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บทคัดย่อ

การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) สร้างและกำ�หนดเป้าหมายความสำ�เร็จ
ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาของครูประจำ�การโดยใช้แผนภูมิต้นไม้ นำ�ไปสู่
บันทึกความร่วมมือ (MOU) ตามแผนงาน โครงการ 2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของครูโดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำ�การ โดยนวัตกรรมการเรียนรู้ 4 ชุด คืพอ (1)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (2) การให้บริการด้วยการชี้แนะและสอนงาน (3) การ
นิเทศแบบคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ (4) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรมต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นครูประจำ�การของโรงเรียน
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสมัครเข้าร่วม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของสถานศึกษาสังกัดสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน: หน่วยวิจยั และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้ สาขาวิชาการ
นิเทศการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 4
รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 30 คน โดยจัดการอบรม 4 รุ่น มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จำ�นวนรวม 122 คน
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มีวธิ กี ารดำ�เนินวิจยั แบบการวิจยั และพัฒนา ทีเ่ น้นการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ด้วยการประยุกต์ใช้
ปฏิบตั กิ ารนิเทศเพือ่ ความเป็นเลิศสูก่ ารชีแ้ นะและสอนงาน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ 1) ชุดการเรียนรู้
เพือ่ ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทัง้ 4 ทัง้ 4 โดยการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน มีความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ และความสอดคล้องระหว่างคูม่ อื การอบรมกับแผนการจัดกิจกรรม
การอบรม มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ 2) แบบสังเกตการสอน ผ่านการประเมินความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหาและความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4) แบบบันทึก
ผลก่อนการปฏิบัติ และแบบบันทึกผลระหว่างการปฏิบัติ แบบบันทึกผลหลังการปฏิบัติ 4) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 และ5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93
ผลของการวิจัย 1) มีการกำ�หนดเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยหลัก ผู้ร่วมวิจัย เป็นบันทึก
ความร่วมมือของทีมงานเครือข่ายในระดับโรงเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการ 2) ผลการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของครูประจำ�การ โดยรวม (1) มีประสิทธิภาพของกระบวนการ
ปฏิบัติ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 90.70/84.58 (2) ผู้เข้ารับการอบรมมี
ดัชนีประสิทธิผลหลังการเรียนรู้มีความรู้สูงกว่าก่อนอบรมเท่ากับ 0.7946 ซึ่งมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 79.46 (3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติท่ีระดับ
0.01 และ (4) ผู้เข้ารับการอบรมมีความคงทนการเรียนรู้หลังฝึกอบรมไปแล้วอีก 2 สัปดาห์ โดยมีค่า
เฉลีย่ ภาคความรูแ้ ตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ 3) โดยภาพรวมครูประจำ�การทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อโครงการอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และมีสว่ นเบีย่ งเบนมาตรฐานมีความเห็นสอดคล้องกัน
คำ�สำ�คัญ: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การนิเทศแบบคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ, การชี้แนะและสอน
งาน, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Abstract

The development of innovation to promote learning achievement of educational
schools in Northeastern Thailand under the Office of the Basic Education Commission
aimed to build and set the goal to promote the learning achievement in school by using
the tree diagram lead to a memorandum of understanding and develop teacher’s potential
by workshop on teacher development in Northeastern Thailand under the Office of the
Basic Education Commission. The target were in Northeastern Thailand under the Office of
the Basic Education Commission 122 participants in 4 cohorts and the project organized
by Research & Development Unit of Strength Community Learning and Knowledge
Management, Educational Administration of Department, Faculty of Education. The research
and development and participation research were employed as a research methodology
through the application of the ESC in coaching and mentoring. Tools were learning kit ;
1) Learning’s Kit to promote the learning achievement 2) Teaching observation and recording
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practices ; Before Action Review (BAR), During Review (DAR), After Action Review (AAR) and
satisfaction survey reality was 0.93. 3) Test and Satisfaction survey, the test reality was 0.84.
The research has found that 1) there were setting the goal, the role of core researcher,
co-researcher following the need of steak holders 2) the whole of the workshop were (1) the
effectiveness of process and average was 90.70/84.58 (2) the after effectiveness index was
higher than before workshop was 0.7946 (3) the mean score after training was significantly
higher than before on at the level of 0.01, and (4) the durability of knowledge after learning
for two weeks had the different mean score and 3) teacher had the durability of learning
after training for two weeks higher than before training was differential non significantly.
The overall teachers were satisfied to the project was 4.58 and standard deviation was 0.48.
Keywords: Learning in the 21th century, Coaching and Mentoring, Educational Supervision
Clinique the route to excellence, Professional learning community

บทนำ�

กว่ า 100 ปี ของการบริ ห ารจั ด การ
ศึกษาของประเทศไทย มีความเชื่อว่าระบบการ
จัดการศึกษาประกอบด้วยกระบวนการขับเคลื่อน
พั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใต้ ค วามสั ม พั น ธ์
3 กระบวนการ คื อ 1) กระบวนการบริ ห าร
การศึกษา มีสำ�นักงานและผู้บริหารองค์กร 2)
กระบวนการเรียนการสอนมีโรงเรียนและครู และ
3) กระบวนการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ผล มี
หน่ ว ยศึ ก ษานิ เ ทศก์ เ ป็ น กลไกหนุ น เสริ ม เชื่ อ ม
โยงการเรี ย นรู้ ใ นระดั บ ห้ อ งเรี ย น ดั ง จะเห็ น ได้
ว่ า กระบวนการนิ เ ทศการศึ ก ษาในห้ ว งเวลาดั ง
กล่าว การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาขึ้นสังกัดกรมสามัญศึกษา มีหน่วย
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี บุ ค ลากร คื อ
ศึกษานิเทศก์ท�ำ หน้าทีน่ เิ ทศ ติดตาม และประเมิน
ผล 50 ปีตอ่ มา (พ.ศ. 2509) โครงสร้างการจัดการ
ศึกษาได้แยกส่วนให้ระดับประถมศึกษาไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (การศึกษาประชาบาล)
หน่วยศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษา มีบทบาท

นิเทศการศึกษา ติดตาม ประเมินผล โดยกำ�กับ
ดู แ ลงานวิ ช าการทั้ ง โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาและ
โรงเรียนมัธยมศึกษาซึง่ สังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบริหารในปี พ.ศ.
2524 ตามลำ�ดับ
จนถึงปัจจุบนั ในห้วง 10 ปีสดุ ท้ายจนถึง
ปัจจุบัน พบว่า คุณภาพการศึกษาทั้งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การจัดอันดับคุณภาพการศึกษา
ของไทยกับนานาขาติ และกระบวนการที่เป็นองค์
ประกอบทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาล้วน
มีแนวโน้มตกต่ำ� ที่จะสร้างความเข้มแข็งของการ
นิเทศการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
นิ เ ทศการศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า งศึ ก ษานิ เ ทศก์
กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน ในแนวคิดที่กล่าวว่า
“การนิเทศเป็นแนวทางสู่การสร้างความเป็นเลิศ”
(Supervising the Route to Excellence)(Wales
Deanry, 2015-2516: 3-8) ของกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้
กระบวนการนิเทศการศึกษา ผลักดันได้ให้เป็นต้น
แบบในการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งในการจัดการ
ศึกษาระดับโรงเรียน (School based In-service

Journal of Education, Mahasarakham University

Training) และการใช้หอ้ งเรียนเป็นฐานการพัฒนา
(Classroom based Management) โดยใช้
กระบวนการวิจัยสถาบันจนถึงระบบการต่างๆ ที่
ควรจะเกิดขึ้นในโรงเรียน การเป็นฐานข้อมูลและ
ฐานการพัฒนาทีส่ �ำ คัญ และเชือ่ มโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบตั กิ ารระดับโรงเรียน สูร่ ะดับ
สำ�นักงานเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะสามารถ
อ้างอิงเป็นแบบอย่าง (Model) กรณีศึกษาวิจัยที่
ควรพัฒนาแล้วนำ�มาใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบนี้
(ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ, 2560: 1)
งานด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เป็นงานที่มีความท้าทายอย่างมากและเป็นงานที่
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
ไทยอย่างแท้จริง เพราะผลผลิตทีเ่ กิดจากการได้รบั
การศึกษา จะเป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จของประเทศ
นั้นๆ ต่อการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพ
คน การจัดการศึกษาจึงต้องมีการคิดอย่างรอบ
ครอบ มีการวางแผนที่ดีและเป็นระบบที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนสามารถเข้าใจได้แนวทางเดียวกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางแผนร่วมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันที่เป็นยุคทักษะการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 การจัดการเยนการสอนมีการ
เปลีย่ นแปลงจากรูปแบบเดิมไปเป็นอย่างมากมาย
จะเห็นได้วา่ บทบาทของครูนนั้ เปลีย่ นแปลงไปตาม
บริบท สภาพแวดล้อมของสังคมโลก และการ
เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้เรียนที่มี
ปัจจัยภายนอกอื่นๆ มาส่งเสริมให้การเรียนของ
เขาเหล่านั้นเปลี่ยนไปทั้งรูปแบบของสังคมและ
วัฒนธรรม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำ � ให้ ค รู จำ � เป็ น ต้ อ ง
เปลี่ยนบทบาทจากครูที่บรรยายป้อนความรู้อยู่
หน้าห้องเพียงอย่างเดี่ยวมาเป็นครูในรูปแบบใหม่
เช่น ผู้อำ�นวยความสะดวก (Facilitator) ครูฝึก
(Coach) ในการเป็นผู้ชี้แนะ แนะนำ�และอำ�นวย
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ความสะดวกต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช
(2555: 8) ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนบทบาทของ
ตนเองจาก ครูสอนไปเป็น ครูฝึก หรือผู้อำ�นวย
สะดวกในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้สอน
และผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่า
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) ที่เป็นเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ที่ทรงพลังและยั่งยืน
ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนในประเทศเป็นเรื่องที่
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอด
ทั้งสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำ�ให้การจัดการ
ศึกษาต้องคำ�นึงถึงประเด็นประเด็นปัญหาต่างๆ
อย่างมากมายในการให้ผเู้ รียนบรรลุเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ หลักสูตรชาติที่กำ�หนด
ดังนัน้ การให้ความสำ�คัญกับการมีสว่ นร่วมจากทุก
ภาคส่วนเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนักรู้
ของความสำ�คัญด้านการศึกษาในประเทศและเพือ่
ให้การศึกษาสนองตอบความต้องการของบริบท
สภาพแวดล้อมของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 (2545) ในหมวดที่ 1
มาตราที่ 8 ข้อที่ 6 ได้กล่าวถึง “การจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอืน่ ”
แต่สภาพการดำ�เนินงานที่ผ่านมายังมีปัญญาใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา กลุ่ม องค์กรชุมชน
โดยเฉพาะการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ ห้ บ รรลุ
เป้าหมายของผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ให้มคี ณ
ุ ภาพ
สามารถในการแข่งขัน เมื่อเทียบกับประชาคม
สังคมกับวัฒนธรรมอาเซียนยังอยู่ในระดับล้าหลัง
ของประเทศอาเซี ย นและในระดั บ ภู มิ ภ าคของ
ประเทศภาคตะวันนอกเฉียงเหนือก็ยังมีแนวโน้ม

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต่�ำ กว่าภาคอืน่ ๆ นอกจากนัน้ มีประเด็นปัญหาการ
ศึกษาไทยที่นำ�ไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ถึง 32
ปัญญา โดยเฉพาะด้านหลักสูตรและการเรียนรู้
จัดการเรียนรูแ้ ล้วเด็กขาดวินยั ผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของสถานศึกษาต่ำ�และมีแนวโน้มลดลง เด็ก
เรียนมาก เนือ้ หาไม่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง กระบวนการเรียนรูไ้ ม่พฒ
ั นาทักษะ
เด็ก(ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ. 2559: 2-5) ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมเรียนรู้ จึงมีการพัฒนา
ทีมงานผู้วิจัยโดยการไปศึกษาดูงานการยกระดับ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ของ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 2 ในปีการศึกษา 2558 (สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2, 2559: 2-4)
ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาครูพี่เลี้ยงให้เรียนรู้ด้วยกันเป็นก
ลุ่มและวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ให้เป็น
ผู้ชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง โดยการผ่านการเชื่อม
ยังการดำ�เนินงานของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่น่า
สนใจมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ส่งเสริมสนับสนุน
คือ ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เกิด
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สามารถนำ�ไป
ประยุกต์ใช้(สร้อยสน สกลรัตน, 2557: 4-10)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม
จากทุ ก ภาคส่ ว นทางการศึ ก ษาและการพั ฒนา
บุคลากรทางการศึกษาจึงเป็น 2 เรื่องที่สามารถ
นำ�มาหลอมรวมให้เป็นเรื่องเดียวกันได้ด้วยการใช้
ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching
และ Mentoring) ในการช่ ว ยพั ฒนาบุ ค ลากร
ทางการศึกษา อันได้แก่ ผู้อำ�นวยการเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อำ�นวยการโรงเรียน และครู ให้ช่วย
กันคิด ช่วยการวางแผน เพื่อให้เกิดการทำ�งานใน
รูปแบบใหม่และผลจากการทำ�งานนั้นได้ถูกปรับ
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เปลี่ยนตั้งแต่นโยบายมาจนถึงการปฏิบัติในระดับ
ชั้นเรียนคือ กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้
ด้วยเหตุนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ ฐาน (สพฐ.) ได้จดั ให้มโี ครงการปฏิรปู การเรียน
รู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเป็นโครงการสำ�คัญที่จะยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียน
รู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จ
สพฐ.จึงพิจารณาใช้วิธีการสำ�คัญ คือกระบวนการ
สะท้อนผลหลังการปฏิบตั งิ าน (AAR-After Action
Review) ระบบการชี้แนะ (Coaching) และการ
เป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพ
ครูแกนนำ�ในการนี้ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 (สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2: 2559:
คำ�นำ�) จึงได้ขอความร่วมมือให้คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ร่ ว มพั ฒนา ให้ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการ โดยได้
กำ�หนด กลยุทธ์ส�ำ คัญของโครงการฯ คือ การเสริม
สร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษา (PLC: Professional
Learning Community) ในระดับโรงเรียน และ
เขตพื้นที่การศึกษาด้วยแนวคิดและมีแนวปฏิบัติ
ที่สำ�คัญคือ (1) การศึกษาผ่านบทเรียน Lesson
Study (2) จิตตปัญญาศึกษา (3) การสืบสอบ
แบบชื่นชม(4) ห้องเรียนแห่งคุณภาพ และ (5)
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 Steps) โดย
ผ่านกิจกรรมสำ�คัญของ 3 โครงการฯ ประกอบ
ด้วย (1) การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน
(2) การศึกษาคูม่ อื (3) การรับการชีแ้ นะ (Coaching)
และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ในพื้นที่ (4)
การเข้าร่วมในระบบชี้แนะ (Coaching) และการ
เป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) ทางไกลผ่านเว็บไซต์
และ (5) การประชุมแบบ Symposium ในเขต
พื้นที่ ด้วยเหตุนี้จึงได้นำ�เอานวัตกรรมการเรียน
รู้ดังกล่าวเสนอผ่านหลักสูตรโครงการนวัตกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
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ไปยังสถาบันคุรุพัฒนา กระทรวงศึกษาธิการ มี
ครูผู้สนใจสมัครเข้าอบรมตามโครงการ เพื่อนำ�ไป
สู่บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โรงเรียนได้มี
ระบบการทำ�งานแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงได้
นั้น ผู้ชี้แนะจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามถือว่าเป็นบุคคลที่คอยช่วยอำ�นวย
ความสะดวกและช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้ ร ะบบการ
ทำ�งานแบบชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงบรรลุไปสู่
เป้าหมายและช่วยให้เกิดการพัฒนาแก่โรงเรียน
ครู นักเรียนและผู้บริหารอย่างแท้จริง ผลของ
กิจกรรมเหล่านี้มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับบุคคล คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา
ของครู ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการฯ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน และระดับองค์กร คือ วัฒนธรรมการ
ทำ�งานในองค์กรทีจ่ ะเกิดภาพของความร่วมมือใน
การทำ�งานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ
ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ยกระดับศักยภาพครูและผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

คำ�ถามการวิจัย

1. การกำ�หนดเป้าหมายตัวชี้วัดความ
สำ�เร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึ ก ษาศึ ก ษาของครู ป ระจำ � การโดยการ
สนั บ สนุ น ของผู้ บ ริ ห ารสถาน และหน่ ว ยงาน
สนับสนุนทำ�ได้อย่างไร
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาตามชุดการเรียนรู้ 4 ชุด
ทั้งภาค ปฏิบัติ (E1) ภาคความรู้ (E2) ผลการฝึก
อบรมมี การพั ฒนาประสิทธิภ าพกระบวนการ/
ประสิทธิผล ดัชนีประสิทธิผล และความคงทนของ
การเรียนรู้เป็นอย่างไร
3. เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) สร้ า งและกำ � หนดเป้ า หมายความ
สำ�เร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
สถานศึกษาของครูประจำ�การโดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ นำ�ไปสู่บันทึกความร่วมมือ (MOU)
ตามแผนงาน โครงการ
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนของครู
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการ
สอนของครูประจำ�การ โดยนวัตกรรมการเรียนรู้
4 ชุด คืพอ (1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 (2) การให้บริการด้วยการชีแ้ นะและ
สอนงาน (3) การนิเทศแบบคลินิกเพื่อความเป็น
เลิศ (4) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมต่ อ โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนของสถานศึกษา

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายเป็นครูผสู้ อนทุกกลุม่ สาระ
การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ซึง่ เป็นครูประจำ�การของโรงเรียนในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษา ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะหาแนวทาง
การแก้ ปั ญ หาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นต่ำ � ของ
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นที่ ต นเองสั ง กั ด และสมั ค ร
เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
60210025: ซึ่ ง จั ด อบรมโดยหน่ ว ยวิ จั ย และ
พั ฒนาความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและการจั ด การ
ความรู้ สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา ภาควิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม จำ�นวน 4 รุ่น รุ่นละไม่น้อยกว่า 30
คน รวม 122 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นเอกสารประกอบการฝึกอบรม
มีทั้งหมด 4 ชุด และผ่านกระบวนการหาคุณภาพ
จากผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักวิชาการ ดังนี้
(1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินความสอดคล้อง
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้เฉลี่ย และความ
เป็นประโยชน์ เฉลี่ย 4.77, 4.80, 4.80 และ
4.86 ตามลำ�ดับ
(2) การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยการชี้ แ นะและ
สอนงาน มีผลการประเมินความสอดคล้องความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
เฉลี่ย 4.83, 4.80, 4.80 และ 4.80 ตามลำ�ดับ
(3) การนิเทศแบบคลินิกเพื่อความเป็น
เลิ ศ มี ผ ลการประเมิ น ความสอดคล้ อ งความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
เฉลี่ย 4.80, 4.83, 4.80 และ 4.96 ตามลำ�ดับ
(4) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มี
ผลการประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ เฉลี่ย
4.89, 4.80, 4.83 และ 4.80 ตามลำ�ดับ
2) แบบสังเกตการสอน แบบบันทึกผล
ก่อนการปฏิบัติ และแบบบันทึกผลระหว่างการ
ปฏิบตั ิ แบบบันทึกผลหลังการปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นเครือ่ ง
มือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการ
สอนของผู้ร่วมโครงการจากการนิเทศการสอน
ของคู่ร่วมพัฒนาในการปฏิบัติการนิเทศเพื่อความ
เป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน) เป็นการถอด
บทเรียนและประยุกต์ใช้ในการติดตามประเมิน
ผลภายในของเนาวรัตน์ พลายน้อย (2548: 1-5)
และ ฉลาด จันทรสมบัติ และคณะ (2554: 166-
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167) เพื่อบันทึกผลก่อนการปฏิบัติในการดำ�เนิน
การระหว่างโรงเรียนกับหน่วยวิจัยฯ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ก่อน ระหว่างและหลังการปฏิบัติ
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ประกอบด้วยแบบทดสอบ 5 ฉบับ
(1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
ชุดการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 รวมจำ�นวน 55 ข้อ ซึ่งเป็น
ข้อสอบทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence หรือ IOC) 0.60 - 1.00
มีค่าความยากง่าย 0.20-0.60 ค่าอำ�นาจจำ�แนก
0.40-0.80 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR.-20
ของคูเดอร์รชิ าร์ดสัน (Kuder Richardson) เท่ากับ
0.85
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
ชุดการเรียนรู้ที่ 2 การบริการด้วยการชี้แนะและ
สอนงาน รวมจำ�นวน 30 ข้อ ซึง่ เป็นข้อสอบทีม่ คี า่
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective
Congruence หรือ IOC) 0.60 - 1.00 มีค่าความ
ยากง่าย 0.40-0.80 ค่าอำ�นาจจำ�แนก 0.20-0.60
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR.-20 ของคูเดอร์
ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) เท่ากับ 0.83
(3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
ชุดการเรียนรู้ที่ 3 ปฏิบัติการคลินิกการนิเทศเพื่อ
ความเป็นเลิศ (ESC) รวมจำ�นวน 30 ข้อ ซึ่งเป็น
ข้อสอบทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence หรือ IOC) 0.60 - 1.00
มีค่าความยากง่าย 0.40-0.80 ค่าอำ�นาจจำ�แนก
0.40-0.80 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR.-20
ของคูเดอร์รชิ าร์ดสัน (Kuder Richardson) เท่ากับ
0.85
(4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
ชุดการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) รวมจำ�นวน 20 ข้อ ซึ่งเป็น
ข้อสอบทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
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Objective Congruence หรือ IOC) 0.80 - 1.00
มีค่าความยากง่าย 0.40-0.80 ค่าอำ�นาจจำ�แนก
0.20-0.60 ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร KR.-20
ของคูเดอร์รชิ าร์ดสัน (Kuder Richardson) เท่ากับ
0.86
(5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้
คลินกิ การนิเทศเพือ่ ความเป็นเลิศสูก่ ารชีแ้ นะและ
สอนงาน ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่คลอบคลุมเนื้อหา
ชุดการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุด รวมจำ�นวน 60 ข้อ
ซึง่ เป็นข้อสอบทีม่ คี า่ ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence หรือ
IOC) 0.80 - 1.00 มีค่าความยากง่าย 0.40-0.80
ค่าอำ�นาจจำ�แนก 0.20-0.60 ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สูตร KR.-20 ของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (Kuder
Richardson) เท่ากับ 0.84
4) แบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมต่อโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของสถานศึ ก ษา มี ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง 1.00 ค่าอำ�นาจจำ�แนก (t-distribution)
4.06 และค่าความเชือ่ มัน่ (α- Coefficient) เท่ากับ
0.93
3) ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
รุ่ น ที่ 1 จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และจั ง หวั ด
อุบลราชธานี อบรมภาคความรู้ วันที่ 26,27
สิงหาคม 2560/วันที่ 16, 17 กันยายน 2560
และอบรมภาคปฏิบัติ วันที่ 3, 4, 14, 15, 21,
22 สิงหาคม 2560/วันที่ 4, 5, 6, 20, 21,
กันยายน 2560
รุ่นที่ 2 จังหวัดเลย และ จังหวัดร้อยเอ็ด
อบรมภาคความรู้ วันที่ 5, 6 สิงหาคม 2560/ วัน
ที่ 19,20 สิงหาคม 2560 และอบรมภาคปฏิบัติ
วันที่ 9, 10, 18, 23, 24, 25, 31 สิงหาคม
2560/วันที่11, 12, 13, 14 กันยายน 2560
รุ่นที่ 3 จังหวัดมหาสารคาม อบรมภาค
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ความรู้ วันที่ 12,13 สิงหาคม 2560/วันที่ 9,10
กั น ยายน 2560 และอบรมภาคปฏิ บั ติ วั น ที่
16,17, 29, 30 สิงหาคม 2560/วันที่ 15, 18,
19, 22, 25, 26, 29 กันยายน 2560
รุ่ น ที่ 4 จั ง หวั ด นครพนมและจั ง หวั ด
สกลนคร อบรมภาคความรู้ วันที่ 2,3 กันยายน
2560/วันที่ 23,24 กันยายน และอบรมภาค
ปฏิบัติ วันที่ 12, 28 สิงหาคม 2560/วันที่
1,2,7,8,9,10,27,28,30 กันยายน 2560
4) การดำ � เนิ น การวิ จั ย และการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล
การดำ�เนินการวิจยั และการจัดเก็บข้อมูล
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร สร้างและ
กำ�หนดเป้าและเครื่องมือในการพัฒนาครูประจำ�
การ
1. เตรียมความพร้อม แบ่งได้ดังนี้
1) ร่วมกำ�หนดประเด็นการพัฒนา
วางแผนงานโครงการฯร่วมกับสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต
2 ในการประชุมวิชาการนวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ณ ห้อง
ประชุมคุรุมุกดา สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ
ด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ครูประจำ�การ จำ�นวนทั้งหมด 96 คน
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ
ที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา และสำ�รวจแหล่งการเรียนรู้
ของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาผู้นำ�ด้วยการชี้แนะและสอนงาน การ
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สร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC)
การนิเทศเป็นแนวทางสู่การสร้างความเป็นเลิศ
(Educational Supervision Clinique the Route
to Excellence: ESC) ของ Wales Deanery
(2014) แนวคิด/ทฤษฎีในการนิเทศสู่ความเป็น
เลิศ ของฉลาด จันทรสมบัติ และ โณทัย อุดม
บุญญานุภาพ (2560: 2-16)
3) สร้ า งและพั ฒนานวั ต กรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
ในชุดการเรียนรู้ 4 `Module คือ 1) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) การบริการ
ด้วยการชี้แนะและสอนงาน 3) การปฏิบัติการ
คลินิกนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) และ 4)
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
และนำ�ชุดการเรียนรู้ทั้ง 4 ชุด มาทดลองใช้กับครู
ประจำ�การทีร่ ว่ มประชุมตามข้อ 1) จำ�นวน 40 คน
ระยะที่ 2 ปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพของ
ครูประจำ�การ ระยะที่ 1 ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง)
1) ชี้แจงโครงการ
2) เก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ภาค
ทฤษฎี ข องผู้ ร่ ว มโครงการโดยการทดสอบก่ อ น
และหลังการเรียนรูด้ ว้ ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ฉบับรวมโดยทดสอบก่อนฝึกอบรม
และหลังฝึกอบรม
3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูประจำ�
การ จำ�นวน 4 รุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
วิ ท ยพั ฒนา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ในประเด็น 1) การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยเนื้อหา
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การ
วัดผลประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2) การพัฒนาผู้นำ�ด้วยการชี้แนะและสอนงาน
ประกอบด้วยเนือ้ หาแนวคิดเกีย่ วกับการชีแ้ นะและ
สอนงาน การพัฒนาด้วยการชี้แนะและสอนงาน

62

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

(Coaching and Mentoring) 3) การปฏิบัติการ
คลินิกนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) ประกอบ
ด้วยเนื้อหาแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศเพื่อความ
เป็นเลิศ ปฏิบตั กิ ารคลินกิ การนิเทศสูค่ วามเป็นเลิศ
(Educational Supervision Clinique; the route
to excellence: ESC) 4) การสร้างและพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประกอบ
ไปด้วยเนือ้ หา แนวคิดเกีย่ วกับชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ และ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC) เพือ่ ให้มกี ารจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ห้องเรียนแบบเปิด การพัฒนาครูเป็นผู้ชี้แนะและ
สอนงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในระดับโรงเรียนและ
กลุ่มเครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4) ทดสอบหลังอบรม
ระยะที่ 3 ปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพของ
ครูประจำ�การ ระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติ (66 ชั่วโมง)
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา และ
กำ�หนดประเด็นในการพัฒนา ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ครูศกึ ษาสภาพปัจจุบนั
และปั ญ หา นำ � ตั ว แทนผู้ นำ � ชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มการ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลของปัญหา โดยใช้
เทคนิคแผนภูมิต้นไม้ (Problem Tree) ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
กิ จ กรรมที่ 2 ร่ ว มระดมความคิ ด
และเลือกประเด็นปัญหา จากการประชุม การ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลของปัญหา โดย
ใช้เทคนิคแผนภูมิต้นไม้ (Problem Tree) นำ�ไป
สู่โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา ระดับโรงเรียน จัดทำ�บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือของครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา
2) ออกแบบการสอนเพื่ อ พั ฒ นา
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ผู้เรียน และปฏิบัติการสอนจริงที่โรงเรียนโดยจับ
คู่ร่วมพัฒนาตามขั้นตอนของคลินิกการนิเทศเพื่อ
ความเป็นเลิศ และคลอบคลุมทั้ง 4 นวัตกรรม
3) สรุปและประมวลผลการปฏิบัติ จัด
แสดงแฟ้มสะสมผลงาน
4) ผู้เข้าร่วมโครงการประเมินตนเอง
5) ประเมินโครงการและบันทึกข้อตกลง

ผลการวิจัย

1. ผลการวิ จั ย ระยะที่ 1 การพั ฒนา
หลักสูตร สร้างและกำ�หนดเป้าและเครื่องมือใน
การพัฒนาครูประจำ�การ
ครูประจำ�การที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
และแผนงานการพั ฒนาการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน และนำ�ไปวางแผน
การสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน และมีการบันทึกข้อตกลงระหว่างครู
ผู้ร่วมพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลการขับ
เคลื่อนความร่วมมือเกิดภาคีแห่งความร่วมมือ มี
บันทึกข้อตกลง (MOU) การทำ�งานร่วมกันของครู
ประจำ�การในกลุม่ สาระหลัก ดำ�เนินการทดลองใช้
เทคนิคการนิเทศเพือ่ ความเป็นเลิศเป็นกรอบหลัก
และให้ครูในกลุ่มสาระหลัก ให้บริการชี้แนะและ
สอนงานซึง่ กันและกันในอันทีจ่ ะนำ�ไปสูช่ มุ ชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุน
จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา เกิดการทำ�งานทีต่ อ่ เนือ่ ง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการระยะแรก ดังนี้
1.1 ครูประจำ�การที่เข้าร่วมโครงการได้
พัฒนากระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้นวัตกรรม “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิก
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอน
งาน” สำ�หรับสถานศึกษา ได้ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ทดลอง
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และสาธิตการนิเทศภายในโรงเรียนโดยใช้ปฏิบัติ
การนิเทศแบบคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ 4 ขั้นตอน
คือ ศึกษาแผนการสอน กำ�หนดเป้าหมาย ลงมือ
ปฏิบัติการสอนและสังเกตการณ์สอน สะท้อนผล
การเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคคลภายในและภายนอก
สถานศึ ก ษาและทบทวนยกระดั บ องค์ ค วามรู้
ปรับปรุงแผนการสอนเพือ่ นำ�ไปทดลองใช้ในระดับ
ชั้นเดียวกัน ส่งผลให้ ครูแกนนำ�มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง สามารถสร้างความสัมพันธ์เป็นทีมเดียวกัน
และมีการจัดการเป็นห้องเรียนแบบเปิดนำ�ไปสูก่ าร
ทำ�งานเป็นกลุ่ม และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพในระดับต้น
1.2 โรงเรียนได้รับการพัฒนาระบบการ
ชี้แนะและการสอนงาน ผู้หนุนนำ�การปฏิรูปการ
เรี ย นรู้ สู่ ผู้ เ รี ย นในโรงเรี ย นนำ � ร่ อ งของโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเน้นนวัตกรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน โดยครู
เป็นผูเ้ รียนรูร้ ว่ มกับผูเ้ รียน เรียนรูก้ บั เพือ่ นครู และ
กับผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก
2. ผลการวิจัยระยะที่ 2 และระยะที่ 3
ปฏิบตั กิ ารพัฒนาศักยภาพของครูประจำ�การ ระยะ
ที่ 1 ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง) และระยะที่ 2 ภาค
ปฏิบัติ (66 ชั่วโมง)
การพัฒนาศักยภาพการปฏิรปู การเรียนรู้
สู่ผู้เรียนของครูประจำ�การตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูประจำ�
การ: โครงการนวั ต กรรมยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
เป็นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยภาพรวมและรายชุดการเรียนรู้ย่อย ดังนี้
2.1 การพั ฒนาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยภาพรวม (1) มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฏิบัติ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 90.70/84.58 (2) มีดัชนี
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ประสิทธิผลหลังการเรียนรู้มีความรู้สูงกว่าก่อน
อบรมเท่ากับ 0.7946 ซึ่งมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 79.46 (3) เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ หลังอบรม
สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01 และ (4) มีความคงทนการเรียนรู้หลังฝึก
อบรมไปแล้วอีก 2 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยภาคความรู้
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
2.2 การพั ฒนาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยพิจารณาเป็นรายชุดการชุดการ
เรียนรู้ 4 ชุด ดังนี้
2.2.1 ชุดการเรียนรู้ 1 การพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ
90.11/88.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.2.2 ชุ ด การเรี ย นรู้ 2 การ
พั ฒ นาผู้ นำ � ด้ ว ยการชี้ แ นะและสอนงาน ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ
89.03/84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.2.3 ชุดการเรียนรู้ 3 การปฏิบัติ
การคลินิกนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ
86.05/85.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.2.4 ชุดการเรียนรู้ 4 การสร้าง
ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ
88.93/84.84 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
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2.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ข อง
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูประจำ�การหลังการ
เรียนรู้ด้วยนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิก
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอน
งาน” สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01
2.4 ครูประจำ�การมีความคงทนในการ
เรียนรู้ โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จาก
การวัดผลครั้งแรกซึ่งได้จากการวัดผลทันทีหลัง
จากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนรู้จากการวัดผลครั้งที่สองซึ่งได้จาก
การวัดผลเมื่อระยะเวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ หลัง
จากการฝึ ก อบรมเสร็ จ สิ้ น แตกต่ า งอย่ า งไม่ มี
นัยสำ�คัญทางสถิติ
2.5 โดยภาพรวมครูประจำ�การที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการนวัตกรรมผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา “ด้วยการ
ประยุกต์ใช้คลินิกนิเทศสู่การชี้แนะและสอนงาน”
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดย
รวม 4.58 มีคา่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเฉลีย่ 0.48
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้การนิเทศ
เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ สู่ ก ารชี้ แ นะและสอนงานมี
ความเหมาะสม โดยใช้บุคคลภายในองค์กร คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
นิ เ ทศภายในโรงเรี ย นร่ ว มกั บ ครู แ กนนำ �และครู
ผู้ร่วมพัฒนาร่วมกันนิเทศ มีการมองภาพของการ
พัฒนาตลอดแนวโดยใช้บันทึกการปฏิบัติทั้งก่อน
ดำ�เนินการ(BAR) ระหว่างดำ�เนินการ(DAR) และ
หลังดำ�เนินการ(AAR) จากการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบัติซึ่งทางโครงการมีความเห็นตรงกันให้ลงมา
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนโดยจัดทำ�แผนงาน กิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกันของครูกับครู การเรียนรู้ร่วม
กันของครูกับผู้เรียน การเรียนรู้ร่วมกันของครูกับ
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ผู้บริหาร ซึ่งถือว่าเป็นการทดลองใช้ปฏิบัติคลินิก
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) สู่การชี้แนะ
และสอนงาน โดยให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม สาระหลั ก นำ �
เอาการปฏิ บั ติ ค ลิ นิ ก การนิ เ ทศเพื่ อ ความเป็ น
เลิศ (ESC) สู่การชี้แนะและสอนงานมาเป็นองค์
ประกอบหลั ก ในการเรี ย นรู้ สู่ ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
(COP) และนำ � มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นระดั บ
โรงเรียนและต่างโรงเรียน เกิดเป็นภาคีแห่งความ
ร่วมมือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะ ความ
สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น และการบริ ห ารจั ด การที่
เหมาะสม นำ�ไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC) ซึง่ ส่งผลถึงเกิดเครือข่ายคลินกิ การนิเทศเพือ่
ความเป็นเลิศของครูในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น จริ ง
สอดคล้องกับบริบทและสภาพของท้องถิ่น

อภิปรายผล

1. ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร สร้าง
และกำ � หนดเป้ า และเครื่ อ งมื อ ในการพั ฒนาครู
ประจำ�การ
ครูประจำ�การที่เข้าร่วมโครงการมีการ
สร้างและกำ�หนดเป้าหมายความสำ�เร็จการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาโดยใช้
แผนภู มิ ต้ น ไม้ ทำ � ให้ ท ราบถึ ง สภาพปั ญ หาใน
การจัดการเรียนการสอน ปัญหาในการบริหาร
การศึกษาทั้งในโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา และสรุปประเด็นปัญหา แนวทางแก้ไข นำ�
ไปสู่บันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างครูผู้
ร่วมพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์
และหน่ ว ยวิ จั ย และพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของ
ชุมชนและการจัดการความรู้ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะร่วมมือกันขับ
เคลื่อน 3 กระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา คือ กระบวนการบริหารโรงเรียน กระบวน
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เรียนการสอนและการบวนการนิเทศชี้แนะเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูประจำ�การที่เข้าร่วมอบรม
ส่วนใหญ่เป็นประสบการณ์การสอนมาไม่นอ้ ยกว่า
10 ปี ได้ประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยตนเองทัง้ ในเรือ่ งความพร้อมของวัสดุอปุ กรณ์
จำ�นวนครูในโรงเรียน ไม่เพียงพอ เป็นต้น ทำ�ให้
ต้องนำ�นวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับ
ฉลาด จันทรสมบัติ (2560: บทคัดย่อ) ที่พบว่า
โรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 ทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
และแผนงานการพั ฒนาการจั ด การศึ ก ษาของ
โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง
เน้นนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จนสามารถจัดทำ�โครงการนวัตกรรมยกระดับผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของสถานศึ ก ษาในระดั บ
โรงเรียนได้ทั้ง 9 โรงเรียนและมีการบันทึกข้อ
ตกลงระหว่างครูผรู้ ว่ มพัฒนา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
กลุ่มนิเทศฯ และผู้บริหารการศึกษา ส่งผลการ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเกิดภาคีแห่งความร่วมมือ
มีบันทึกข้อตกลง (MOU) การทำ�งานร่วมกันของ
ครูประจำ�การในกลุ่มสาระหลัก โรงเรียนละ 3 คน
ดำ�เนินการทดลองใช้เทคนิคการนิเทศเพื่อความ
เป็ น เลิ ศ เป็ น กรอบหลั ก และให้ ค รู ใ นกลุ่ ม สาระ
หลักทั้ง 3 คน ให้บริการชี้แนะและสอนงานซึ่งกัน
และกันในอันทีจ่ ะนำ�ไปสูช่ มุ ชนแห่งการเรียนรูท้ าง
วิชาชีพ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และการรับรองจาก
ผูบ้ ริหารการศึกษา เกิดการทำ�งานทีต่ อ่ เนือ่ งตัง้ แต่
เริม่ ต้นจนสิน้ สุดโครงการ มีแผนงาน โครงการและ
กิจกรรมของการทำ�งานร่วมกันของภาคีแห่งความ
ร่วมมือ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพของครูประจำ�การ ระยะที่ 1 ภาค
ทฤษฎี (24 ชั่วโมง) และระยะที่ 2 ภาคปฏิบัติ
(66 ชั่วโมง)
การพัฒนาศักยภาพการปฏิรูปการเรียน
รู้สู่ผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูประจำ�
การตามโครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นา
ศักยภาพการสอนของครูประจำ�การ: โครงการ
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึ ก ษา สั ง กั ด สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) เป็ น การพั ฒนา
พฤติ ก รรมของครู ป ระจำ � การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล คือ (1) มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฏิ บั ติ / ประสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ์
มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 90.70/84.58 (2) มี
ดัชนีประสิทธิผลหลังการเรียนรู้มีความรู้สูงกว่า
ก่อนอบรมเท่ากับ 0.7946 ซึ่งมีความรู้เพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 79.46 (3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับฉลาด จันทร
สมบัติ และคณะ (2560:261-262) โดยภาพ
รวม (1) มีประสิทธิภาพของ กระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 90.69/81.02
(2) มีดัชนี ประสิทธิผลหลังการเรียนรู้มีความรู้
สูงกว่าก่อนอบรม 0.7480 ซึ่งมีความรู้เพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 74.80 (3) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหลัง
อบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และ (4) มีความคงทนการเรียนรู้
หลังฝึกอบรมไปแล้วอีก 2 สัปดาห์ มีความเฉลี่ย
ภาคความรู้แตกต่าง กันอย่างไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพการสอนของครู
มีการวางแผนการสอนร่วมกัน มีการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรูข้ องครูดว้ ยกันเอง
นำ�ไปสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่เป็นเช่น
นี้เนื่องจาก ผู้ร่วมโครงการเกิดการดำ�เนินงาน
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จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนเกิด
องค์ ค วามรู้ ที่ เ หมาะสม นำ � ไปสู่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม
ตามประเด็นที่สนใจประกอบด้วย ได้แก่ ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจ
สอบ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับ
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ภูมิพลอดุลยเดช (สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ
ราชดำ�ริ, ม.ป.ป.: 32) ทรงมีพระราชดำ�ริ ความว่า
รู้ รั ก สามั ค คี ซึ่ ง บุ ค คลและกลุ่ ม คนจะต้ อ งรู้
รูว้ า่ การจะลงมือทำ�สิง่ ใดนัน้ จะต้องรูเ้ สียก่อน รูถ้ งึ
ปัจจัยทัง้ หมด รูถ้ งึ ปัญหาและรูถ้ งึ วิธกี ารแก้ปญ
ั หา
มีความรัก ที่จะต้องพิจารณาเข้าไปที่ลงมือปฏิบัติ
แก้ปญ
ั หานัน้ ๆ และความสามัคคีทจี่ ะปฏิบตั ลิ งไป
นั้น ควรคำ�นึงเสมอว่า เราจะทำ�งานคนเดียวไม่ได้
ต้องทำ�งานร่วมมือร่วมใจเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
สอดคล้องกับ ประเวศ วะสี (2545: 21) ที่กล่าว
ว่า การเรียนรูข้ องบุคคลใดบุคคลหนึง่ ไม่เพียงพอที่
จะทำ�ให้เรื่องนั้นสำ�เร็จ เพราะคนอื่นๆ องค์กร
และสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้เรียนรู้ การเรียนรูร้ ว่ ม
กันในการปฏิบัติเท่านั้นจะบังเกิดผลสำ�เร็จ และ
สอดคล้องกับ Chalard Chantarasombat and
Pacharawit Chansirisira. (2016: 463-466).
ที่กล่าวว่าการพัฒนาและการเป็นหุ้นส่วนจะต้อง
เดินทางร่วมกัน ดังนัน้ ทุกคนต้องมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาทุกขัน้ ตอนอย่างมีเสรีและเป็นประชาธิปไตย
ซึ่งโรงเรียนคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
ไม่ใช่เน้นให้ความรู้ความเข้าใจ แต่เป็นการเรียนรู้
ร่วมกันจากการปฏิบตั จิ นเป็นนิสยั และจนสามารถ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำ�งานแบบต่างคนต่าง
อยู่เหมือนเดิม มาเป็นแบบร่วมมือร่วมใจกันให้
เกิดขึ้นในโรงเรียนให้สำ�เร็จ มีการนำ�การนิเทศ
ภายในและภายนอกของฉลาด จันทรสมบัติ และ
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โณทัย อุดมบุญญานุภาพ (2560: 6-7) การยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษามี
พันธะที่จะใช้กลไกของระบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรทัง้ กระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ
นิเทศการศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด
คุณภาพ เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ใิ นหน้างาน
ทัง้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน นักเรียน ได้น�ำ ไปสูก่ าร
วิพากษ์วิจารณ์เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องแบบทดสอบ
ระดับชาติ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเรียนรู้หลัก
ผูว้ ิจยั ร่วมทัง้ ครู ผูบ้ ริหาร มีความเห็นตรงกันว่าจะ
ต้องดำ�เนินการให้เกิดเป็นรูปธรรมในเรื่องที่จะแก้
ปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับการวัดประเมิน ผลซึ่ง
เน้นทักษะการคิด การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพิ่ม
มากขึ้น นอกจากภาคความรู้ ความจำ�และนำ�ไปสู่
จิตสำ�นึกสาธารณะ สอดคล้องกับสุรเชต น้อยฤทธิ์
และนวัตกร หอมสิน (2560: 62) ความตระหนักรู้
ในตนเอง ความเมตตากรุณา และจิตสาธารณะ
สามารถเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ กั บ การปฏิ บั ติ
จริงในชีวิตประจำ�วันและเปลี่ยนแปลงตนเองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี และทั้งนี้
เพราะมีภาคีดา้ นการศึกษาของชุมชนแห่งการเรียน
รู้เกิดขึ้นในระดับโรงเรียนที่เป็นจริง โดยทีมงาน
ไม่ได้นำ�เอาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติของครูเป็น
หลักเหมือนเดิม แต่กลับมามุ่งเน้นการนำ�เอาตัว
ชี้วัดของผู้เรียน การวัดผลและประเมิน ผลที่หน้า
งานของผู้เรียน มาสู่การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นการส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
ดำ�เนินการได้ทงั้ ภาคปฏิบตั ิ ภาคความรู้ ภาคความ
รู้สึก ความคิดสร้างสรรค์สู่ทุกกลุ่มสาระได้ และ
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ ผู้ บ ริ ห าร
โรงเรียน ครูประจำ�การ ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อโครงการนวัตกรรมผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของสถานศึกษา สอดคล้องกับกรอบข้อตกลง
ของผู้เข้ารับการอบรมของมหาวิทยาลัยเวล ดีนเน
วี (Wales Deanery. 2016: 8-10) ในประเด็น
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การนิเทศสูค่ วามเป็นเลิศต้องมีการเรียนรูด้ ว้ ยการ
ปฏิบัติต้องผ่านองค์ประกอบของพื้นที่ดำ�เนินการ
คือ ประสิทธิภาพของการอบรม บริบทสภาพ
แวดล้อมของสถานที่จัดกิจรรม ผู้อำ�นวยความ
สะดวก การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ โ ดยผ่ า น
กระบวนการประเมิน และมีชุมชนเรียนรู้ของภาคี
ทางวิชาชีพที่ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
1. การพัฒนาศักยภาพของครูประจำ�การ
ควรมีทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติจริงในระดับ
โรงเรียน สามารถประเมินผลจากการลงไปนิเทศ
ติดตามผลในระดับชัน้ เรียนโดยใช้นวัตกรรมคลินกิ
นิเทศสู่ความเป็นเลิศ (Educational Supervision
Clinique the Route to Excellence) เพื่อพัฒนา
ทางวิชาชีพของครูสู่คุณภาพผู้เรียนไปประยุกต์
ใช้ได้จริงในโรงเรียน มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เปิดห้องเรียนและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพ
ของท้องถิ่นและมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ของภาคี
แห่งความร่วมมือในการพัฒนางานให้เป็นจริง
2. การดำ � เนิ น งานที่ ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ขั บ
เคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กระบวนการบริหารจัดการในโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนจะเป็น ผู้นำ�พาคณะครูที่ผ่านการอบรม
แล้วสามรถนำ�ความรู้สู่การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
ภาคปฏิบัติในโรงเรียนให้เป็นองค์การการเรียนรู้
ร่วมกัน เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ต่อเนื่องพัฒนาที่
ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของประเทศไทย 4.0 ทั้งครู
ประจำ�การ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
4.0 ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา
2561 มุ่งเน้นการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัย

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของภาคีแห่งความ
ร่วมมือ
3. นักวิชาการจากภายนอกควรเข้าไปร่วม
ส่งเสริมสนับสนุน ทั้งศึกษานิเทศก์และอาจารย์
สอนระดับอุดมศึกษาควรเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ ทีจ่ ะนำ�
ไปสูก่ ารดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ สถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
รูปธรรมและจุดเน้น คือ ครูประจำ�การต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรนำ�เอารูปแบบการพัฒนาอบรม
เชิงปฏิบัติการของครูประจำ�การ: โครงการพัฒนา
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึ ก ษา ทั้ ง ในส่ ว นของภาคความรู้ ภาค
ปฏิบัติเป็นการวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods)
ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ให้ครอบคลุมงานประจำ�ในแต่ละภาคเรียนและ

เอกสารอ้างอิง

68

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2561

โปรกรม Log Book เป็นชิ้นที่มีคุณค่า
2. ควรมีการวิจยั และพัฒนาความร่วมมือ
ของภาคีแห่งการเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC)
ของห้องเรียนและชัน้ เรียนทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและสังคมไทย ถือเป็นการต่อย
อดในการพัฒนางานให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
การพัฒนาที่ยิ่งยืน นำ�ไปสู่การพึ่งพาตนเอง
3. ควรมีการวิจัยและพัฒนายกระดับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของสถานศึกษาต่อเนือ่ งตาม
ความสนใจของผู้ผ่านการอบรมแล้ว แต่มีความ
ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
หลักทีต่ นเองรับผิดชอบแต่ละภาคเรียนและตลอด
ปีการศึกษา เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเรียนรูท้ น่ี อ่ เนือ่ งทัง้ ครู
ประจำ�การ ผู้บริหารสถานศึกษา และนักวิชาการ
จากภายนอก เช่น ศึกษานิเทก์ และอาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องแบบูรณาการ
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