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ถอดประสบการณ์ :  
การขับเคลื่อนระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1  

 
 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลปช์ัย ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.กาฬสนิธุ์ เขต 1 

  
 การนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ที่มี
การท างานเป็นขั้นตอน (Steps)  มีความต่อเนื่อง  (Continuity)  ไม่หยุดนิ่ง  (Dynamic)  และมีความ
เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์  (Interaction)  ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน  ภารกิจการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นหัวใจของการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ที่มีหลักการส าคัญคือ  
 1. การนิเทศการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ  
 2. ครูทุกคนจะต้องได้รับค าชี้แนะ (guidance) การศึกษา ซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ภารกิจของโรงเรียน  
 3. จะต้องมีการเตรียมความพร้อมและการออกแบบการนิเทศ ที่ตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล
ทั้งหมดของครูในโรงเรียน  
 4. บุคลากรทุกคนที่มีส่วนร่วม ในการนิเทศการศึกษา    
 5. การนิเทศการศึกษา ต้องถูกอธิบายและระบุไว้ในเป้าหมายการศึกษา   
 6. ต้องมีการปรับปรุง ทัศนคติความรู้พฤติกรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ของครูทุกคนใน
โรงเรียน   
 7.  ต้องมีการก ากับดูแลเพื่อน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
(Marx, 2011)    
  การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้บริหารโรงเรียน การนิเทศภายนอกเป็นภารกิจ
โดยตรงของศึกษานิเทศก์ การนิเทศท้ังสองรูปแบบล้วนมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา แต่อย่างไรตาม 
กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนจะมีความส าคัญจ าเป็นมากกว่า  ถ้ามีการท างานที่เป็นระบบ มีแบบแผน 
จะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียน  
 ถอดประสบการณ์ “การขับเคลื่อนระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดอนจาน” ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้เห็นรูปแบบการท างานร่วมกัน ระหว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดย ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่ายฯ* และ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มเครือข่ายฯ ดอนจาน  ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ส่งเสริม 
สนับสนุน เอ้ืออ านวย ให้เกิดบรรยากาศการท างานแบบร่วมมือ   
 กลุ่มเครือข่ายฯ ดอนจาน อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  มีโรงเรียนในสังกัด 14 โรงเรียน 2 สาขา 
(ปัจจุบันโรงเรียนสาขาเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก) เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จ านวน 9 
โรงเรียน และ จ านวน 121 – 400 คน จ านวน 5  โรงเรียน บริบทโดยทั่วไป มีประชากรนักเรียน 2,208 คน  
ครู 141 คน ผู้บริหารโรงเรียน 14 คน การคมนาคมสะดวก  ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน 3 
ปีการศึกษา ที่ผ่านมา ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ  (กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ  , 2557)  
 
*  ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชยั และ นางกชพร ตุณสุวรรณ  
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 การขับเคลื่อนระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา การท างานเริ่มต้นขึ้นใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 ผู้เขียนได้ถอดประสบการณ์การท างานของศึกษานิเทศก์กลุ่มเครือข่ายฯ* ขอน าเสนอกระบวนการ 
ออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้    

 
ระยะที่ 1  ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย  
 การท างานเริ่ มต้นด้ วยนโยบาย  
ดร.ชนาธิป ส าเริง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  
ใ ห้ ทุ ก ก ลุ่ ม เ ค รื อ ข่ า ย ฯ  ร่ ว ม กั บ  ร อ ง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ ศึกษานิเทศก์ หาแนวทางการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ร่ วมกัน โดยมี
งบประมาณสนับสนุน 50,000 บาท/เครือข่าย 
การนัดหมาย ประชุมผู้บริหาร เพ่ือ สนทนา
กลุ่ม (focus group) เพ่ือหาแนวทางการ
ยกระดับ ผสฤ. ระหว่าง ศึกษานิเทศก์ และ 
ผู้ บริหารจึ ง ได้ถู กก าหนดขึ้ น ในวันที่  19 
พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนหนองพอก
วิทยายน   ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มเครือข่ายฯ จะมีการท างานเป็น 2 ระยะ คือ 1) ระยะสั้น เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการในระยะสั้นๆ  โดยมีมาตรการในระยะนี้  คือ โครงการ แผนงาน กิจกรรม ที่แต่ละโรงเรียนพิจารณา
ด าเนินการจัดท าขึ้นเองตามบริบท เช่น จัดติวสอบ สอนซ่อมเสริม เข้าค่ายนักเรียน ฯลฯ และการอบรมครู
วิชาการโรงเรียนเพื่อสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับรูปแบบ O-net  2) ระยะยาว เป็นมาตรการที่ทุกโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่าย 14 โรงเรียน จะต้องด าเนินการเหมือนกันหมด โดยก าหนดกรอบในการท างานในระยะยาว ดังนี้  
(1) ปฏิรูประบบการวัดและประเมินผลในชั้น  (2) ปฏิรูประบบการนิเทศภายในสถานศึกษา (3) ปฏิรูปการ
จัดการเรียนรู้  (4) ปฏิรูประบบการนิเทศภายนอก มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการท างาน คือ การ
พัฒนาครูในการสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับรูปแบบ O-net (งบประมาณ 20,000 บาท รับผิดชอบโดย  
นายธีระพงษ์ ลาภบุญเรือง ผอ.ร.ร.หนองพอกวิทยายน และคณะ ) การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 
สถานศึกษา (งบประมาณ 15,000 รับผิดชอบโดย นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ ผอ.ร.ร.สายป่าแดงวิทยา)  และ
การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้เป็นส าคัญ (งบประมาณ 15,000 รับผิดชอบโดย ศึกษานิเทศก์กลุ่ม
เครือข่ายฯ)   
 บทความนี้ ขอน าเสนอเฉพาะการปฏิรูประบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่มีการขับเคลื่อนระหว่าง 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายฯ  
 
ระยะที่ 2 ศึกษาบริบท  

 การด าเนินการในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบสภาพบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ได้แก่ 1) การศึกษาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2555 – 2556 2) การท างานร่วมกับ
ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนในการพัฒนาครู ด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) ในเชิงลึก 3) การ
เยี่ยมชั้นเรียน  4) การสัมภาษณ์ สอบถาม  และทดสอบ (นักเรียน) ที่เป็นกรอบภารกิจตามปกติของ 
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ศึกษานิเทศก์ การท างานมีการบันทึกข้อมูล เป็นระยะ จากการด าเนินการในในขั้นตอนนี้ ท าให้ได้ทราบสภาพ
ปัจจุบันปัญหาในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน ที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานที่ส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาโดยรวม และโอกาสของแต่ละสถานศึกษาที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องจากชุมชน บุคลากร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ทีเ่ป็นส่วนผลักดันให้การท างานภายในสถานศึกษาขับเคลื่อนไปได้  

 ข้อค้นพบในระยะนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งจะมีจุดเด่น จุดด้อย ที่แตกต่างกันไป แต่โดยสภาพโดยรวม 
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก การศึกษาบริบท ส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้บริหาร
โรงเรียน และครูผู้สอนภายในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษามีการปรับตัว มีเจตคติที่ดีต่อการนิเทศ เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ฯ  แต่ก็มีบ้างที่ได้รับการสะท้อนว่า เป็นการรบกวนการท างานของสถานศึกษา  เพราะภารกิจ
สถานศึกษาโดยเฉพาะด้านนโยบายต่างๆ  มีเป็นจ านวนมาก ตลอดจนไม่เห็นความส าคัญ เป็นต้น  
 
ระยะที่ 3 สะท้อนผลการจัดการศึกษา  

 การสะท้อนผลการจัดการศึกษาในระยะที่ 3 เป็นกระบวนการท างานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
วัตถุประสงค์ของระยะที่ 3 คือ เพื่อเป็นการทบทวน (reflective) การท างานของสถานศึกษา ศ.นพ.วิจารณ์  
พานิช (2555) ไดอ้ธิบายความหมายของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู” หรือ  PLC (Professional Learning 
Community) ว่า เป็นการรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ
จัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยที่ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
โรงเรียน ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้บริหารการศึกษาระดับประเทศ เข้าร่วมจัดระบบสนับสนุนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง มีการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของศิษย์อย่างต่อเนื่อง เป็นวงจรไม่รู้จบ  

 การด าเนินการในระยะนี้มีหลายระดับ เพื่อให้มองเห็นภาพการท างานที่ผ่านมา ขอสรุปกิจกรรมทีมี่
การด าเนินการภายในกลุ่มเครือข่ายฯดอนจาน ดังนี้  
 1. การสะท้อนผลการจัดการศึกษา โดยสถานศึกษา  
  สถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices)  ล้วนมีการทบทวนการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ  ผู้บริหารจะติดตามการท างานของครูอย่างเป็นระบบ เพื่อใหไ้ด้ทราบข้อบกพร่อง และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขการท างานให้ดีขึ้น จากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนยังไม่มีวัฒนธรรมการท างานใน
ลักษณะดังกล่าวมีเพียงการประชุม เพื่อมอบหมายงาน สั่งการ และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในการท างาน 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสถานศึกษาที่มีการ PLC ในโรงเรียน ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ อยู่บ้าง แต่ยังไม่ถึงขั้น
การท าเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้การท างานภายในโรงเรียน เท่าใดนัก   
 2.  การสะท้อนผลการจัดการศึกษาร่วมกับผู้นิเทศจากภายนอก (ศึกษานิเทศก์) 
  การสะท้อนผลการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่
มีการด าเนินการขึ้นแต่ไมส่ามารถด าเนินการได้กับทุกโรงเรียน กิจกรรมที่มีการสะท้อนผลอย่างเข้มข้นใน
ขั้นตอนนี้ คือ การสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (การสอนแบบ PBL 
และ การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด open Approach) ที่มคีรูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ครผูู้สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ คณิตศาสตร์ โรงเรียนละ 2 คน ผู้เข้าร่วมสะท้อนผล คือ 
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ ศึกษานิเทศก์ โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson study) มีหลักการ คือ 1) 
ประชุมก่อนสังเกต เพ่ือท าความเข้าใจแผนจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 2) สังเกตการสอน 3) ประชุมหลังการสอน
เพ่ือสะท้อนผลการจัดกิจกรรม  
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  ทักษะที่เกิดข้ึนในขั้นตอนนี้ ถ้าหากมีการฝึกฝน และ ท าบ่อย ๆ จะเกิดความช านาญ ในการ
ท างาน โดยเฉพาะผู้บริหารจะเกิดทักษะในการนิเทศชั้นเรียน ผู้รับการนิเทศ (ครูผู้สอน) จะเกิดการเรียนรู้
มากมายผ่านกระบวนการท างานร่วมกันที่ท าให้เปิดมุมมองการท างานอย่างหลากหลาย 
  การนัดหมายสะท้อนผลในแต่ละโรงเรียนถึงแม้จะมีก าหนดการ เป้าหมาย ปฏิทิน ล่วงหน้า 
ชัดเจน แต่บางครั้ง ก็พบว่า ยังประสบปัญหาในการปฏิบัติ ได้แก่ การเตรียมตัวของครู  ผู้บริหาร และ เวลาไม่
ตรงกัน ระหว่างศึกษานิเทศก์ กับ สถานศึกษา แต่ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติ และด าเนินการไปได้ ด้วยความ
ราบรื่น  
 3. การสะท้อนผลการจัดการศึกษาในระดับกลุ่มเครือข่าย  ในขั้นตอนนี้ เป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดใน
การท างาน ผู้เข้าร่วมสะท้อนผล ประกอบด้วย ครูวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียน  และ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 30 
คน การด าเนินการนี้ได้ก าหนดจัดขึ้นในปลายปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนหนองโพน
โนนสมบูรณ์  ดังนี้ 
  3.1 คณะศึกษานิเทศก์ได้ ฉายภาพทบทวนการท างานร่วมกับกลุ่มเครือข่าย ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา จากการนิเทศติดตาม และ การถอดบทเรียนครูผู้สอน ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการ สังเกตการ
สอน พบปัญหาในแต่ละด้าน ดังนี้ 
   ปัญหาด้านการบริหาร ได้แก่ การพัฒนาบริบท การนิเทศภายใน ความเป็นผู้น า
วิชาการ การสนับสนุนจัดหาสื่อ และอุปกรณ์ การมีส่วนร่วม ขวัญก าลังใจของคร ู 
   ปัญหาด้านครู ได้แก่ การเตรียมการสอน บรรยากาศและการจัดชั้นเรียน การวัดผล
และประเมินผล การสร้างและผลิตสื่อ การสอนแบบบอกความรู้ การสอนตามเนื้อหา  การจัดการศึกษาปฐมวัย  
   ปัญหาด้านนักเรียน  ได้แก่ ระเบียบวินัย พฤติกรรมเสี่ยง  ไม่กล้าแสดงออก  ผลการ
เรียนต่ า ครอบครัว  
   ปัญหาสถานศึกษาที่จัดการศึกษาร่วมกับ DLTV ได้แก่ ครูไม่ครบชั้น ไม่เตรียมการ
สอน ขาดสื่อ อุปกรณ์ การบันทึกผลหลังสอน การจัดที่นั่ง และ ผู้เรียนเมื่อยล้า  
  3.2 ครูวิชาการ และผู้บริหาร ได้สะท้อนผล โดยเล่าเรื่องการท างาน คนละ 5 นาที  
ในประเด็น  “1) ปีการศึกษาที่ผ่านมาท าอะไรบ้าง  2) ผลลัพธ์เป็นอย่างไร และ 3) อะไรคือปัญหา อุปสรรค”   
 
  จากการจับประเด็นเรื่องเล่าการท างาน พบว่า สถานศึกษามีรูปแบบการท างานที่มีความ
หลากหลาย สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน จาก
การวิเคราะห์ปัญหา ทีโ่รงเรียนสะท้อนออกมา พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 38 ปัญหา ในที่ประชุมได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ ปัญหา และเลือก ประเด็น ปัญหาที่เห็น ว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ในภาพรวมของ
กลุ่มเครือข่ายฯ ได ้ 5 เรื่อง  
  และเพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการท างาน ในระยะยาว จึงเห็นพ้องกันให้มีกระบวนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนทั้ง 5 เรื่อง ในทุกโรงเรียน ของกลุ่มเครือข่าย ฯ โดยร่วมกันมอบหมายสถานศึกษาจัดท าคู่มือ
นิเทศภายในโรงเรียน ดังนี้  
  เรื่องท่ี 1  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLTV : ทีมโรงเรียน  แก้งนางฯ  หัวคปูระชาอุทิศ 
หนองโพนโนนสมบูรณ์  
  เรื่องท่ี 2 การจัดท าแผนการสอน และการ บันทึกผลหลังสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ :  
ทีมโรงเรียน บ้านนาวิทยาคม หนองพอกวิทยายน  ขุมชนสายป่าแดง  
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  เรื่องท่ี 3  การพัฒนาการอ่านการเขียน "อ่านออก เขียนคล่อง" : ทีมโรงเรียน หนองแคน
วิทยา กุดครองวิทยาคาร ด่านแต้ฯ   
  เรื่องท่ี 4 การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ : ทีมโรงเรียน ดงพยุงสงเคราะห์ 
และ  นาจ าปา  
  เรื่องท่ี 5 การการวัดผลและประเมินผล : ทีมโรงเรียน บ้านม่วงวิทยายน สะอาดไชยศรี 
หนองแวงแสน  
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียน 
 
ระยะที่ 4 สร้างเครื่องมือนิเทศภายในโรงเรียน   

  กลไกในการขับเคลื่อนการนิเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดอนจาน ในระยะที่ 4 คือ การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือนิเทศภายในโรงเรียน และ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างคู่มือนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งไดด้ าเนินการขึ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2558  
เริ่มต้น ด้วยการทบทวนภาระงาน และน าเสนอร่างคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ทั้ง 5 เรื่อง  มีการก าหนด 
ประเด็น ค าถาม ทีแ่ต่ละทีมโรงเรียน ต้องตอบ เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้   
  1. เป้าหมาย (ทักษะ และ ความสามารถ) ที่ต้องการให้ครูเกิด คืออะไร (บอกให้ชัดเจน 
อธิบาย ความสามารถท่ีต้องการให้เกิด)  
  2. รายการนิเทศภายในสถานศึกษา ครอบคลุม หรือไมเ่พียงใด (ผู้บริหารและครู รับได ้
หรือไม่  ต้อง ปรับปรุงแก้ไข อะไรบ้าง) 
  คณะท างานได้ ช่วยกัน อภิปราย แลกเปลี่ยน ระดมความคิด เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือ ของแต่
ละทีมที่ได้น าเสนอ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์  เป็นผู้ร่วมวิพากษ์ เพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไข   
  หลังจากการประชุมปฏิบัติการ ก็ได้มีการส่ง ฉบับสมบูรณ์ และมีคณะท างานร่วมกัน บรรณาธิการกิจ
เนื้อหาภายในเล่ม ให้มีความสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น     
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 ระยะที่ 5 น าสู่การปฏิบัติ    

 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยศึกษานิเทศก์  ไดข้อความร่วมมือผ่านประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เพ่ือหาแนว
ทางการการน าคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา น าสู่การปฏิบัติ และได้ด าเนินการในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 
ณ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร ในครั้งนี้ ได้หารือแนวทางการน าคู่มือ
นิเทศฯ สู่การปฏิบัติภายในโรงเรียน ทั้งนี้ได้ย้ าให้เห็นว่า กระบวนการ
ท างานทุกอย่างเกิดจากการมีส่วนร่วมในการท างาน ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีกระบวนการจัดท าอย่างชัดเจน หลังจากอภิปรายกัน ได้มี
การสร้างข้อตกลงร่วมกัน ในการน าคู่มือนิเทศภายใน เข้าสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา  ดังนี้  
 1. ผู้อ านวยการโรงเรียน ควรส าเนา ให้ครูทุกคน ประชุม 
ชี้แจง ท าความเข้าใจ ประเด็นการนิเทศ ทั้ง 5 เรื่อง (PLC ภายใน 
โรงเรียน )  
 2. ก าหนด ปฏิทิน นัดหมายการนิเทศ ให้ชัดเจน / แต่งตั้ง
คณะผู้นิเทศภายในโรงเรียน  
 3. ปฏิบัติการนิเทศภายใน ให้เป็นไปตามแผน  
 4. สะท้อนผลการท างาน ภายใน โรงเรียน สม่ าเสมอ  
 หลังจากนั้น ได้ร่วมกันนัดหมายการ นิเทศในรูปแบบของกลุ่มเครือข่ายฯ ทีป่ระกอบด้วย ครู  
ผู้อ านวยการ และ ศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตาม การท างาน โดยก าหนดขึ้นใน สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนสิงหาคม 
2558 ทุกคน ก็รับทราบ การท างาน  
 การขับเคลื่อนระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายฯ ดอนจาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 

  

ดอนจาน -  Network Quality of Education 

Supervision processes 

   ชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ  (PLC)     

  ระยะที่ 1         ระยะที ่2            ระยะที่ 3            ระยะที่ 4            ระยะที่ 5  
  ขับเคลื่อน       ศึกษาบริบท      สะทอ้นผลการ       สร้างเครื่องมือ      น าสูก่ารปฏิบัต ิ
ด้วยนโยบาย                           จัดการศึกษา          นิเทศภายใน 

& Collaborative  

Environment professional support team 

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการนเิทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทสรุป 
  กระบวนการขับเคลื่อน ถึงข้ันตอนที่ก าลังเข้าสู่สถานศึกษา เพื่อน าไปปฏิบัติ กระบวนการต่อไปนี้ จะ
เป็นเรื่องของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน  จะเห็นความส าคัญ และ มี
ความตระหนักในงานวิชาการเพียงใด โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็น
เพียง    พ่ีเลี้ยง และติดตามกระบวนการท างาน ซึ่งจะท าตลอดปีการศึกษา 2558   
 การพัฒนาครู และสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้เพียง
ปีเดียว หรือภายใน ระยะเวลาสั้น  ๆ แต่ถ้ามีการท างานต่อเนื่องในระยะยาว อย่างน้อยอาจจะต้องใช้เวลา 
3 – 5 ปี ถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการทบทวน 
กระบวนการท างาน เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ในระดับสถานศึกษา และ เครือข่ายการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ที่เป็นระบบสนับสนุนและเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ผู้เขียนมักจะกล่าวอยู่เสมอเม่ือไปเยี่ยม
โรงเรียนว่า “ถ้าท าแบบเดิมผลลัพธ์ก็จะได้เหมือนเดิม” การนิเทศ การบริหาร หรือการสอน ไม่แตกต่างกัน   
 แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สิ่งส าคัญในด้านการพัฒนาครู 
คือ เร่งพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูเป็นผู้สร้างแรง
บันดาลใจ ปรับบทบาทครูเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนให้กับผู้เรียน เสริมศักยภาพครูประจ าการ อาทิ 
การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยวิธีการต่างๆ สร้างเครือข่ายครูประจ าการ และพัฒนาระบบครู
พ่ีเลี้ยง (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2557)   ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการนิเทศภายในให้ประสบผลส าเร็จ 
มีผู้ได้ท าการศึกษาไว้ว่า ควรมีองค์ประกอบส าคัญ คือ  1. การวางแผนกลยุทธ์  2. เทคนิคการนิเทศ  3. 
บทบาทหน้าที่ 4. การประเมินผล  5. การสร้างเครือข่าย  6. การพัฒนา 7. สื่อและเครื่องมือนิเทศ และ 8. 
มนุษยสัมพันธ์ (วรรณพร สุขอนันต์ ,2550)  
 ผลการทดสอบ O-Net ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา พบว่า 
มีโรงเรียน 12 โรงเรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น (ลดลง 2 โรงเรียน) และ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
โดยรวมของประเทศ พบว่า มี 3 โรงเรียน (หนองโพนโนนสมบูรณ์ หัวคูประชาอุทิศ และแก้งนางราษฎร์บ ารุง) 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ    
 กระบวนการหรือวิธีการแบบเดิมอาจจะไม่ได้ผล การขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วม การสร้างวัฒนธรรม
การท างานและการเรียนรู้ ใหม่ จึงเป็นเรื่องที่น่าท้าทาย การติดตามการน าคู่มือนิเทศภายในโรงเรียน สู่การ
ปฏิบัติสถานศึกษา จะมีการขยับขับเคลื่อนต่อไปหรือไม่ และจะส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร ? จะได้มีการน าเสนอ
เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการท างาน ต่อไป การขับเคลื่อนดังกล่าว ท่านที่สนใจสามารถอ่านและ
ติดตามได้ที่บล็อก www.gotoknow.org   ค าค้น “นุชรัตน์” ซึ่งได้เขียนกระบวนการท างาน ไว้ ดังนี้  
   1. ว่าด้วยเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอ าเภอ
ดอนจาน  
 2. สะท้อนผลการนิเทศการศึกษา : ทบทวนการท างาน ของศึกษานิเทศก์ และ สถานศึกษา เพ่ือหา
แนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 3. ขับเคลื่อนต่อ PLC ใกล้เข้ามาทุกขณะ ตอน จัดท าคู่มือนิเทศภายในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายดอนจาน 
 4. การขับเคลื่อนคู่มือนิเทศภายใน : สู่การน าไปปฏิบัติของสถานศึกษา 

 ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมวิชาชีพ ครูผู้สอน ผู้บริหาร และเพ่ือนศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อนมา ณ โอกาสนี้ ด้วย  
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