เครือข่ายการนิเทศ
โดย..ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว
รอง ผอ.สพม.13

นิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการสาคัญในการแนะนาช่วยเหลือครู ให้สามารถจัดกิจกรรมการ
การ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทางานเป็นขั้นตอน (Steps) มีความต่อเนื่อง (Continuity) ไม่หยุดนิ่ง
(Dynamic) และมีความเกี่ย วข้องปฏิสั มพันธ์ (Interaction) ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องอาศัยความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ กระบวนการ วิธีการหลาย ๆ อย่างประกอบกันทั้งด้านจังหวะ เวลา กาลเทศะ สิ่งแวดล้อม ประกอบ
เข้าด้วยกันจึงทาให้การนิเทศประสบผลสาเร็จ ดังนั้นการนิเทศการศึกษาจึงหมายถึง กระบวนการพัฒนาครู เพื่อให้
ครูสามารถปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดย
การนิเทศนั้นอยู่บนหลักการของประชาธิปไตย อันได้แก่ การเคารพซึ่งกันและกันระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ได้จั ดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา “พัฒ นาเครือข่ายการนิเทศ :
ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา” ขึ้นในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
โดยความร่วมมือของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 44 โรง ส่งครูเข้าร่วมการประชุมฯ โรงเรียนละ 2 คน ประกอบด้วย ครูผู้
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิชาการ และครูที่มีผลการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นที่ยอมรับ
ของเพื่อนครูในโรงเรียน ได้เข้ามาร่ว มการพัฒนาฯ ในครั้งนี้
นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากผู้บริหาร
สถานศึกษา และรองผู้อานวยการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอีกหลายท่าน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม 108 คน
นับเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของครูในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ได้รับ
ความอนุ เ คราะห์ แ ละให้ เ กี ย รติ เ ป็ น วิ ท ยากรการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ จากท่ า น ดร.กิ ต ติ ก ร คั ม ภี ร ปรี ช า
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5) ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 และคณะ ประกอบด้ ว ย ดร.กั ต ติ ก า ศรี ม หาวโร
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสระบัว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4, ศน.กรรณิการ์
ปานนุช ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 และ ศน.พัช รี
ชู ม ณี อดี ต ผู้ อ านวยการกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษากระบี่ (เกษียณอายุราชการ) ทั้ง 4 ท่านล้วนแล้วแต่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญในการ
นิเทศการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และท่าน ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ยังได้ให้ความอนุเคราะห์ เอกสารผลงานของท่านมา
รวบรวม เรียบเรียงและเผยแพร่เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ อีกด้วย
ความคาดหวังและวาดหวังของการดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “พัฒนาเครือข่ายการ
นิเทศ : ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา” นี้ คือ ต้องการให้การนิเทศการศึกษาของโรงเรียน ที่ดาเนินการในรูปแบบของ
การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา มี ค วามเข้ ม แข็ ง และเป็ น ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น จะอาศั ย เพี ย งความช่ ว ยเหลื อ จาก
ศึกษานิเทศก์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คงไม่สามารถทาให้ระบบการนิเทศภายใน
สถานศึกษามีความเข้มแข็งและเป็นระบบขึ้นมาได้มากนัก เนื่องจากจานวนของศึกษานิเทศก์มีไม่เพียงพอ (ปัจจุบัน
มี 12 คน กับ อัตราว่างอีก 6 อัตรา) และภาระงานของศึกษานิเทศก์ที่มีอยู่ก็มากมาย หลากหลาย จากการที่
ส่วนกลางคิดงานให้ทา
ความเชื่อที่ว่า “การนิเทศจะพัฒนาได้ ภายใต้ความเข้มแข็งของตนเอง” จึงเกิดขึ้น แต่ต้องอาศัยตัวช่วยคือ
เครือข่ายการนิเทศ ซึ่งหมายถึงครูของแต่ละโรงเรียน ที่มีความรู้ ความเข้าในในกระบวนการของการนิเทศ สามารถ
ช่ว ยงานการนิ เ ทศภายในของสถานศึ ก ษาของตนได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ภายใต้ก ารน าของฝ่ า ยบริ ห าร ของ
สถานศึกษา และจะเติมเต็มด้วยศึกษานิเทศก์ในการร่วมมือกันเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา ในรูปแบบต่าง ๆ
ทั้งการให้คาปรึกษา พบปะพูดคุย หรือการเยี่ยมเยียนในโอกาสต่าง ๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสมทั้งทางตรง
และทางอ้อม

สิ่งท้าทายในขณะนี้ ดังที่ท่านผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้กล่าวไว้ใน
พิธีเปิดการประชุมฯ ในเรื่องของผลการสอบ O-NET ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาว่า
แม้ว่าเราจะมีค่าเฉลี่ยรวมใน 5 กลุ่มสาระหลักสูงกว่าระดับประเทศ แต่บางกลุ่มสาระยังต่ากว่าระดับประเทศ และ
ค่ า เฉลี่ ย รวมผลการสอบใน 5 กลุ่ ม สาระ ยั ง ต่ ากว่ า สพม.อื่ น ๆ ในภาคใต้ (ยกเว้ น สพม.15) ซึ่ ง เราต้ อ ง
Benchmark กับเขตพื้นที่มัธยมศึกษาด้วยกันที่อยู่ใกล้เคียงกัน
จึงเป็นโจทย์ปัญหาข้อใหญ่ ที่เราต้องมาช่วยกันแก้ โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเชื่อว่า การนิเทศ โดยเฉพาะการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นแนวทางหนึ่งที่
จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องด้านวิชาการให้มีการพัฒนา และส่งเสริมให้
การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ร่วมบริหาร เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณครูและนักเรียน
จึงย่อมทราบถึงปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าบุคลากรภายนอก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว การนิเทศภายในโรงเรียนจะสนองตอบ
ความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ส่งผลถึงผู้เรียนที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล จึงต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ มี
เจตคติต่อวิชาชีพครูที่ดี มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ ที่ครูควร
มีทักษะและคุณลักษณะที่รองรับ เข้าถึง เพื่อสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ ในอันที่จะพัฒนา
ผู้เรียนที่เป็นเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาตาม มาตรา 22
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่า ผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒ นาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุ ด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
เครือข่ายการนิเทศ ที่ผ่านการประชุมฯ ครั้งนี้ ต้องร่วมด้วยช่วยกันกับคณะครูในสถานศึกษา และ/หรือ
ร่ ว มกับ เครื อ ข่ายการนิ เทศต่างสถานศึ กษา ในการที่จะดู แลซึ่งกั นและกัน เพื่อวางแผนการดาเนินงานพัฒ นา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู และกระบวนเรียนรู้ของผู้เรียน โดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องการ
นิเทศการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ “บันไดสู่ครูมืออาชีพ” และแนวทางการนิเทศแบบผสมผสานการเป็น
พี่เลี้ยงและการชี้แนะทางปัญญา โดยใช้กลุ่มสาหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่ทีมงานวิทยากร
ได้ให้ความรู้ ชี้แนะและชี้นาไปแล้ว ประยุกต์ใช้และนาสู่การปฏิบัติที่จริงจัง และจะมีคณะนิเทศ ติดตามฯ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ให้การนิเทศ ติดตาม และประเมิน ผลการดาเนินงานอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมจาเป็น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ และกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น
แต่จ ะสาเร็จ มากน้อยเพีย งใด คงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและเจตคติในเรื่องการนิเทศและปัจจัย
ประกอบต่าง ๆ ตลอดจนภาวะผู้นาของคณะผู้บริหาร ทั้งทางด้านวิชาการและกลุ่มงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
จุดมุ่งหมายของการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและคณะกรรมการนิเทศของสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาได้ พัฒนาความสามารถของครู ช่วยเหลือและจัดสรร
เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือและปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ และครูเกิดความงอกงามทางด้าน
วิชาชีพ สถานศึกษามีแผนการนิเทศภายใน มีการวิเคราะห์และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระต่าง ๆ
ครู ส ามารถจัดการเรี ย นการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ มีการบูรณาการเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ฯ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและ/หรือวิธีการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อให้มีการจัดกิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนมีการวัดและประเมิ นผลตาม
สภาพจริง และปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป.
--------------------------(ขอขอบคุณข้อมูลบทความบางส่วนจากเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
“พัฒนาเครือข่ายการนิเทศ : ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนา” ที่เอื้อเฟื้อโดย ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ (คศ.5))

