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คานา
เอกสารประกอบการพัฒนาการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน ของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ครูผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ ครูผู้สอนในฐานะ
ที่เป็นผู้ร่วมนิเทศ มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ร่วม
วิเคราะห์พฤติกรรมและปัญหา ในการวิจัยในชั้นเรียน การวางแผนการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน การร่วม
วางแผนปฏิทินการนิเทศร่วมกัน การสังเกตการณ์สอนเพื่อการเรียนรู้ การประเมินสมรรถภาพการเรียนรู้ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้วิจัยได้จัดทาเอกสารประกอบการพัฒนาทั้งหมด 6 เล่ม ประกอบด้วย
เล่มที่ 1 การประชุมปรึกษาหารือก่อนการสังเกต
เล่มที่ 2 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
เล่มที่ 3 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
เล่มที่ 4 การสังเกตการณ์สอนเพื่อการเรียนรู้
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์สมรรถภาพการเรียนรู้
เล่มที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการพัฒนาการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัย
ในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนารูปแบบการนิเทศต่อไป
นายกาแพง ไชยมาตย์
ศึกษานิเทศก์
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
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เอกสารประกอบรูปแบบ
เล่มที่ 2
การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความเข้าใจในรูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในชั้นเรียน บทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวางแผนในการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน ปฏิทินการนิเทศ
และแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
เนื้อหา
1. รูปแบบการนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
2. บทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ
3. ปฏิทินการนิเทศและคณะกรรมการนิเทศ
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. วิทยากรอธิบายขั้นตอน วิธีการศึกษาเอกสารแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา
2. วิทยากรแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มละเท่าๆ กัน ร่วมสนทนาและวิเคราะห์ตามเนื้อหาที่กาหนด
3. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารแล้วสนทนา อภิปราย และสรุปประเด็นสาคัญ โดยการเขียนแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท ตามประเด็นที่กาหนดไว้ ได้แก่ 1) การนิเทศ
การศึกษา 2) บทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ 3) ปฏิทินการนิเทศและ
คณะกรรมการนิเทศ
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน เพื่อมานาเสนอผลงาน อภิปรายและสรุปตามประเด็น
วิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกันสรุปแนวคิด หลักการและประเด็นสาคัญ
บริบทของแต่ละโรงเรียนและให้สอดคล้องกันเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต่อไป
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. เอกสารประกอบการพัฒนา เล่มที่ 2 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทา
วิจัยในชั้นเรียน
2. กระดาษฟลิปชาร์ท ปากกาเมจิก
3. แบบฝึกปฏิบัติระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ
4. ตัวอย่างการเขียนปฏิทินการนิเทศ
5. ตัวอย่างการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
การวัดและประเมินผล
1. ประเมินการจัดกิจกรรม
2. ประเมินความสนใจ และความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ใบความรู้
1. รูปแบบการนิเทศคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน
โดยทั่วไปนักการศึกษาและนักวิชาการ เมื่อกล่าวถึงการนิเทศการศึกษา หมายถึงการนิเทศการศึกษา
ทั่วไป (General Supervision) หรือการนิเทศการสอน (Instructional Supervision) ในวงการศึกษาของไทย
การนิเทศแบบคลินิกได้นามาใช้ในระบบการเรียนการสอนเป็นการนิเทศการสอนในชั้นเรียนโดยตรง ซึ่งแนวคิด
ของ Cogan (Harward 1973: 9, อ้างถึงใน นิพนธ์ ไทยพาณิช 2535: 6-19) ซึ่งเป็นเทคนิคการนิเทศรูปแบบ
หนึ่งที่ใช้สาหรับการแก้ปัญหาเฉพาะจุด สาหรับในห้องเรียนจะมุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในห้องเรียนโดยตรง นอกจากนี้ Glickman (อ้างถึงใน นิพนธ์ ไทยพาณิช 2535: 15-16) ได้แสดง
ทัศนะในการนิเทศการศึกษาเป็นเรื่องของการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยทั่วไป ส่วนการนิเทศการสอนเป็น
ส่วนย่อยของการนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการปรับปรุงงานในชั้นเรียนและกิจกรรมที่ดาเนินการใน
โรงเรียนเกี่ยวข้องกับครูผู้สอนโดยตรง ส่วนกิจกรรมที่ดาเนินการตามขั้นตอนการนิเทศแบบคลินิกนั้นจะ
เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนโดยตรง
1.1 ความหมายและความสาคัญของการนิเทศแบบคลินิก
การนิเทศแบบคลินิกเป็นกิจกรรมของการนิเทศการสอนในชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือให้ครูผู้สอนได้ทางาน
ได้ดีขึ้น ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งต้องอาศัยการดาเนินงานตามกระบวนการ มีลาดับ
ขั้นตอนที่ชัดเจน จึงจะทาให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับนิเทศ
แบบคลินิก ดังนี้
ในบริบทของการศึกษาไทยได้ให้ความหมายของการนิเทศแบบคลินิกว่าเป็นกระบวนการสาหรับการ
สังเกตการจัดการเรียนการสอนที่มีการดาเนินการอย่างมีระเบียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนให้ดีขึ้นได้โดยครูและผู้นิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการจัดการเรียนการสอน การสังเกตการสอน
และการวัดประเมินผลการสอน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ครู
สามารถนิเทศตนเองได้
สุทธิพร วิจิตรพันธ์ (2549: 6) ได้สรุปความหมายของการนิเทศแบบคลินิกว่าเป็นกระบวนการที่มุ่ง
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่งประกอบด้วยการสังเกตการสอนในชั้นเรียนที่
ดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยที่ครูและผู้นิเทศร่วมวางแผนการสอนโดยการพูดคุยปรึกษาหารือ การสังเกต
การสอนและการวิเคราะห์ข้อมูลการสอน รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอน

8

Goldhammer, Anderson and Krajewski (1980, อ้างถึงใน นิพนธ์ ไทยพาณิช 2535: 22) ได้ให้
ความหมายและความสาคัญของการนิเทศแบบคลินิก ที่สอดคล้องกับนักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศหลาย
ท่าน สรุปว่าเป็นการนิเทศที่เป็นวัฏภาค ของการนิเทศการสอน ซึ่งอาศัยข้อมูลจากการสอนในชั้นเรียนโดยตรง
นามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้นิเทศและครู จะมีปฏิสัมพันธ์กันในการวิเคราะห์พฤติกรรม
การสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ส่วน Acheson and Gall, 1997: 8) ได้เสนอแนะให้มี
ทางเลือกใหม่ที่ผู้นิเทศกับผู้สอนมีโอกาสได้ประชุมหารือกันโดยตรงมากกว่า จะมีลักษณะของการเป็น
ประชาธิปไตยจุดศูนย์รวมอยู่ที่ตัวครู ซึ่งสอดคล้องกับ Cogan (1973: 9 อ้างถึงใน นิพนธ์ ไทยพาณิช 2535:
21) ได้ให้ความหมายของการนิเทศแบบคลินิกว่าเป็นกระบวนการสาหรับการสังเกตการสอนภายในห้องเรียน
เพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงพฤติกรรมของครูในห้องเรียน
จากแนวคิด ความหมายและความสาคัญของการนิเทศแบบคลินิก ดังกล่าวมา พอสรุปได้ว่าการนิเทศ
แบบคลินิกหมายถึงกระบวนการที่มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนซึ่ง
ประกอบด้วย
1.2 ลักษณะของการนิเทศแบบคลินิก
Goldhammer, Anderson and Krajewski (1993, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรียนดี 2544: 138-139) ได้
เสนอลักษณะสาคัญของการนิเทศแบบคลินิก ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้
1. เป็นเทคโนโลยีในการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยตรง
2. เป็นส่วนสาคัญที่แทรกอยู่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ชัดเจน โดยเชื่อมโยงระหว่างความต้องการของ
โรงเรียน และความต้องการในความเจริญก้าวหน้า ในวิชาชีพของครูในโรงเรียน
4. เป็นกระบวนการที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน ในวิชาชีพระหว่างครูและผู้นิเทศ
5. เป็นกระบวนการที่ต้องมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน และสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจสนับสนุนกัน
และกัน และความผูกพันในการพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า
6. เป็นกระบวนการที่เป็นระบบถึงแม้ว่าการดาเนินการต้องยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างต่อเนื่อง
7. เป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์ เชื่อมโยงช่องว่างระหว่างความจริงกับอุดมการณ์
8. เป็นกระบวนการที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ผู้นิเทศคือผู้ทมี่ ีความรู้อย่างแท้จริงเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์การสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์
9. เป็นกระบวนการที่ต้องมีการให้การฝึกอบรม สาหรับผู้ที่จะทาหน้าที่นิเทศก่อนที่จะนาการนิเทศ
แบบคลินิกไปใช้ โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการสังเกตการสอน และการดาเนินการนิเทศแบบคลินิกที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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1.3 กระบวนการนิเทศแบบคลินิก
มีนักการศึกษาและนักวิชาการด้านการนิเทศหลายท่านได้เสนอแนะกระบวนการนิเทศแบบคลินิก เช่น
รูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision Model: CSM) ของ Acheson and Gall, 1980) มี 3
ขั้นตอน คือ
1. การประชุมและวางแผน (Planning Conference)
2. การสังเกตการสอนในห้องเรียน (Classroom Observation)
3. การประชุมเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback Conference)
นอกจากนี้ Morris Cogan (1972) ได้เสนอรูปแบบการนิเทศแบบคลินิกไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับผู้นิเทศ มีดังนี้ 1) สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้นิเทศ
กับผู้รับการนิเทศ 2) ช่วยครูเข้าใจในหลักการการนิเทศแบบคลินิก ขั้นตอนการนิเทศ และการดาเนินงาน
พร้อมทั้งเหตุผล 3) ชี้นาให้ครูทราบถึงบทบาทใหม่และพันธกิจของเขาในช่วงการ ดาเนินการนิเทศแบบคลินิก
การสร้างการยอมรับซึ่งกันและกันมีศรัทธาเลื่อมใสจริงใจต่อกัน เน้นความสัมพันธ์ในลักษณะผู้ร่วมวิชาชีพ
มากกว่าเรื่องส่วนตัว ช่วยเหลือให้ครูมีสุขภาพจิตที่ดี เชื่อมั่นและคิดในทางที่ดีต่อครูและนักเรียน ลดความ
หวาดกลัวของครูเกี่ยวกับการนิเทศ ส่งเสริมให้ครูมีอิสระในวิชาชีพ เกิดความคิดสร้างสรรค์ มากที่สุด ผู้นิเทศ
จะต้องมีความรู้ในการสร้างแรงจูงใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการสอนร่วมกับครู ได้แก่ การเตรียมแผนการเรียนรู้ตั้งแต่กาหนด
จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ และการวัดผลและประเมินผล
นอกจากนี้ควรให้กาลังใจและสนับสนุนการจัดทาแผนการเรียนรู้ หรือการตกลงแบ่งงานกันทาในชั้นเรียน
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดแนวทางการสังเกตการสอน ผู้นิเทศหรือครูจะร่วมกาหนดขอบเขตการนิเทศ ดังนี้
กาหนดจุดมุ่งหมาย กระบวนการ เทคนิควิธีสังเกตการสอน รวบรวมข้อมูล ไว้อย่างชัดเจน กาหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคคลอื่นที่ร่วมสังเกตไว้ให้อย่างชัดเจน
ขั้นตอนที่ 4 การสังเกตการสอน ผู้นิเทศเข้าไปสังเกตการสอนตามวิธีการที่กาหนด บันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ในชั้นเรียน ซึ่งกาหนดจุดมุ่งหมาย 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน
ของครูและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และสภาพการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 2) เพื่อนาข้อมูล
ของพฤติกรรมการเรียนการสอนที่เก็บบันทึกและรวบรวมนาไปวิเคราะห์สังเคราะห์ หาแนวทาวปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมการเรียนการสอนต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 5 วิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน ผู้นิเทศกับครูร่วมกันวิเคราะห์หรือนามา
ปรึกษาหารือกัน การตัดสินใจว่าจะดาเนินการอย่างไรขึ้นอยู่กับระกับความสามารถของครูเกี่ยวกับ
กระบวนการนิเทศแบบคลินิกและความต้องการของครู
ขั้นตอนที่ 6 กาหนดวิธีการประชุมขั้นนี้ หากเป็นระยะแรกที่ผู้นิเทศทางานร่วมกับครู ผู้นิเทศควรเป็น
ผู้กาหนดและดาเนินการประชุมปรึกษาหารือเอง แต่หลังจากการปฏิบัติการนิเทศร่วมกันหลายครั้ง ครูและผู้
ร่วมนิเทศควรจะได้วางแผนร่วมกัน
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ขั้นตอนที่ 7 การประชุมปรึกษาหารือ ระหว่างผู้นิเทศกับครู แต่หากจาเป็นผู้ร่วมทีมคนอื่น อาจร่วม
ประชุมดัวย การดาเนินการบางครั้งอาจเป็นครูหรือผู้อื่นโดยไม่ต้องมีผู้นิเทศก็ได้
ขั้นตอนที่ 8 การวางแผนต่อเนื่อง ในเวลาที่เหมาะสม ครูร่วมกับผู้นิเทศจะร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอน โดยจะเริ่มต้นวางแผนสาหรับบทเรียนใหม่ โดยไม่พูดถึง
บทเรียนเก่า ขั้นตอนการนิเทศแบบคลินิกจะเริ่มต้นใหม่อีก
วัชรา เล่าเรียนดี (2544, หน้า 141) ได้สรุปแนวคิดของ Boyan and Copeland (1978) ว่า
กระบวนการนิเทศการสอนที่แต่ละขั้นในกระบวนการมีความต่อเนื่อง ประกอบด้วย 4 ระยะและ 8 ขั้นตอนมี
รายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การประชุมก่อนการสังเกต (Pre observation Conference) ประกอบด้วย 3ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1) การกาหนดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 2) กาหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานของพฤติกรรมที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3) เลือกหรือสร้างเครื่องมือการสังเกต
ระยะที่ 2 การดาเนินการสังเกต (Observation) ประกอบด้วย 1 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 4) ดาเนินการสังเกตพฤติกรรม
ระยะที่ 3 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 5) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรม และ
ขั้นตอนที่ 6) พิจารณาพฤติกรรมที่คงไว้หรือควรจะมีการเปลี่ยนแปลง
ระยะที่ 4 การประชุมหลังการสังเกต (Post observation Conference) ประกอบด้วย 2ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 7) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ขั้นตอนที่ 8) การดาเนินการหายุทธวิธีในการแก้ไข
1.4 รูปแบบการนิเทศคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียน
การพัฒนาครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความรู้ความสามารถในการ
ทาวิจัยในชั้นเรียน มีรูปแบบดังนี้
1.4.1 เป็นรูปแบบที่ใช้ทฤษฏีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ หลักการการเรียนรู้ของผู้ใหญ่สรุป ดังนี้
(1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการกระทาที่ง่ายไปหา
ยากตามลาดับเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้มากขึ้น
(2) การเรียนรู้ในการสร้างความคิดรวบยอด เป็นการเรียนรู้ที่สามารถสรุป
ความคิดรวบยอด รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลและวิธีการต่างๆ
(3) การพัฒนาตนเอง เป็นการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาความเข้าใจต่างๆด้วยตนเอง
(4) การบูรณาการเพื่อนาไปใช้ (Integration) เป็นการประสานสัมพันธ์ระหว่าง
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ประสบการณ์ การสร้างความคิดรวบยอด การพัฒนาความรู้ความสามารถต่างๆ ด้วยตนเองเป็นการวิเคราะห์
เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
(5) เป็นรูปแบบที่ใช้ในการอบรมโดยการสอนแนะ มีดังนี้
(5.1) การนาเสนอความรู้ ทักษะ หรือยุทธวิธีการปฏิบัติงานใหม่ โดยการ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาทฤษฏีพื้นฐานหลักการ และเหตุผลของนวัตกรรมนั้น
(5.2) ผู้ให้การอบรมสาธิต และให้ตัวอย่างของการนานวัตกรรมนั้นไปใช้ใน
หลายๆสถานการณ์ จนผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นแนวทางการนาไปสู่การปฏิบัติ
(5.3) ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องฝึกปฏิบัติซ้าๆ หลายครั้งในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
(5.4) ทดลองนานวัตกรรมนั้นไปใช้ในหน่วยงานโดยมีผู้ให้การสอนแนะซึ่งกันและกัน
(6) เป็นรูปแบบที่ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
(6.1) เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม
(6.2) เป็นการเรียนรู้ด้วยการกระทาจนทาให้เกิดความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเกิดจากความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม
(6.3) ปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทาให้เกิดการขยายตัวของ
เครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่อย่างกว้างขวาง
(6.4) มีการสื่อสารด้วยการพูดหรือการเขียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
2. บทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ
2.1 ความหมายการนิเทศการศึกษา
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในอดีต
และปัจจุบัน เกี่ยวกับความหมายของการนิเทศการศึกษา สรุปได้ว่า การนิเทศการศึกษา หมายถึง
กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตาม
แนวทางของประชาธิปไตยที่เน้นการให้ความช่วยเหลือ แนะนา และผู้รับการนิเทศยอมรับเพื่อประสิทธิภาพ
ของการจัดการศึกษา
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2.2 จุดมุ่งหมายของการนิเทศการศึกษา
งานนิเทศการศึกษาเป็นงานที่ปฏิบัติกับครู เพื่อให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยตรง โดยมี
จุดมุ่งหมายที่สาคัญ คือ


เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของครูผู้สอน



เพื่อช่วยให้ครูสามารถวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง



เพื่อช่วยให้ครูค้นหาวิธีการทางานด้วยตนเอง



เพื่อช่วยให้ครูมีความศรัทธาในวิชาชีพของตน



เพื่อช่วยให้ครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ



เพื่อช่วยให้ครูมีทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงการ
เรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน การวัดและประเมินผล เป็นต้น



เพื่อช่วยครูให้สามารถทาวิจัยในชั้นเรียนได้

2.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นิเทศ
ผู้นิเทศมีภาระหน้าที่หลายอย่างแต่หน้าที่หลักคือการช่วยเหลือ แนะนา ส่งเสริม การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพการสอน ซึ่งต้องเกี่ยวกับกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่าย
นักการศึกษาหลายท่านจึงได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้นิเทศไว้ ดังนี้


บทบาทเป็นผู้ประสาน (Coordinator) เช่น ประสานครูแต่ละระดับให้ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ประสานชุมชน ผู้ปกครอง



บทบาทเป็นที่ปรึกษา (Consultant) โดยเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก่ครู และผู้รับ
การนิเทศทั่วไป



บทบาทเป็นผู้นากลุ่ม (Group Leader) คือ รู้วิธีที่จะทางานร่วมกับกลุ่มให้ประสบ
ผลสาเร็จ



บทบาทเป็นผู้ประเมิน (Evaluator) ได้แก่ เป็นผู้ประเมินผลการสอน ประเมินผล
หลักสูตร



บทบาทในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านการวัด
ประเมินผล



บทบาทเป็นนักวิจัย เป็นผู้ที่นาผลการวิจัยเสนอแนะให้ครูใช้ และดาเนินการวิจัย
โดยเฉพาะการวิจัยปฏิบัติการ
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บทบาทเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยการช่วยเหลือให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงพัฒนา



เป็นครูต้นแบบ คือ สามารถสาธิตการสอนที่มีประสิทธิภาพแก่ครู และแนะนาวิธีการ
สอนแก่ครูได้

2.4 กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ในการนิเทศการศึกษา คือ เป็นเครื่องมือสาคัญเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครู ซึ่งจะช่วยให้การดาเนินการนิเทศบรรลุเป้าหมาย กิจกรรมการนิเทศมีมากมาย
ซึ่งผู้นิเทศสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของการนิเทศแต่ละครั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครู
และนักเรียน ดังนั้นผู้นิเทศจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการนิเทศ โดยจะขอนาเสนอกิจกรรม
การนิเทศที่สาคัญและใช้มาก 23 กิจกรรม ดังนี้


การบรรยาย (Lecturing) เป็นกิจกรรมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจของผู้
นิเทศไปสู่รับการนิเทศ ใช้เพียงการพูดและการฟังเท่านั้น



การบรรยายโดยใช้สื่อประกอบ (Visualized Lecturing) เป็นการบรรยายที่ใช้สื่อ
เข้ามาช่วย เช่น สไลด์ แผนภูมิ แผนภาพ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ฟังมีความสนใจมาก
ยิ่งขึ้น



การบรรยายเป็นกลุ่ม (Panel presenting) เป็นกิจกรรมการให้ข้อมูลเป็นกลุ่มที่มี
จุดเน้นที่การให้ข้อมูลตามแนวความคิดหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน



การให้ดูภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ (Viewing film and television) เป็นการใช้
เครื่องมือที่สื่อทางสายตา ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีโอเทป เพื่อทาให้ผู้รับการ
นิเทศได้รับความรู้และเกิดความสนใจมากขึ้น



การฟังคาบรรยายจากเทป วิทยุ และเครื่องบันทึกเสียง (Listening to tape, radio
recordings) กิจกรรมนี้เป็นการใช้เครื่องบันทึกเพื่อนาเสนอแนวความคิดของบุคคล
หนึ่งไปสู่ผู้ฟังคนอื่น



การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือต่าง ๆ (Exhibiting materials and
equipments) เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการฝึกอบรมหรือเป็นกิจกรรมสาหรับงาน
พัฒนาสื่อต่าง ๆ
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การสังเกตในชั้นเรียน (Observing in classroom) เป็นกิจกรรมที่ทาการสังเกตการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงของบุคลากร เพื่อวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งจะช่วยให้ทราบจุดหรือจุดบกพร่องของบุคลากร เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ในการพัฒนาบุคลากร



การสาธิต (Demonstrating) เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มุ่งให้ผู้อื่นเห็นกระบวนการ
และวิธีการดาเนินการ



การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interviewing) เป็นกิจกรรมสัมภาษณ์
ที่กาหนดจุดประสงค์ชัดเจนเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ตามต้องการ



การสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง (Focused interviewing) เป็นกิจกรรมการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง โดยจะทาการสัมภาษณ์เฉพาะโรงเรียนที่ผู้ตอบมีความสามารถจะ
ตอบได้เท่านั้น



การสัมภาษณ์แบบไม่ชี้นา (Non-directive interview) เป็นการพูดคุยและอภิปราย
หรือการแสดงแนวความคิดของบุคคลที่สนทนาด้วย ลักษณะการของการสัมภาษณ์
จะสนใจกับปัญหาและความสนใจของผู้รับการสัมภาษณ์



การอภิปราย (Discussing) เป็นกิจกรรมที่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศปฏิบัติร่วมกัน
ซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มขนาดเล็ก มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ



การอ่าน (Reading) เป็นกิจกรรมที่ใช้มากกิจกรรมหนึ่ง สามารถใช้ได้กับคนจานวน
มาก เช่น การอ่านข้อความจากวารสาร มักใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น



การวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดคานวณ (Analyzing and calculating) เป็น
กิจกรรมที่ใช้ในการติดตามประเมินผล การวิจัยเชิงปฏิบัติการและการควบคุม
ประสิทธิภาพการสอน



การระดมสมอง (Brainstorming) เป็นกิจกรรรมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอแนว
ความคิดวิธีการแก้ปัญหาหรือใช้ข้อแนะนาต่าง ๆ โดยให้สมาชิกแต่ละคนแสดง
ความคิดโดยเสรี ไม่มีการวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด



การบันทึกวิดีโอและการถ่ายภาพ (Videotaping and photographing) วิดีโอเทป
เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นรายละเอียดทั้งภาพและเสียง ส่วนการถ่ายภาพมี
ประโยชน์มากในการจัดนิทรรศการ กิจกรรมนี้มีประโยชน์ในการประเมินผลงานและ
การประชาสัมพันธ์
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การจัดทาเครื่องมือและแบบทดสอบ (Instrumenting and testing) กิจกรรมนี้
เกี่ยวข้องกับการใช้แบบทดสอบและแบบประเมินต่าง ๆ



การประชุมกลุ่มย่อย (Buzz session) เป็นกิจกรรมการประชุมกลุ่มเพื่ออภิปรายใน
หัวข้อเรื่องที่เฉพาะเจาะจง มุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากที่สุด



การจัดทัศนศึกษา (Field trip) กิจกรรมนี้เป็นการเดินทางไปสถานที่แห่งอื่น เพื่อ
ศึกษาดูงานที่สัมพันธ์กับงานที่ตนปฏิบัติ



การเยี่ยมเยียน (Intervisiting) เป็นกิจกรรมที่บุคคลหนึ่งไปเยี่ยมและสังเกตการ
ทางานของอีกบุคคลหนึ่ง



การแสดงบทบาทสมมติ (Role playing) เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นความรู้สึกนึก
คิดของบุคคล กาหนดสถานการณ์ขึ้นแล้วให้ผู้ทากิจกรรมตอบสนองหรือปฏิบัติ
ตนเองไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็น



การเขียน (Writing) เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นสื่อกลางในการนิเทศเกือบทุกชนิด เช่น
การเขียนโครงการนิเทศ การบันทึกข้อมูล การเขียนรายงาน การเขียนบันทึก ฯลฯ



การปฏิบัติตามคาแนะนา (Guided practice) เป็นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติใน
ขณะที่ปฏิบัติมีการคอยดูแลช่วยเหลือ มักใช้กับรายบุคคลหรือกลุ่มขนาดเล็ก

2.5 เทคนิคการนิเทศ
เทคนิคการนิเทศ หมายถึง วิธีการนากิจกรรมต่าง ๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ ในที่นี้จะขอนาเสนอเทคนิคที่ใช้ได้ผลดี 3
เทคนิค คือ
(1) เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Techniques) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแนะนาหรือเรียนรู้จากผู้ชานาญการ (Coach)
ในลักษณะที่ได้รับคาแนะนาหรือเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติงาน ในการนาเทคนิคนี้ไปใช้ผู้นิเทศควรมี
แนวทางดาเนินการ ดังนี้
(1.1) สร้างความไว้วางใจกับผู้รับการนิเทศ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่น โดย
การศึกษาข้อมูลของผู้รับการนิเทศ เช่น จุดเด่น ผลงานเด่น อัธยาศัย การให้คาชมเชย การสร้างบรรยากาศที่ดี
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(1.2) ใช้คาถามที่เป็นเชิงของความคิดเห็น ไม่ทาให้ผู้ตอบจนมุมหรือเกิดความไม่
สบายใจในการตอบ
(1.3) เสนอแนะแนวทางแก้ไขหรือการพัฒนางานในลักษณะการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
(1.4) นาข้อเสนอหรือแนวทางที่ร่วมกันคิดให้ผู้รับการนิเทศปฏิบัติ โดยผู้นิเทศ
คอยให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด หรืออาจต้องสาธิตให้ดู
(2)

เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย
การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้ โดยใช้กระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ การนากระบวนการวิจัยมาเป็นเทคนิคหนึ่งในการนิเทศการศึกษา จาเป็นที่ผู้นิเทศจะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทาวิจัย และสามารถนามาใช้ในการดาเนินงานนิเทศการศึกษา ดังนี้
1) การกาหนดและวิเคราะห์ปัญหา ผู้นิเทศจะทางานร่วมกับครูโดยตรง ดังนั้นจึง
ต้องวิเคราะห์สภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศ (ครู) จุดเด่น จุดควรพัฒนาร่วมกับครู วิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา ลักษณะปัญหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับครู เช่น ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและประเมินผล โดยมองในด้านของความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการและเจตคติเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ
2) การกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสาเหตุของปัญหา ผู้นิเทศจะร่วมกับผู้รับ
การนิเทศกาหนดวิธีและแนวทางการนิเทศเพื่อแก้ปัญหานั้นๆ คิดพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ซึ่งอาจเป็นวิธีการ/
กิจกรรมการนิเทศ สื่อการนิเทศ เช่น เอกสาร คู่มือ ชุดพัฒนา สิ่งเหล่านี้จะอยู่บนพื้นฐานของหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิธีการนั้น ๆ ตลอดทั้งมีการหาคุณภาพของสื่อที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้มีความเชื่อถือได้
3) การดาเนินการนิเทศ โดยนาวิธีการ/กิจกรรมที่เป็นสื่อ นวัตกรรมที่พัฒนาไปใช้ใน
การนิเทศ ในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และนาข้อมูลที่ได้ไป
วิเคราะห์โดยใช้สถิติที่เหมาะสมหรือการอธิบายในเชิงคุณภาพ (พรรณนา)
4) การสรุปผลและเขียนรายงาน โดยการนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลไป
สรุปผล ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ให้ครอบคลุมทุกประเด็น แล้วนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่
เหมาะสมและมีคุณภาพ จากนั้นเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย โดยกาหนดกรอบ
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การเขียนที่สอดคล้องกับการดาเนินงานวิจัย อาจจะเป็น 3 บท 4 บท หรือ 5 บท แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ให้
มีเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียดที่กล่าวมาแล้ว
5) การเผยแพร่ หลังจากที่ได้มีการสรุปและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานแล้ว
ผู้นิเทศควรจะได้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสนใจนาไปใช้หรือต่อยอด
ต่อไป การเผยแพร่อาจทาได้หลายวิธี เช่น เวทีการนาเสนอผลงานทางวิชาการที่หน่วยงานต่าง ๆ จัด การ
เผยแพร่ในลักษณะของบทความทางวิชาการ การเผยแพร่ทาง Internet เป็นต้น
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3. ปฏิทินการนิเทศและคณะกรรมการนิเทศ
การดาเนินการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบคลินิก เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทาวิจัยในชั้นเรียนนี้ ผู้วิจัยได้มี
การจัดทาตารางปฏิทินการนิเทศ เพื่อติดตามการนารูปแบบไปใช้ของครูแกนนาการนิเทศทีไ่ ด้เข้าร่วมการพัฒนา ดัง
รายละเอียดตามตารางนี้
วันที่
23 กันยายน 59

27 กันยายน 59

30 กันยายน 59

หัวข้อการนิเทศ
ติดตามการดาเนินการใช้เอกสารประกอบรูปแบบ
การนิเทศฯ หัวข้อ
เล่มที่ 1 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือก่อน
การสังเกต
เล่มที่ 2 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถ ในการทาวิจัยในชั้นเรียน
เล่มที่ 3 การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
ติดตามการดาเนินการใช้รูปแบบการนิเทศฯ หัวข้อ
เล่มที่ 4 การสังเกตการสอนเพื่อการเรียนรู้
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์สมรรถภาพการเรียนรู้
เล่มที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนา
ติดตามการดาเนินการใช้รูปแบบการนิเทศฯ หัวข้อ

ภาคเช้า
โรงเรียนสกลทวาปี

ภาคบ่าย
โรงเรียนร่มไทรวิทยา

โรงเรียนร่มไทรวิทยา

โรงเรียนสกลทวาปี

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์

โรงเรียนภูดินแดงวิทยา

เล่มที่ 1 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือก่อน
การสังเกต

4 ตุลาคม 59

7 ตุลาคม 59

เล่มที่ 2 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถ ในการทาวิจัยในชั้นเรียน
เล่มที่ 3 การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
ติดตามการดาเนินการใช้รูปแบบการนิเทศฯ หัวข้อ
เล่มที่ 4 การสังเกตการสอนเพื่อการเรียนรู้
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์สมรรถภาพการเรียนรู้
เล่มที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนา
ติดตามการดาเนินการใช้รูปแบบการนิเทศฯ หัวข้อ
เล่มที่ 1 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือก่อน
การสังเกต

21 ตุลาคม 59

เล่มที่ 2 การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริม สร้าง
ความสามารถ ในการทาวิจัยในชั้นเรียน
เล่มที่ 3 การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน
ติดตามการดาเนินการใช้รูปแบบการนิเทศฯ หัวข้อ
เล่มที่ 4 การสังเกตการสอนเพื่อการเรียนรู้
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์สมรรถภาพการเรียนรู้
เล่มที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนา

โรงเรียนคายางพิทยาคม โรงเรียนธาตุทองอานวย
วิทย์

โรงเรียนธาตุทองอานวย โรงเรียนคายางพิทยาคม
วิทย์
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ใบกิจกรรม
เล่มที่ 2
การนิเทศแบบคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการทาวิจัยในชั้นเรียน
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ใบกิจกรรมที่ 1
รูปแบบการนิเทศคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน
คาชี้แจง 1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเอกสารเรื่องรูปแบบการนิเทศคลินิกเพื่อเสริมสร้างความสามารถการวิจัยใน
ชั้นเรียน แล้วร่วมอภิปราย และระดมความคิด องค์ประกอบของรูปแบบการนิเทศคลินิกเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถการวิจัยในชั้นเรียน แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด ลงในกระดาษฟลิปชาร์ท

รูปแบบการนิเทศคลินิกเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถการวิจัยในชั้นเรียน

............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
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คาชี้แจง 2. ให้ผู้รับการพัฒนาชมวีดีทัศน์ เรื่อง การนิเทศแบบคลินิก แล้วร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาของ
วีดีทัศน์ด้านล่างนี้
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ใบกิจกรรมที่ 2
บทบาทของผู้นิเทศ ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ
คาชี้แจง 2. ให้ผู้รับการพัฒนาชมวีดีทัศน์ เรื่อง การนิเทศจาก ดี เป็น เด่น แล้วร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกัน
อภิปรายว่าบทบาทผู้นิเทศ ผู้รว่ มนิเทศ และผู้รับการนิเทศ การนาสิ่งใดไปปรับใช้ในการนิเทศการศึกษา

(Source: https://www.youtube.com/watch?v=nylzFgFeXv4)
1. บทบาทผู้นิเทศควรเป็นอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ผู้ร่วมนิเทศ และผู้รับการนิเทศ ควรมีบทบาทอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. สิ่งใดควรนาไปปรับใช้ในการนิเทศการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบกิจกรรมที่ 3
ปฏิทินการนิเทศ
คาชี้แจง 1. ให้ผู้รับการพัฒนาแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันอภิปรายระดมความคิดเห็นในการ
กาหนดปฏิทินการนิเทศ และกาหนดคณะกรรมการนิเทศ
ปฏิทินการนิเทศการฝึกปฏิบัติจริงในการทาวิจัยในชั้นเรียน
วันเวลา

หัวข้อการนิเทศ

อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………….

ผู้นิเทศ

ผู้ร่วมนิเทศ

ผู้รับการนิเทศ
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ใบกิจกรรมที่ 4
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
คาชี้แจง 2. ให้ผู้รับการพัฒนาแบ่งเป็นกลุ่ม แล้วร่วมกันวิเคราะห์และร่วมกันอภิปรายระดมความคิดเห็นในการ
กาหนดคณะกรรมการนิเทศ
คณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย
1. ศึกษานิเทศก์
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. เจ้าหน้าที่หน่วยนิเทศ
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ครูนิเทศแกนนา
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. โรงเรียน
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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