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บทคัดย่อ

การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) การสร้างและกำ�หนด
เป้าหมายความสำ�เร็จการพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 2) พัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาด้วย
การประยุกต์ใช้ปฏิบัติการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน 3) ติดตามและยกระดับผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนของสถานศึกษา 4) สร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ มีพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในการพัฒนา คือ โรงเรียนที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการและมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จำ�นวน
9 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 9 คน ครูประจำ�ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ
3 ที่สนใจในโรงเรียนเป้าหมายละ 3 คน จำ�นวนรวม 27 คน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก จำ�นวน 5 คน นักวิชาการจากสถาบันอุดมการณ์ศึกษา จำ�นวน 6 คน รวมจำ�นวน 47 คน
ระยะเวลาดำ�เนินงาน 1 มีนาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560 มีวิธีการดำ�เนินวิจัยแบบการวิจัยและ
พัฒนาที่เน้นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการประยุกต์ใช้ปฏิบัติการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ
สู่การชี้แนะและสอนงาน 4 ระยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสังเกตการสอน แบบบันทึกผลก่อนการปฏิบัติ แบบบันทึกผลระหว่างการปฏิบัติ แบบ
บันทึกผลหลังการปฏิบัติ แบบบันทึกเรื่องเล่า แบบบันทึกการวิเคราะห์แผนการสอน แบบ บันทึกการ
ถอดรหัสความสำ�เร็จสู่องค์ความรู้ แบบบันทึกการสะท้อนผลการสอน เกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมและ
ผลงานเพื่อรับรองการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ ดัชนีประสิทธิผลและสถิตใิ นการทดสอบสมมุตฐิ าน ผลของการวิจยั
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พบว่า 1) โรงเรียนมีการจัดทำ�โครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียน มีการบันทึกความร่วมมือของทีมงานเครือข่ายในระดับโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 2) ผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของครูประจำ�การ และผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยรวมซึ่งแสดงว่า (1) มีประสิทธิภาพของกระบวน การปฏิบัติ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
มีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 90.69/ 81.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ (2) มีดัชนีประสิทธิผลหลัง
การเรียนรู้มีความรู้สูงกว่าก่อนอบรมเท่ากับ 0.7947 มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 79.47 (3) เปรียบ
เทียบค่าเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (4) มีความ
คงทนการเรียนรู้หลังฝึกอบรมไปแล้วอีก 2 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยภาคความรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
สำ�คัญทางสถิติ 3) การติดตามผลการดำ�เนินงานของผู้ร่วมวิจัยทั้งก่อนการปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติ
และหลังการปฏิบัติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงทั้งภาคความรู้ ภาคปฏิบัติและภาคความรู้สึก ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการดำ�เนินงานพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ได้รบั ประสบการณ์ เทคนิควิธกี าร
ขั้นตอนกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและปฏิบัติการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งสามารถ
นำ�ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเปิดชั้นเรียน แก้ไขปรับปรุง
กลุ่มสาระหลักที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพทีส่ งู ขึน้ ด้วยการนิเทศทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ ไม่เป็นทางการและระบบออนไลน์ให้เป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง 4) การสร้างประชาคม/ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เริ่มจาก (1) การผสานพลังของครู
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการจากสถาบันการอุดมศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการคิด (2) ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (3) กำ�หนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (4) วางแผนและสร้างเครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระดับโรงเรียน กลุ่ม
เครือข่าย (5) นำ�เสนอผลการออกแบบการเรียนรู้เบื้องต้นร่วมกัน (6) ทดลองนวัตกรรมหลักปฏิบัติการ
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน การพัฒนาผู้ร่วมวิจัยฝึกปฏิบัติห้องเรียนแบบเปิด และ
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศที่พัฒนาขึ้น
คำ�สำ�คัญ: นวัตกรรม, ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การนิเทศแบบคลินิกเพื่อความเป็นเลิศ,
การประยุกต์ใช้, การชี้แนะและสอนงาน, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

Abstract

The development of innovation enhancing learning achievement of schools with
the application of the Educational Supervision Clinique in coaching and mentoring under
the Office of Nakhonphanom Primary Education service area 2 had the following purposes
which were: 1) to develop and specify the achievement goal of developing the innovation
for enhancing the learning achievement of schools, 2) to develop the potential of teachers

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20

ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561

and educational staffs in enhancing learning achievement of schools with the application
of the ESC in coaching and mentoring, 3) to follow and enhance learning achievement of
schools, 4) to create and develop the professional learning community. The target area
were nine voluntary schools continuously participated in this project. There was researcher,
co-researcher, and participants in the total number of 47 people. The research and
development and participatory action research were employed as a research methodology
though the application of the seven steps of the ESC in coaching and mentoring which
activities were 4 sections. Tools used in the research are 1) Learning’s kit to enhance the
achievement, 2) Recording practices ; Before Action Review, During action review (DAR)
and After Action Review the operation,3) test results have full confidence equals 0.84 and
4) satisfaction questionnaire ; there is full confidence value equal to 0.92
The results revealed that:
1) there was a specifying the target and roles of the researcher and co-researcher
in terms of memorandum of cooperation with the networking schools, 2) the results of the
overall development of the potential of teachers and school administrators were: (1) the
results of efficiency of both activities and tests were 90.96 / 81.02 which was higher than
the committed standard 80 / 80, (2) the index of effectiveness after training was higher
than before training which was 0.7480 showing the increase of knowledge of 74.80%,
(3) the mean score of after training was significantly higher than before on at the level of
0.01, and 4) the durability of knowledge after learning for 2 weeks had the different mean
score. 3) the follow up the organization of co-researcher the both before and after action.
They have changed in the both of knowledge practicing and feeling. They have got
experiences techniques and the process of Professional Learning Community and the ESC
4) the Professional Learning Community building start up with 1) collaboration of teacher
administrator educational administrator supervisor and universal educator, 2) studying and
analyzing the information, 3) specifying target and indicator of success, 4) Planning and
building up the network by using the school based management in school ,school group
center 5) Designing learning and presenting, and 6) trying out the innovation after the
ESC actions until they have had confident to serve coaching and mentoring to co-teachers
and they have a group interactions with a suitable group management, and 7) researcher
sharing the ESC in school and school Network.
Keywords: Innovation, enhances learning achievement of educational, educational
supervision Clinique the route to excellence: ESC, with the application, coaching
and mentoring, Professional Learning Community: PLC
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การปฏิรปู แนวการจัดการศึกษาทีย่ ดึ ตาม
เขตพื้นที่การศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญและการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เกิดขึน้ ได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา รัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ปี พ.ศ. 2540 ให้ มี
กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้มีการรวมกัน
ระหว่างระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็น
เขตพื้นที่การศึกษา มีการรวมกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ปน.) เป็นคณะพิจารณาส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านนิ เ ทศการศึ ก ษาด้ ว ยกลไกการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมิน ผลการจัดการศึกษามาตามลำ�ดับจนถึง
ปัจจุบนั ในห้วง 10 ปีสดุ ท้ายจนถึงปัจจุบนั พบว่า
คุณภาพการศึกษาทัง้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน การ
จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยกับนานาชาติ
และกระบวนการที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาล้วนมีแนวโน้มตกต่ำ� ใน
มิตขิ องกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึง่ ถือเป็นกระ
บวนการปฏิรูปเพื่อการปรับปรุงคุณภาพที่สำ�คัญ
ก็มีปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งพบว่า ผู้นิเทศการศึกษา
ตามกรอบภารกิจหน้าทีท่ กี่ �ำ หนดไว้ มิได้ท�ำ หน้าที่
ตามบทบาทของศึกษานิเทศก์ ไม่มีการสร้างเครือ
ข่ายการนิเทศชั้นเรียน ทำ�อย่างไรที่จะสร้างความ
เข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา และการมีส่วน
ร่วมในการทำ�งานนิเทศการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน ใน
แนวคิดที่กล่าวว่า “การนิเทศเป็นแนวทางสู่การ
สร้างความเป็นเลิศ” (Supervising the Route
to Excellence: SRE) (Deanery, 2015) ที่
ใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา ผลักดันให้เป็น
ต้นแบบในการพัฒนาสูค่ วามเข้มแข็งในการจัดการ
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ศึกษาระดับโรงเรียน (School based In-service
Training: SIT) และการใช้ห้องเรียนเป็นฐานการ
พัฒนา (Classroom based Management:
CBM) โดยใช้กระบวนการวิจยั สถาบันจนถึงระบบ
การต่างๆ ทีค่ วรจะเกิดขึน้ ในโรงเรียน การเป็นฐาน
ข้อมูลและฐานการพัฒนาที่สำ�คัญเกิดเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรูเ้ ชิงวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) และเชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระดับโรงเรียน ชุมชน
นำ � สู่ ร ะดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น กลไกของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะ
สามารถอ้างอิงเป็นรูปแบบ (Model) กรณีศึกษา
วิจัยที่ควรพัฒนาแล้วนำ�มาใช้ประโยชน์จากข้อ
ค้นพบนี้
งานด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เป็นงานที่มีความท้าทายอย่างมากและเป็นงานที่
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
ไทยอย่างแท้จริง เพราะผลผลิตที่เกิดจากการได้
รับการศึกษาจะเป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จของประ
เทศนั้ น ๆ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การพั ฒนาศั ก ยภาพ
คน การจัดการศึกษาจึงต้องมีการคิดอย่างรอบ
ครอบ มีการวางแผนที่ดีและเป็นระบบที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนสามารถเข้าใจได้แนวทางเดียวกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางแผนร่วมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันที่เป็นยุคทักษะการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนมีการ
เปลีย่ นแปลงจากรูปแบบเดิมไปเป็นอย่างมาก ดัง ที่
สุมน อมรวิวัฒน์ (2552: 8) ได้กล่าวว่า “จาก
ครูที่ยืนอยู่หน้าห้องเฉยๆ ใช้การบรรยายเป็นวิธี
หลัก ปัจจุบันครูจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการสอน”
ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องทฤษฎี แต่ต้องเปลี่ยนบริบท
บทบาทการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักหาคำ�
ตอบและตั้งคำ�ถามได้ด้วยตนเอง”
ข้ อ มู ล บ่ ง ชี้ ผ ลการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี ที่ 6 และระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาในภาพรวม
หลายปีการศึกษาที่ผ่านมาค่อนข้างต่ำ�ต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำ�
ลง จึงถือเป็นปัญหาความต้องการจำ�เป็นเร่งด่วน
ที่ต้องแก้ไขเรื่องหนึ่งของคนในวงการศึกษา ดัง
นั้นจึงมีความจำ�เป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนขึน้ เพือ่ แก้ปญ
ั หา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำ� โดยบูรณาการ
ห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพของผูเ้ รียน
ในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ถือเป็นการบูรณาการ
ความคิดเชิงซ้อนและการปฏิบัติที่หลากหลายการ
ขับเคลื่อนครั้งใหม่จะได้เริ่มขึ้น (Startup) ให้มี
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนด้วยการ
มีส่วนร่วมพลังประชารัฐโดยเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เป็นประเทศไทย 4.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม
คือ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา สำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 ได้มีการประชุมนำ�เสนอ
ร่าง เรื่อง “โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2” ใน
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
มีผู้เข้าประชุมร่วมกันทั้งรองผู้อำ�นวยการฯ ฝ่าย
วิชาการ ตัวแทนฝ่ายแผน ศึกษานิเทศก์เกือบทุก
คน และคณาจารย์สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา
และสาขาวิชาการวัดผลประเมิน ผล คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมมี
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ความเห็นตรงกันว่าในปีการศึกษา 2560-2562
ควรมี โ ครงการนวั ต กรรมยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของสถานศึ ก ษา สำ � นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
โดยการทำ�งานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะประชา
รัฐมีการทำ�งานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน และมี ส ถาบั น การศึ ก ษา คื อ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหน่วยวิจัยและ
พั ฒนาความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนและการจั ด การ
ความรู้ สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเรียนรู้ร่วมการทำ�งานแบบมี
ส่วนร่วมและแบบร่วมมือเป็นหลัก โดยมีเป้าหมาย
ไปที่สถานศึกษามีห้องเรียนที่มีคุณภาพด้วยการ
ประยุกต์ใช้การนิเทศเพือ่ ความเป็นเลิศสูก่ ารชีแ้ นะ
และสอนงาน และขับเคลื่อนไปยังมิติการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา
ในสังกัดให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและการพัฒนาที่
ยั่งยืน

คำ�ถามการวิจัย

1. การประสานพลังความร่วมมือของภาคี
ในการกำ�หนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้
เหมาะสม และมีกลไกขับเคลื่อนร่วมกันสามารถ
กระทำ�ได้อย่างไร
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ
และเจตคติ ต าม ชุ ด การเรี ย นรู้ ห ลั ก มี ผ ลการ
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ/ประสิทธิผลของ
ผลลัพธ์ ดัชนีประสิทธิผล และความคงทนต่อการ
เรียนรู้เป็นอย่างไร
3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพจาก
ก่ อ นดำ � เนิ น งาน ระหว่ า งดำ � เนิ น งานและหลั ง
ดำ�เนินงานในระดับโรงเรียนและทีมงานกลุ่มเครือ
ข่ายสามารถดำ�เนินงานตามแผนงาน กิจกรรมตาม
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ข้อตกลงได้หรือไม่อย่างไร นำ�ไปสูค่ วามต่อเนือ่ งที่
ดีได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. การสร้างและกำ�หนดเป้าหมายความ
สำ�เร็จการพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา
2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้ปฏิบัติ
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอน
งาน
3. ติ ด ตามและยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา
4. สร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

ขอบเขตของการวิจัย

1 . ก ลุ่ ม ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย ( R e s e a r c h
Participants) ประกอบด้วย
1.1 ผู้วิจัยหลัก คือ ผู้วิจัย 1 คน
1.2 ผู้วิจัยร่วม จำ�นวน 47 คน ประกอบ
ด้วย
1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน
9 คน
1.2.2 ครูประจำ�ชั้นประถมศึกษาปีที่
1, 2 และ 3 ในโรงเรียนเป้าหมายละ 3 คน รวม

Volume 12 Number 3 July-September 2018

23

27 คน
1.2.3 ศึกษานิเทศก์ผรู้ บั ผิดชอบกลุม่
สาระการเรียนรู้หลัก จำ�นวน 5 คน
1.2.4 นั ก วิ ช าการจากสถาบั น
อุดมศึกษา จำ�นวน 6 คน
2. กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย มี วิ ธี ก ารนำ � มา
วิเคราะห์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการทำ�งาน
แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะภาคีแห่งความร่วมมือ
3 ประเด็น คือ 1) การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ
สู่การชี้แนะและสอนงานเพื่อการจัด การเรียนรู้
ในกลุ่มสาระหลัก 2) การทำ�งานแบบมีส่วนร่วม
โดยหลอมรวมการขั บ เคลื่ อ นทั้ ง ครู ป ระจำ � การ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการ
จากสถาบันอุดมศึกษาเป็นเครือข่ายการนิเทศเพือ่
ความเป็นเลิศ และ 3) การสร้างชุมชนเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของโรงเรียนพืน้ ทีก่ ลุม่ เป้าหมาย สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
1. การนิเทศแบบคลินกิ เพือ่ ความเป็นเลิศ
สูก่ ารชีแ้ นะและสอนงานของโรงเรียน ได้แก่ Wales
Deanry (2014)
มี นวั ต กรรมการนิ เ ทศแบบคลิ นิ ก เพื่ อ
ความเป็นเลิศ บทบาทของศึกษานิเทศก์สู่ความ
เป็นเลิศ (ฉลาด จันทรสมบัติ และโณทัย อุดม
บุ ญ ญานุ ภ าพ, 2560:6-7) การยกระดั บ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การนิเทศเพื่อความ
เป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน ดังภาพที่ 1

เขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2
1. การนิเทศแบบคลินกิ เพื่อความเปนเลิศสูก ารชี้แนะและสอนงานของโรงเรียน ไดแก Wales Deanry.
วารสารศึ(2014).
กษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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มีนวัตกรรมการนิเทศแบบคลินิกเพื่อความเปนเลิศ บทบาทของศึกษานิเทศกสูความเปนเลิศ (ฉลาด
จันทรสมบัติ และโณทัย อุดมบุญญานุภาพ .2560:6-7) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
การนิเทศเพื่อความเปนเลิศสูการชี้แนะและสอนงาน ดังภาพประกอบ 1

S4

D2
P1

PAR1-4 : ESC1-4

C/A3
Collaboration &Communication

Buddy/Peer Coach/ Networks/ Research Team/ Principal/ Supervisor
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน
ภาพประกอบ
1 กรอบแนวคิ
ดการนิ
เทศเพื่อความเป
เลินศสูก(Post-Supervision
ารชี้แนะและสอนงาน & Lesson
คลิ
นิ ก นิ เ ทศการศึ
ก ษา (ESC)
หมาย
เรียนร่วนมกั
ถึ ง กระบวนการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า งครู Learned) วงจรหมุนคุณภาพขยับยกระดับหมุน
ศึกษานิเทศก์
้บริหารโรงเรี
ยนการชีหมายถึ
้แนะ การ
วนที่ต่อเนืบ่อัตงมี
ความยั
น างครู
คลินแิกละผู
นิเทศการศึ
กษา (ESC)
งกระบวนการปฏิ
ิงานร
วมกั่งนยืระหว
การสอนการสาธิ
ตหรืออธิ
ภาย อมเสริม การสอนการสาธิ
2. การวิ จั ย ปฏิ
บั ตออธิ
ิ ก ารแบบมี
ส่ ว นร่
ศึสอนซ่
กษานิอเมเสริ
ทศกแมละผู
บริหารโรงเรียนการชี
้แนะบายการสอนซ
ตหรื
บาย ภายหลั
ง วม
หลังการจัดการเรียนการสอนในกระบวนการเรียน (Participatory Action Research: PAR) นำ�ไปสู่
การจัดการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอนที่รวมกันออกแบบโดยมีการปฏิบัตงิ านรวมกัน 4
การสอนที่ร่วมกันออกแบบโดยมีการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ
ขัร่้นวตอน
จันทรสมบั
โณทัยตแิ อุละดมบุ
ญญานุ
7-15) ดังนี้
มกัน(ฉลาด
4 ขัน้ ตอน
(ฉลาดตจัิแนละทรสมบั
โณทั
ย ภาพ. 25593.: การสร้
างชุม&ชนเรี
ยนรู้ทPlan
างวิชาชี
พ 1)
ขั้นตอนการปฏิ
บัติขดัองคลิ
กษา Diagnosis
Lesson
Setting
อุดมบุญญานุ1.1ภาพ,
2559: 7-15)
งนี้ นิกการนิเทศการศึ
วิจารณ์ พานิช, 2556 (วิถสี ร้างการเรียนรูเ้ พือ่ ศิษย์
วิเคราะห 1.1
วินิจฉัขัย้นตอนการปฏิ
ใสใจในการออกแบบแผนการสอนและกิ
จกรรมการเรียนรู
บัติของคลินิกการ ในศตวรรษที
่ 21) 2) วิจารณ์ พานิช, 2556 (การ
ลงมือปฏิบัติแ&ละสั
งเกต (DoPlan
& See: เรีClassroom
Observation)
า เขชา, ถึ2556
งชั้น
นิเทศการศึก1.2ษาขั้นDiagnosis
Lesson
ยนรู้เกิดขึ้นอย่างไร) 3) กํวิาจหนดเป
ารณ์ พานิ
เรีSetting
ยน วิเคราะห์ วินิจฉัย ใส่ใจในการออกแบบ (ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง) 4) วิจารณ์
แผนการสอนและกิ
จกรรมการเรี
ยนรู้แ้ นะสอนงาน (Reflection
1.3 ขั้นสะท
อนผล และชี
Supervised)
ง่ พึ่งครูดผู ล ่ 21)
พานิช,&2556
(สนุกกัรวมเป
บการเรีนยหนึ
นในศตวรรษที
สะทอน 1.2 ขั้นลงมือปฏิบัติและสังเกต (Do & 5) วิจารณ์ พานิช, 2557 (สอนเด็กให้เป็นคนดี)
See: Classroom
กำ�หนดเป้
า เข้า ยนร6)วมกั
วิจนารณ์
พานิช, 2558 (เรี&ยนรู
ส้ กู่ ารเปลี
ย่ นแปลง
1.4 ขั้นObservation)
การเปนพี่เลี้ยงและพั
ฒนาบทเรี
(Post-Supervision
Lesson
Learned)
ถึงชั้นเรีนยคุนณภาพขยับยกระดับหมุนวนทีต่ อเนื่องมีความยั
Transformative
Learning) และ 7) วิจารณ์
วงจรหมุ
่งยืน
1.3 ขั้นสะท้อนผล และชี้แนะสอนงาน พานิช, 2559 (บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้)
(Reflection & Supervised) รวมเป็นหนึ่งพึ่งครู
จากกรอบแนวคิดการวิจัยทั้ง 2 วิธีการ
ดูผลสะท้อน
ยกร่างเป็นรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ
1.4 ขั้ น การเป็ น พี่ เ ลี้ ย งและพั ฒนาบท ดังภาพที่ 2
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ผสานพลัง
(Synergy)
วิจัยและพัฒนา เน้นวิจัยปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ความร่วมมือ
(R&D and PAR &
Collaborative)X

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
Study and Analyze data
สร้างสถานการณ์/ตัวชี้วัด
Innovation & Indicator

ความร่วมมือ
(Co – operation)

วางแผน/สร้างเครือข่าย
(Network & Learning)
การมีส่วนร่วม
(Participatory)

คลินิกการนิเทศ (ESC)
และการจัดการความรู้
(ESC and
Knowledge Management)

นำ�เสนอผลการออกแบบ
ดำ�เนินการเบื้องต้น
(Model Designing’s
Presentation)
ทดลอง ยกระดับ วิจัยและพัฒนา
และวิจัยแบบมีส่วนร่วม
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ
R&D, PAR & SLC, PLC

หมู่บ้านการเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน
(Sustainable for Action
Learning Village)

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง
พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศ
(Sharing Excellent continue
for Development center)
MICE&SLC

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
(ฉลาด จันทรสมบัติ, 2560: 9)
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วิธีดำ�เนินการวิจัย
4 ระยะ

การวิจยั ในครัง้ นีแ้ บ่งขัน้ ตอนการวิจยั เป็น

ระยะที่ 1 การสร้ า งและกำ � หนดเป้ า
หมายความสำ�เร็จและพัฒนานวัตกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
1. เตรียมความพร้อม แบ่งได้ดังนี้
1) ร่วมกำ�หนดประเด็นการพัฒนา
วางแผนงานโครงการฯร่วมกับสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและ สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
2) ร่วมศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนและสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ศึกษา คัดเลือกโรงเรียนพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
3. ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา และกำ�หนด
ประเด็นในการพัฒนา
ระยะที่ 2 การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาด้วยการประยุกต์
ใช้ปฏิบัติการคลินิกนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การ
ชี้แนะและสอนงาน
1. ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การที่
เกี่ยวข้องนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา และสำ�รวจแหล่งการเรียนรู้
ของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
2. สร้างและพัฒนานวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา เป็นชุดการ
เรียนรู้ 4 Module
3. จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ครูแกนนำ�ใน
ระดับพื้นทีโรงเรียนพื้นที่
4. ศึ ก ษาดู ง านโรงเรี ย นดี เ ด่ น ต้ น แบบ
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561

คณิ ตศาสตร์ ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ ทั ก ษะการเรี ย นรู้
ศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านคำ�บง 1 สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร
5. ศึกษา สาธิตการสอนในชัน้ เรียน เป็นก
ลุ่มประชาคม
6. โรงเรียนนำ�ร่องในพื้นที่เป้าหมายทั้ง
9 โรงเรียนจัดทำ�โครงการนวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรมคลินิกนิเทศ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ระยะที่ 3 ผลการดำ�เนินงานยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
1. ติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาภายใน
2. ติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาภายนอก
ระยะที่ 4 สร้างและพัฒนาชุมชนการ
เรียนรูท้ างวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
1. ผู้ร่วมวิจัยดำ�เนินการตามโครงการ
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิกนิเทศการ
ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน”
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีการสร้าง
พัฒนารูปแบบชุมชมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) การมีส่วนร่วมประสานพลังระหว่างครู
ประจำ�การ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการ
ศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และนั ก วิ ช าการสถาบั น
อุดมศึกษา
2. วางแผนการดำ�เนินโครงการนวัตกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
“ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิกนิเทศการศึกษาเพื่อ
ความเป็ น เลิ ศ สู่ ก ารชี้ แ นะและสอนงาน”ในรู ป
แบบของการใช้นวัตกรรมคลินิกนิเทศการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงานโดย
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การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็น
เครือข่ายคลินกิ การนิเทศสูค่ วามเป็นเลิศทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นความเสมอภาคทางความคิด
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ
1. ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งมีผลประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความสอดคล้อง มีความเหมาะ
สม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ต่อภาคีแห่ง
ความร่วมมือของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสังเกตและแบบบันทึกต่างๆ
ที่ผ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและเชิง
โครงสร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
รู้ เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก ชุดละ 1 ฉบับ และแบบทดสอบฉบับรวมอีก
1 ฉบับ รวมเป็น 5 ฉบับ โดยข้อคำ�ถามของแบบ
ทดสอบทุกฉบับ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00
มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80 และ
ค่าอำ�นาจจำ�แนก ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 และมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เป็น 0.85, 0.83, 0.87,
0.86 และ 0.84
2.3 แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ มี
ค่าอำ�นาจจำ�แนก (rxy) รายข้อระหว่าง 0.32 ถึง
0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ
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ของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเที่ยงตรง
(Validity) ค่าอำ�นาจจำ�แนก (Discrimination)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดย
ใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC การหาค่า
ความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ ร่ ว มวิ จั ย โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Coefficient)
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
หาประสิ ท ธิ ภ าพของนวั ต กรรม ได้ แ ก่ การหา
ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ หาดัชนีประสิทธิผล
(E.I.) ของการพัฒนาครู ผูบ้ ริหาร และศึกษานิเทศก์
ทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของสถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิก
นิเทศสู่การชี้แนะและสอนงาน
4. สถิติที่ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
ค่า t-test (Dependent)

ผลการวิจัย

1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ
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 ส่งผลการขับ
เคลื่อนความร่วมมือเกิดภาคีแห่งความร่วมมือ มี
บันทึกข้อตกลง (MOU) การทำ�งานร่วมกันของ
ครูประจำ�การในกลุ่มสาระหลัก โรงเรียนละ 3 คน
ดำ�เนินการทดลองใช้เทคนิคการนิเทศเพื่อความ
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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 และการรับรองจากผู้
บริหารการศึกษา เกิดการทำ�งานที่ต่อเนื่องตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการระยะแรก ดังนี้
1.1 โรงเรียนทุกโรงได้พฒ
ั นากระบวนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรม
คลินิกการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำ�หรับ
สถานศึ ก ษา ซึ่ ง ได้ ท ดลองและสาธิ ต การนิ เ ทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้ปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิก
เพื่อความเป็นเลิศ (ESC) 4 ขั้นตอนคือ ศึกษา
แผนการสอน กำ�หนดเป้าหมาย ลงมือปฏิบัติการ
สอนและสังเกตการณ์สอน สะท้อนผลการเรียนรู้
ร่วมกันทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา
และทบทวนยกระดับองค์ความรูป้ รับปรุงแผนการ
สอนเพือ่ นำ�ไปทดลองใช้ในระดับชัน้ เดียวกัน ส่งผล
ให้ครูแกนนำ�มีความเชือ่ มัน่ ในตนเอง สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นทีมเดียวกัน และมีการจัดการ
เป็นห้องเรียนแบบเปิดนำ�ไปสู่การทำ�งานเป็นกลุ่ม
และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC)
ในระดับต้น
1.2 โรงเรียนศึกษาผลการพัฒนาและการ
ใช้นวัตกรรมคลินกิ การนิเทศการศึกษาสูค่ วามเป็น
เลิศ โดยเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูซ้ งึ่ เป็นสถานศึกษา
เน้นในด้านการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ซึง่ ครูเรียน
รู้กับผู้เรียน ครูเรียนรู้กับครู และผู้บริหาร ตลอด
ทั้งบุคลากรภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ โดยการ
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านคำ�บง 1 สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จากการ
สรุปบทเรียนการศึกษาดูงานทั้งก่อนและหลังการ
ศึกษาดูงาน ทำ�ให้ครูแกนนำ� ผูร้ ว่ มพัฒนา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา เกิดการยกกระดับองค์ความรู้ที่จะ
ทำ�ให้โรงเรียนของตนสามารถและมีทักษะในการ
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เป็นโรงเรียนคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
(PLC & SLC) 1.3 โรงเรียนได้รบั การพัฒนาระบบ
การชี้แนะและการสอนงาน ผู้หนุนนำ�การปฏิรูป
การเรียนรู้สู่ผู้เรียนในโรงเรียนนำ�ร่องของโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเน้นนวัตกรรมยก
ระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน โดยครู
เป็นผูเ้ รียนรูร้ ว่ มกับผูเ้ รียน เรียนรูก้ บั เพือ่ นครู และ
กับผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใน
ทุกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2. การพัฒนาศักยภาพการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ประจำ�การตามโครงการ นวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิก
การนิ เ ทศเพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ สู่ ก ารชี้ แ นะและ
สอนงาน” เป็นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยภาพรวมและรายชุดการเรียนรู้
ย่อย ดังนี้
2.1 การพั ฒนาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล โดยภาพรวม (1) มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฏิบตั /ิ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์มคี า่
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 90.69/ 81.02 (2) มีดัชนี
ประสิทธิผลหลังการเรียนรู้มีความรู้สูงกว่าก่อน
อบรมเท่ากับ 0.7480 ซึ่งมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 74.80 (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 โดยรายชุดการชุดการเรียนรู้ 4 ชุด
ดังนี้
2.2.1 ชุดการเรียนรู้ 1 การพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ
89.90/ 88.59 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
89.90/ 88.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.2.3 ชุดการเรียนรู้ 3 การปฏิบัติ
การคลินิกนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ
85.78/ 85.83 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
88.83/ 84.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.3 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ข องผู้
บริหารสถานศึกษาและครูประจำ�การหลังการเรียน
รู้ด้วยนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิกการ
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน”
สูงกว่าก่อนเรียนรูอ้ ย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01และ มีความคงทนในการเรียนรู้ โดยค่าเฉลีย่
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูจ้ ากการวัดผลครัง้ แรกซึง่
ได้จากการวัดผลทันทีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จ
สิ้นกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้จากการ
วัดผลครัง้ ทีส่ องซึง่ ได้จากการวัดผลเมือ่ ระยะเวลา
ผ่านไป 2 สัปดาห์ หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ

29

Volume 12 Number 3 July-September 2018

2.4 โดยภาพรวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู
ประจำ�การ และศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อโครงการนวัตกรรมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา “ด้วยการประยุกต์ใช้
คลินกิ นิเทศสูก่ ารชีแ้ นะและสอนงาน” อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.60
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52
3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้การนิเทศ
เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ สู่ ก ารชี้ แ นะและสอนงานมี
ความเหมาะสม โดยใช้บุคคลภายในองค์กร คือ
ผู้บริหารสานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
นิ เ ทศภายในโรงเรี ย นร่ ว มกั บ ครู แ กนนำ �และครู
ผู้ร่วมพัฒนาร่วมกันนิเทศ และบุคคลภายนอก
องค์กร คือ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่ต่อเนื่อง ทั้งการนิเทศเป็นรายบุคคล
รายกลุ่ม และนิเทศแบบออนไลน์ และมีการมอง
ภาพของการพัฒนาตลอดแนวโดยใช้บันทักการ
ปฏิบัติทั้งก่อนดำ�เนินการ (BAR) ระหว่างดำ�เนิน
การ (DAR) และหลังดำ�เนินการ (AAR) จากการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติซึ่งทางโครงการมีความเห็น
ตรงกันให้ลงมาปฏิบัติจริงในชั้นเรียนโดยโรงเรียน
นำ�ร่องทุกโรงเรียนต้องทำ�แผนงาน กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันของครูกับครู การเรียนรู้ร่วมกันของ
ครูกบั ผูเ้ รียน การเรียนรูร้ ว่ มกันของครูกบั ผูบ้ ริหาร
และการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนกับผู้ปกครอง ซึ่ง
ถือว่าเป็นการทดลองใช้ปฏิบตั คิ ลินกิ การนิเทศเพือ่
ความเป็นเลิศ (ESC) สูก่ ารชีแ้ นะและสอนงาน โดย
ให้แต่ละกลุม่ สาระหลักนำ�เอาการปฏิบตั คิ ลินกิ การ
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) สู่การชี้แนะและ
สอนงานมาเป็นองค์ประกอบหลักในการเรียนรู้
สู่ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) และนำ�มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับโรงเรียนและต่างโรงเรียน เกิดเป็น
ภาคีแห่งความร่วมมือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ทักษะ ความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันและการบริหาร
จัดการที่เหมาะสม
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4. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นเครือข่ายในระดับโรงเรียนและเครือ
ข่าย กลุ่มคณะมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กั บ บริ บ ทและสภาพท้ อ งถิ่ น การทำ � งานแบบมี
ส่วนร่วมในมิติใหม่จากการพัฒนาหน้างานของ
ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ นำ�ไปสู่การ
ผนึกความร่วมมือ ประสานพลังของครูต้นแบบ ผู้
บริหารต้นแบบ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายและ
นักวิชาการอุดมศึกษาส่งผลให้เกิดคลินกิ การนิเทศ
เพื่อความเป็นเลิศ (ESC) และการจัดการความรู้
เกิดเป็นการพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรูเ้ ชิง
วิชาชีพ (PLC) โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาโดยสร้าง
แกนนำ�นักวิชาการในกลุม่ สาระการเรียนรูห้ ลัก ยก
ระดับความรูเ้ ป็นผูช้ แี้ นะและสอนงานโดยมีขนั้ ตอน
การการดำ�เนินงาน 7 ขัน้ ตอน คือ 1) ประสานพลัง
แบบมีสว่ นร่วมและบันทึกความร่วมมือ (MOU) 2)
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 3) สร้างสถานการณ์
และตัวชี้วัด 4) วางแผนและสร้างเครือข่าย 5) นำ�
เสนอผลการออกแบบการดำ�เนินการจัดการเรียนรู้
เบื้องต้น 6) ทดลองและยกระดับองค์ความรู้/
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวม 7) แลก
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
โดยมี 21 กิจกรรมการเรียนรู้ย่อย ดังนี้
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●ประสานพลังแบบมีสวนรวมของภาคีทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการ (บันทึกความรวมมือ มมส./สพป.นพ.2)
● ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาที่โรงเรียนนํารองและความเปนไปไดของทีมงานรวมวิจัย
●พัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรูหลักและเครื่องมือการวิจัย

ผสานพลัง
Synergy
ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
(Study and analyze
data)

สรางสถานการณ/ตัวชี้วัด
Innovation & Indicator

●ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและ
ความตองการของโรงเรียนนํารอง
● กําหนดประเด็นในการพัฒนาเปนภาพใหญของ สพป.นพ.2
● จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน
นํารอง ระดับโรงเรียนและครูประจําการกลุม สาระหลัก
● กําหนดเปาหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
● กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
● กําหนดบทบาทหนาที่ของภาคี

วางแผน/สรางเครือขาย
Planning & Network

การออกแบบดําเนินการเบื้องตน/นําเสนอผล
Conceptual Model design & Exhibition

ทดลอง ยกระดับ วิจัยและพัฒนา
และวิจัยแบบมีสวนรวม
อภิปรายผล
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
R&D, PAR & SLC, PLC

แลกเปลี่ยนเรียนรูตอเนื่อง/พัฒนาสูแหลงเรียนรู
Sharing & Excellent for Development
center

● จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับโรงเรียนและระดับกลุมเครือขายดวยการประยุกตใช
คลินิกการนิเทศเพื่อความเปนเลิศ (ESC)
● จัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) ของครูประจําการและ
ผูบริหารสถานศึกษา
● กําหนดกลุมเครือขายสายงานในการทดลองใช ESC
● ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเปนเครื่องมือ
● ศึกษาดูงานและยกระดับองคความรูเพื่อประยุกตใชสูการ
ชี้แนะและ
สอนงาน
● ทดลองใชปฏิบัติการคลินิกการนิเทศเพื่อความเปนเลิศ
● ผูบริหารสถานศึกษานิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
● นักวิชาการการศึกษา ศึกษานิเทศก ติดตามผล
● ผูทรงคุณวุฒิภายนอกติดตามผลการดําเนินงาน
ของเครือขายคลินิกการนิเทศเพื่อความเปนเลิศสูการชี้แนะ
และสอนงานระหวางและหลังการดําเนินงาน

● นําเสนอผลการดําเนินงานของครูประจําการตนแบบ
เปนรายบุคคลและระดับโรงเรียน
● นําเสนอผลการดําเนินงานระดับโรงเรียนเครือขาย โดยตัวแทน
● มอบวุฒิบัตรผูผานเกณฑการประเมิน

ภาพที่ 3 กิจกรรมย่อย
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อภิปรายผล

1. โรงเรียนมีการสร้างและกำ�หนดเป้า
หมายความสำ�เร็จการพัฒนานวัตกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาโดยใช้
แผนภูมิต้นไม้ นำ�ไปสู่บันทึกความร่วมมือ (MOU)
ตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมของการทำ�งาน
ร่ ว มกั น ของภาคี แ ห่ ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งครู
ผู้ร่วมพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ
และผู้บริหารการศึกษา ส่งผลการนำ�ไปสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ผูร้ ว่ มวิจยั เกิดการดำ�เนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสม
นำ�ไปสูก่ ารมีสว่ นร่วมตามประเด็นทีส่ นใจประกอบ
ด้วย ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน
ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบร่วมรับ
ประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน สอดคล้องกับหลักการทรงงานในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (สำ�นักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ. ม.ป.ป.: 32) ทรงมี
พระราชดำ�ริ ความว่า รู้รัก สามัคคี ซึ่งบุคคลและ
กลุ่มคนจะต้องรู้ รู้ว่าการจะลงมือทำ�สิ่งใดนั้น จะ
ต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้
ถึงวิธีการแก้ปัญหา มีความรัก ที่จะต้องพิจารณา
เข้าไปที่ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหานั้นๆ และความ
สามัคคีที่จะปฏิบัติลงไปนั้น ควรคำ�นึงเสมอว่าเรา
จะทำ�งานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำ�งานร่วมมือร่วมใจ
เป็ น องค์ ก รเป็ น หมู่ ค ณะ จึ ง จะมี พ ลั ง เข้ า ไปแก้
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับประเวศ
วะสี (2545: 21) ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรูข้ องบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้เรื่องนั้นสำ�เร็จ
เพราะคนอื่นๆ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องไม่
ได้เรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเท่านั้น
จะบั ง เกิ ด ผลสำ � เร็ จ และสอดคล้ อ งกั บ ฉลาด
จันทรสมบัติ (2559: 9) ที่กล่าวว่าการพัฒนา
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และการเป็นหุน้ ส่วนจะต้องเดินทางร่วมกัน ดังนัน้
ทุ ก คนต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒนาทุ ก ขั้ น ตอน
อย่างมีเสรีและเป็นประชาธิปไตย ซึ่งโรงเรียนคือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ไม่ใช่เน้นให้ความรู้
ความเข้าใจ แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และจนสามารถปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการทำ�งานแบบต่างคนต่างอยู่เหมือน
เดิม มาเป็นแบบร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดขึ้นใน
โรงเรียนให้สำ�เร็จ สอดคล้องกับนครราช อันสุข
(2560: สัมภาษณ์) มีความเชื่อมั่นในตนเอง การ
สร้างทีมงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดแนวใน
แต่ละปีการศึกษา และมีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมนำ�ไปสู่โรงเรียน คือ สังคมแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพที่เป็นจริง
2. การพั ฒ นาศั ก ยภาพของครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้การนิเทศเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน เป็นการ
พั ฒนาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ ง นี้
เนือ่ งจากการนำ�นวัตกรรมการนิเทศคลินกิ สูค่ วาม
เป็นเลิศ เป็นภาพรวมใหญ่ที่ครอบคลุมการเรียน
รู้ ทั้ ง ห้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ห ลั ก ส่ ง ผลให้ ค รู ผู้
ร่วมพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำ�คัญ
ที่จะขับเคลื่อนการนิเทศภายในที่มีรูปแบบเน้นทั้ง
ห้องเรียนแบบเปิดและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้
ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำ�คัญมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
อดีต (คณิต ธัญญะภูมิ และคณะ, 2560) ที่
เป็นเช่นนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษายังให้ความ
สำ�คัญกับการนิเทศในชั้นเรียนไม่ได้เท่าที่ควร ครู
ผู้สอนก็ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างสอนยังไม่มี
การพัฒนาร่วมกัน การสังเกตการณ์สอนจึงเป็น
เรื่องที่ยากต่อการนำ�ไปสู่ต่อการปฏิบัติจริง แต่
หากได้มีวิธีการ รูปแบบในการแก้ไขปัญญาด้าน

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิชาการของโรงเรียน มีการนำ�การนิเทศภายใน
และภายนอกของฉลาด จันทรสมบัติ และโณทัย
อุดมบุญญานุภาพ (2559: 6-7) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษามีพันธะ
ที่ จ ะใช้ ก ลไกของระบบการพั ฒนาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาขององค์กรทั้งกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ
นิเทศการศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด
คุณภาพ เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยการปฏิบตั ใิ นหน้างาน
ทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้นำ�ไป
สู่การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องแบบ
ทดสอบระดับชาติ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการ
เรียนรูห้ ลัก ผูว้ จิ ยั ร่วมทัง้ ครู ผูบ้ ริหาร ศึกษานิเทศก์
และนักวิชาการมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องดำ�เนิน
การให้เกิดเป็นรูปธรรมในเรื่องที่จะแก้ปัญหาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล ซึ่งเน้นทักษะ
การคิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยการปฏิ บั ติ เ พิ่ ม มากขึ้ น
นอกจากภาคความรู้ ความจำ�และนำ�ไปสูจ่ ติ สำ�นึก
สาธารณะ สอดคล้องกับสุรเชต น้อยฤทธิ์และ
นวัตกร หอมสิน (2560: 62) ความตระหนักรู้
ในตนเอง ความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ
สามารถเชื่ อ มโยงสิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ กั บ การปฏิ บั ติ
จริงในชีวิตประจำ�วันและเปลี่ยนแปลงตนเองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี และทั้งนี้
เพราะมีภาคีดา้ นการศึกษาของชุมชนแห่งการเรียน
รู้เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ของสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 2 ทีเ่ ป็นจริง โดย
ทีมงานไม่ได้นำ�เอาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติของ
ครูเป็นหลักเหมือนเดิม แต่กลับมามุ่งเน้นการนำ�
เอาตัวชี้วัดของผู้เรียน การวัดผลและประเมิน ผล
ที่หน้างานของผู้เรียนมาสู่การจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นการส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถดำ�เนินการได้ทั้งภาคปฏิบัติ ภาคความรู้
ภาคความรู้ สึ ก ความคิ ด สร้ า งสรรค์ สู่ ทุ ก กลุ่ ม
สาระได้ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูประจำ�การ และศึกษานิเทศก์
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ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ
นวัตกรรมผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของสถานศึกษา
3. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นเครือข่ายในระดับโรงเรียนและเครือข่าย
กลุม่ คณะทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและ
สภาพท้องถิน่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเป็นการทำ�งานแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้บุคคลภายในองค์กร คือ ผู้บริหาร
สานศึกษาของโรงเรียนกลุม่ เป้าหมายนิเทศภายใน
โรงเรี ย นร่ ว มกั บ ครู แ กนนำ � และครู ผู้ ร่ ว มพั ฒนา
ร่ ว มกั น นิ เ ทศ และบุ ค คลภายนอกองค์ ก ร คื อ
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่ต่อเนื่อง ในมิติใหม่จากการพัฒนาหน้างานของ
ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ นำ�ไปสู่การ
ผนึกความร่วมมือ ประสานพลังของครูต้นแบบ ผู้
บริหารต้นแบบ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายและ
นักวิชาการอุดมศึกษาการมองภาพของการพัฒนา
ตลอดแนวโดยใช้บันทักการปฏิบัติทั้งก่อนดำ�เนิน
การ (BAR) ระหว่างดำ�เนินการ(DAR) และหลัง
ดำ�เนินการ (AAR) จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
สู่การชี้แนะและสอนงาน มาเป็นองค์ประกอบ
หลักในการเรียนรู้สู่ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) และ
นำ�มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน เกิดเป็นภาคีแห่งความร่วมมือ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะ ความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกั น และการบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม นำ �
ไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) ซึ่ง
ส่งผลถึงเกิดเครือข่ายคลินิกการนิเทศเพื่อความ
เป็นเลิศ ที่เป็นจริงสอดคล้องกับบริบทและสภาพ
ของท้องถิน่ สอดคล้องกับการนำ�การนิเทศภายใน
และภายนอกของฉลาด จันทรสมบัติและโณทัย
อุดมบุญญานุภาพ (2559: 6-7) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษามีพันธะ
ที่ จ ะใช้ ก ลไกของระบบการพั ฒนาคุ ณ ภาพการ
ศึกษาขององค์กรทั้งกระบวน การเรียนการสอน

Journal of Education, Mahasarakham University

กระบวนการบริ หารจัด การโดยใช้ก ระบวนการ
นิเทศการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์
พานิช (2548: 1-4) ที่กล่าวว่ารูปแบบการมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนา
มีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 6 ขั้นตอน
และการดำ�เนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินงานในลักษณะการบูรณา
การทั้งร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผล
ประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม
ย่ อ ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของฉลาด
จันทรสมบัติ (2553: 66-69) ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับ
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร
ชุมชน ระเบียบแบบผสานวิธี คือประยุกต์ใช้การวิจยั
และพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
พบว่า กลุ่มองค์กรชุมชนมีความพึงพอใจในการ
ดำ�เนินการจัดการความรู้องค์กรชุมชนโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของรูปแบบ
การจัดการความรู้องค์กรชุมชน ประกอบด้วย 1)
บุคคลมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 2) การ
ใช้ภาวะผู้นำ�ของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 3) ความ
สามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาททีม ผู้ร่วม
วิจัย 4) การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มแรก 5) บรรยากาศในการทำ�งานแบบ
มีส่วนร่วม 6) กระบวน การเรียนรู้ควบคู่ด้วยวิธี
ปฏิบัติ และ 7) มีกลไกขับเคลื่อน คือ ศูนย์จัดการ
ความรู้ ข ององค์ ก รชุ ม ชนโดยสรุ ป รู ป แบบการ
จัดการความรูอ้ งค์กรชุมชนทีผ่ า่ นมาทดลองใช้และ
ปรับปรุง พบว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม
องค์กรชุมชนมีระบบกลไกขับเคลื่อนการจัดการ
ความรู้หนุนเสริมการพัฒนาชุมชน บุคลากรเกิด
การเรียนรู้ มีความเข้าใจ เชื่อมั่น สามารถดำ�เนิน
การจัดการความรู้อย่างได้ผล (ประภาศิริ คูนาคำ�
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และฉลาด จันทรสมบัติ,
2559)

33

Volume 12 Number 3 July-September 2018

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
1. การพัฒนาศักยภาพของครูประจำ�การ
ควรมีทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติจริงในระดับ
โรงเรียน สามารถประเมินผลจากการลงไปนิเทศ
ติดตามผลในระดับชัน้ เรียนโดยใช้นวัตกรรมคลินกิ
นิเทศสู่ความเป็นเลิศ (Educational Supervision
Clinique the Route to Excellence) เพื่อพัฒนา
ทางวิชาชีพของครูสู่คุณภาพผู้เรียนไปประยุกต์
ใช้ได้จริงในโรงเรียน มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เปิดห้องเรียนและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพ
ของท้องถิ่น
2. การดำ � เนิ น งานที่ ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ขั บ
เคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กระบวนการบริหาร จัดการในโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรี ย นจะต้ อ งเป็ น ผู้ นำ � พาคณะครู ที่ ผ่ า นการ
อบรมแล้ ว สามรถนำ � ความรู้ สู่ ก ารสร้ า งชุ ม ชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคปฏิบัติในโรงเรียนให้
เป็นองค์การการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นองค์กรที่เข้ม
แข็ง ต่อเนื่องพัฒนาที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ
ประเทศไทย 4.0 ทั้งครูประจำ�การ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและศึกษานิเทศก์ 4.0 ในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2560-2561
3. นักวิชาการจากภายนอกที่เข้าไปร่วม
ส่งเสริมสนับสนุน ทั้งศึกษานิเทศก์และอาจารย์
สอนระดับอุดมศึกษาควรเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ นำ�ไปสู่
หน่วยศึกษานิเทศก์ทางการศึกษา ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ าร
ดำ�เนินงานตามบทบาทหน้าทีข่ องศึกษานิเทศก์ให้
เป็นรูปธรรมและครูของครูต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการ
วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มแบบทั้ ง โรงเรี ย น

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
2. ควรมี ก ารพั ฒนารู ป แบบการนิ เ ทศ
แบบออนไลน์ในลักษณะภาคีความร่วมมือโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
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3. ควรมี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาโดยใช้
บทบาทหน้ า ที่ ข องศึ ก ษานิ เ ทศก์ เ พื่ อ ยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
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