบรม / สัมมนาศึกษานิเทศก์ตาม NA -ติดตามผลการพัฒนา (การ
ปฏิบัติงานนิเทศของศึกษานิเทศก์ -สรรหา best practice  

ผลที่เกิดกับศึกษานิเทศก์ ตามแนวทางการพัฒนาศึกษานิเทศก์แนวใหม่  

1. มีภาวะผู้น า 

2. มีความสามารถในการนิเทศ  

3. มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

3. สร้างเครือข่ายเพ่ือเป็นกลไกการท างานร่วมกันประสานเชื่อมโยงทุกระดับ เครือข่ายใน
การนิเทศ ประกอบไปด้วย โรงเรียน จังหวัด กลุ่มจังหวัด สพท. และ สพฐ ซึ่ง องค์ประกอบดังกล่าว
จะท างานร่วมกัน สอดคล้องประสานกันในทุกระดับ ดังภาพ 

 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การท างานร่วมกันดังกล่าว มีการประสานงานร่วมมือกันอย่างมี ประสิทธิภาพ จึงต้องมี
แนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  



1. ประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์กลุ่มจังหวัด  

2. สัมมนา online  

3. เชื่อมโยงเครือข่ายตาม NA  

4. ประสานความร่วมมือผ่านเครือข่ายหลัก  

5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

6. ประชุมน าเสนอ BP  

ผลที่เกิดกับการนิเทศ 

เกิดการปฏิบัติงานในรูปแบบมีส่วนร่วม มีการด าเนินงานร่วมกัน เชื่อมโยงระหว่างเครือ ข่ายระดับต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือยกระดับคุณภาพการศึกษา  

4. สนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ด าเนินงานนิเทศอย่างเป็นระบบ 
ระบบเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทีใช้ในการวางแผนและด าเนินการต่างๆ เพ่ือ ให้

บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ วิธีการระบบมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  
1. ข้อมูลวัตถุดิบ ( Input )  
2. กระบวนการ ( Process)  
3. ผลผลิต ( Output )  
4. การตรวจสอบย้อนกลับ ( Feedback)  

องค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนนี้ จะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 

ลักษณะส าคัญของวิธีระบบ  

1. เป็นการท างานร่วมกันเป็นคณะของบุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบนั้น ๆ  

2. เป็นการแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์  

3. เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม  

4. เป็นการแก้ปัญหาใหญ่ โดยแบ่งออกเป็นปัญหาย่อย ๆ เพ่ือสะดวกในการแก้ ปัญหาอันจะเป็นผล
ให้แก้ปัญหาใหญ่ได้ส าเร็จ  

5. มุ่งใช้การทดลองให้เห็นจริง  

6. เลือกแก้ปัญหาที่พอจะแก้ไขได้และเป็นปัญหาเร่งด่วนก่อน 



นวัตกรรมและเทคนิคส าคัญในการนิเทศแนวใหม่ 

การนิเทศแนวใหม่ เป็นการนิเทศที่ศึกษานิเทศก์และครูท างานร่วมกันในชั้นเรี ยน โดยใช้ข้อมูล
นักเรียน ชั้นเรียน และโรงเรียน เป็นฐานในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมี
นวัตกรรมและเทคนิคแนวใหม่ในการนิเทศ ได้แก่  

1. การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)  

2. การนิเทศแบบเป็นพ่ีเลี้ยงและผู้สนับสนุน (Mentoring and Supporting)  

3. การนิเทศแนวใหม่บนพ้ืนฐานการวิจัย (Research Based Supervision: RBS)  

การนิเทศแบบช้ีแนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching)  

การชี้แนะสะท้อนคิด เป็นกระบวนการในการให้ค าแนะน า หรือให้ค าปรึกษาพร้อมกระตุ้นให้เกิดการ
คิดไตร่ตรองทบทวน (Reflective Thinking) พินิจพิเคราะห์และพิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างรอบคอบโดยใช้สติ
และมีสมาธิ ซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้บุคคลได้ทบทวนและสะท้อน การกระท าของตน (Reflective Practice) ช่วย
ให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และ
การแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น  

จุดมุ่งหมายของการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด  

1. ศึกษานิเทศก์เป็นกระจกท่ีจะสะท้อนความคิดและความจริงของการกระท าให้เป็น ระบบด้วย
บรรยากาศสร้างสรรค์  

2. ศึกษานิเทศก์เป็นหน้าต่างที่เปิดโอกาสสู่การเชื่อมโยงกับความรู้และปัจจัยภายนอก เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกและความมั่นใจในการตัดสินใจและลงมือกระท าการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตนเอง  

3. ศึกษานิเทศก์สร้างความไว้วางใจ (Building trust) ความเข้าใจ และสนับสนุนให้คิด ต่อเนื่อง  

คุณลักษณะศึกษานิเทศก์ที่ท าหน้าที่โค้ช  

การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด ศึกษานิเทศก์จ าเป็นต้องให้ค าแนะน า ชี้แนะ พร้อมสะท้อนให้เกิด
กระบวนการคิด ดังนั้นคุณลักษณะส าคัญของศึกษานิเทศก์ ได้แก่  

1. เป็นบุคคลที่มีต้นทุนของความรู้ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา วิธีสอน รวมถึงมีบุคลิกภาพและเจตคติที่ดี
สม่ าเสมอ 

2. มีความยืดหยุ่นไวต่อความรู้สึก และเป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 

3. มีพื้นฐานและประสบการณ์ท่ีเข้าใจธรรมชาติและวัฒนธรรมการท างาน  



4. มีการพัฒนาทักษะ การฟัง การคิด การถาม และการเขียนที่ชัดเจน  

5. มีกระบวนการคิดทบทวน (Reflective Thinking)  

6. มีพฤติกรรมการมองเชิงบวก จับถูก คิดถึงปัญหาที่เริ่มจากตนเอง  

7. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พูดน้อยลง ฟังมากข้ึน ไม่สั่งการใด ๆ  

8. ช่วยก าหนดจุดพัฒนา เชื่อมโยงและสนับสนุนความเปลี่ยนแปลง  

กิจกรรม เทคนิค พฤติกรรมการโค้ชที่ส าคัญ ได้แก่  

1. ศึกษานิเทศก์นิเทศแบบโค้ชแนะน าตนเองสั้นๆ และสร้างบรรยากาศที่ไว้ วางใจ เป็นกันเอง โดยใช้
พฤติกรรม เชิงบวก และจับถูก แล้วต่อยอดความคิดและการกระท าใน ระหว่างการสนทนา  

2. ขอให้ผู้รับการโค้ชแนะน าตนเอง และเล่าถึงสิ่งดีๆที่ได้คิด ได้ท า และได้แก้ ปัญหาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนจนประสบความส าเร็จ รวมถึงการสะท้อนปัญหาที่ ต้องการแก้ไข หรือพัฒนาให้ให้เกิด
คุณภาพต่อไป  

3. ศึกษานิเทศก์ผู้โค้ชฟังอย่างตั้งใจ ทั้งสีหน้าและแววตาบ่งบอกถึงความชื่นชม และควรบันทึก
ประเด็นส าคัญไว้เพ่ือทบทวน หากมีประเด็นที่ยังไม่ชัดควรใช้ค าถามเพ่ือให้เกิด ความชัดเจนมากขึ้น  

4. ในขณะสนทนาโค้ชสามารถใช้ค าพูดเสริมแรงเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เล่ามีก าลังใจ และอยากเล่าต่อและ
สร้างบรรยากาศให้เกิดการสนทนาอย่างต่อเนื่อง  

5. ถ้ามีผู้รับการโค้ชคนอ่ืนๆ อยู่ในวงสนทนาด้วย ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกคน อ่ืนเติมเต็มก่อนที่โค้ช
จะเติม  

6. ถ้ามีประเด็นค าถามควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้ลองคิดหาแนวทางแก้ ปัญหาก่อนที่โค้ชจะ
ตอบหรือให้ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ทีม  

ขั้นตอนและกระบวนการโค้ช  

การด าเนินการในการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้  

1. Creates trust (สร้างความไว้ใจวางใจให้เกิดข้ึน)  

2. Has “big ears, small mouth ” (ฟังมาก และพูดน้อย)  

3. Is non-judgmental (โค้ชไม่ใช่ผู้ตัดสิน)  

4. Asks questions (ใช้ค าถามเพ่ิมความชัดเจน) 



5. Shows empathy (มีความรู้สึกร่วม เห็นอกเห็นใจ)  

6. Is a constructive critic (วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์)  

7. Challenges (สนับสนุนใหล้องวิธีใหม่ ๆ)  

8. Makes suggestions or Gives advice (มีการให้ข้อเสนอแนะเท่าท่ีจ าเป็น)  

9. Invites talk (กระตุ้นให้มีการพูดคุย)  

10. Sustained over time มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน  

11. Sets and monitors targets (แบ่งเป็นช่วง และวางเป้าหมายชัดเจน นัด หมายการโค้ชครั้ง
ต่อไป  

12. Gives ownership to teacher (ท าให้ผู้รับการโค้ชรู้สึกว่าตนเองเป็น เจ้าของความคิด และการ
กระท านั้น)  

ผลลัพธ์ที่แสดงถึงความส าเร็จของการโค้ชในรูปแบบชี้แนะสะท้อนคิด ได้แก่  

1. ครูมีคุณภาพ ได้แนวคิดและหลักการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching) สามารถ
น าไปใช้แก้ปัญหาและปรับปรุงการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ผู้เรียนมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ สามารถพัฒนาตนเอง
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

3. โรงเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีนวัตกรรมทางการ การศึกษาที่เกิดจาก
การพัฒนาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และคุณภาพการ ศึกษาได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  

การนิเทศแบบเป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน (Mentoring and Supporting)  

การนิเทศแบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) หมายถึง ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าช่วยเหลือผู้บริหาร สถานศึกษา
และครูผู้สอนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้มี ศักยภาพการท างานสูงขึ้น  

บทบาทหน้าที่ของ (Mentor)  

1. เป็นผู้แนะแนวกลุ่มผู้รับการดูแล (Mentee) ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหา และ อุปสรรคการท างาน
โดยให้ผู้รับการดูแล (Mentee) ตัดสินใจและเลือกแนวทางในการพัฒนา หรือแก้ปัญหาด้วยตนเอง 



2. เป็นพันธมิตรที่คอยให้ข้อมูลแก่ Mentee แต่ละคนในกลุ่ม Mentee เกี่ยวกับ จุดอ่อนจุดแข็ง โดย
วิธีการให้ผู้รับการดูแลเล่าปัญหาโดยพี่เลี้ยง Mentor จะฟังอย่างตั้งใจ เห็นอกเห็นใจและให้ข้อมูลความเห็นทั้ง
ด้านดีและด้านที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างตรงไปตรงมาและเป็นมิตร 

3. เป็นผู้กระตุ้นให้กลุ่มผู้รับการดูแล ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และอนาคตของ สถานศึกษาว่าจะไป
ทิศทางใด และจะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้อย่างไร  

4. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา ท าให้มีแนวทาง ในการจัดการศึกษา
ให้ประสบความส าเร็จ และสามารถให้แนวทางแก่กลุ่มผู้รับการดูแล Mentee ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และผู้เชื่อม โยง Mentee กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
และเครือข่ายที่เก่ียวข้องในการจัดการ ศึกษา จะสามารถช่วยให้Mentee เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานได้  

5. เป็นผู้ท าหน้าที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้รับการดูแล Mentee ได้มีโอกาสแสดงความ สามารถเป็นที่
ประจักษ์ (Visibility)  

การใช้วิธีการ Mentoring จะช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  

1. การช่วยให้กลุ่มก าหนดประเด็นในการประชุมพบปะกัน  

2. การให้ค าแนะน าหัวข้ออภิปรายและโครงการที่จะช่วยให้กลุ่มเรียนรู้เพิ่มขึ้น  

3. การกระตุ้นให้กลุ่มแสดงความคิดเห็น  

4. การให้ค าปรึกษาเมื่อกลุ่มต้องการ 

5. การสนับสนุนกลุ่มโดยเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่มกับบุคคลอ่ืนในองค์กร  

6. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่สมาชิกในกลุ่มเป็นรายบุคคล 

ประโยชน์ของนิเทศแบบ Mentoring  

1. สร้างกลุ่มคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพ ได้เร็วกว่าปกติ  

2. จูงใจให้ครูปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการท างานสูง ให้คงอยู่กับหน่วยงาน  

3. กระตุ้นให้ครูปฏิบัติงานสร้างผลงานมากขึ้น พร้อมที่จะท างานหนักและท้าทาย มากขึ้น  

4. สร้างบรรยากาศของการน าเสนองานใหม่ ๆ หรือความคิดนอกกรอบมากขึ้น 

5. สร้างระบบการสื่อสารแบบสองทาง (two way communication)  

 



การนิเทศแนวใหม่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Supervision : RBS)  

ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบ P-A-O-R (Plan-Action-
Observe-Reflect) โดยศึกษานิเทศก์จะค้นหาปัญหาและแนวทางพัฒนาโรงเรียนแล้ว น ามาวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหา รวมถึงการค้นหาและพัฒนานวัตกรรมที่จะ ใช้แก้ปัญหา เพ่ือน าไป           
สู่การปฏิบัติ ในชั้นเรียนร่วมกับครู (supervisor working with the teacher in the classroom)  โดย
ศึกษานิเทศก์จะ ร่วมคิด ร่วมท า รวมถึงเป็นเพ่ือนร่วม เรียนรู้กับครูในโรงเรียนอย่างกัลยาณมิตรโดยใช้เทคนิค
การนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching) เพ่ือร่วมกันก าหนดกระบวนการและขั้นตอนในการ
พัฒนาคุณลักษณะผู้ เรียนทุกมิติ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร ซึ่งแนวทางในการเริ่มต้นพัฒนา
นวัตกรรม เพ่ือท าวิจัยปฏิบัติการร่วมกับครูในโรงเรียน นั่นคือทั้งศึกษานิเทศก์และครูต่างท าวิจัยปฏิบัติการ มี
ขั้นตอนดังนี้  

1. การวิเคราะห์ปัญหา โดยศึกษานิเทศก์จะค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาโดย เข้าสังเกต
การสอนหรือเก็บข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับครูในโรงเรียน 
แล้วน าปัญหาหรือแนวแนวทางการแก้ปัญหามาวิเคราะห์ร่วมกันกับครู เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น  

2. การศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และพิจารณารายการนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ ในการ
แก้ปัญหา โดยศึกษานิเทศก์ น าผลการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับครูมาศึกษาวิเคราะห์ใน เชิงวิชาการ และศึกษา
ค้นคว้าถึงความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การเลือกวิธีการแก้ปัญหา และ น าทางเลือกดังกล่าวไปสู่การพิจารณา
ร่วมกันกับครู ใน โรงเรียน  เพ่ื อเลื อกนวัตกรรมที่ เหมาะ สมในการแก้ปั ญหาต่อไป  ดั งแผนภาพ
กระบวนการพัฒนานวัตกรรม  

3. เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมที่สุด โดยศึกษานิเทศก์และครูร่วมกันวิเคราะห์เพ่ือก าหนด และเลือก
นวัตกรรมที่เหมาะสมที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นที่เป็น
ปัญหา เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนและโรงเรียน 4. สร้างต้นแบบนวัตกรรม ศึกษานิเทศก์และครู
ร่วมกันสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ปัญหาโดยยึดหลักวิชาการและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างนวัตกรรมที่จะ
น าไปทดลองใช้ในชั้น เรียนของครูและเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมต่อไป 
(ซึ่งจัด เป็นขั้นตอน D1 : Development-1 และ R1 : Research-1 ในขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบ นวัตกรรม 
) 

5. ทดลองใช้และปรับปรุงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง หลังจาการสร้างต้นแบบนวัตกรรมแล้ว ศึกษานิเทศก์
และครูร่วมกันน านวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาในชั้นเรียนหรือโรงเรียน ซึ่งต้นแบบ นวัตกรรมในระยะเริ่มต้น
อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้แก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายได้ จึง ต้องมีการปรับปรุงนวัตกรรมและเก็บ
ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น (ซึ่งจัดเป็นขั้นตอน D2 : Development-2 และ 
R2 : Research-2 ในขั้นตอนการพัฒนาต้นแบบ นวัตกรรม)  



6. ทดลองภาคสนาม หลังจากทดลองใช้และพัฒนาต้นแบบวัตกรรมจนมั่นใจแล้ว ศึกษานิเทศก์และ
ครูร่วมกันน านวัตกรรมไปใช้จริงในชั้นเรียนหรือโรงเรียน และร่วมกันสังเกตผล และเก็บข้อมูลเพ่ือน าไป
วิเคราะห์ต่อไป (ซึ่งจัดเป็นขั้นตอน D3 : Development-3 และ R3 : Research-3 ในขั้นตอนการพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรม)  

7. การประเมินผลการทดลองใช้ สรุปผล และเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม หลัง จาก
ศึกษานิเทศก์และครูร่วมกันพัฒนานวัตกรรมและทดลองใช้นวัตกรรมพร้อมทั้งเก็บข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูล
แล้ว จะน าขั้นตอนการพัฒนาและผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเขียนรายงานเป็นเชิง วิจัยเมื่อด าเนินการครบ 7 
ขั้นตอนแล้ว ทั้งศึกษานิเทศก์และครูได้เรียนรู้ร่วมกันโดยการปฏิบัติ การวิจัยผ่านงานในหน้าที่ของทั้ง
ศึกษานิเทศก์และครู ในห้องเรียนหรือโรงเรียน ตามแนวทาง Working in Classroom ผลที่ได้คือผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และผลพลอยได้คือเกิด รายงานวิจัยของศึกษานิเทศก์และครู  

บทสรุปของการนิเทศโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  

สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข่าวสารข้อมูล บนฐานของระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และ สังคม
เครือข่าย การนิเทศแนวใหม่จึงต้องปรับบทบาทของศึกษานิเทศก์ ให้ฟังมาก พูดน้อย ใช้ ค าถามสะท้อนการ
คิดบนพ้ืนฐานของข้อมูล ลดการบอกค าตอบ ไม่สั่งการใดๆ และยึดหลักผู้รับ การนิเทศคือเพ่ือนร่วมเรียนรู้ 
ตามเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching) โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการ
พัฒนานวัตกรรมบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็น จริงในพ้ืนที่การปฏิบัติงานหรือในห้องเรียน (Working in 
Classroom) ซึ่งทั้งศึกษานิเทศก์และ ครูจะวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมแก้ปัญหา นั่น คือการปฏิบัติงานในหน้าที่ของทั้งศึกษานิเทศก์และครูโดยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 
(P-A-OR) นั่นเอง  

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิการประยุกต์นวัตกรรมการนิเทศแนวใหม่สู่ห้องเรียน 

โดยศึกษานิเทศก์และครูท างานร่วมกันในชั้นเรียน 

(Supervisor working with the teacher in the classroom) 

 

 

 

 

 

 

 


