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บทคัดย่อ
การพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) การสร้างและกำาหนด
เป้าหมายความสำาเร็จการพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 2) พัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาด้วย
การประยุกต์ใช้ปฏิบัติการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การช้ีแนะและสอนงาน 3) ติดตามและยกระดับผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษา 4) สร้างและพฒันาชมุชนแหง่การเรยีนรูท้างวชิาชพี มีพืน้ทีเ่ปา้หมาย 
ในการพัฒนา คือ โรงเรียนที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการและมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จำานวน 
9 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 9 คน ครูประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 
3 ที่สนใจในโรงเรียนเป้าหมายละ 3 คน จำานวนรวม 27 คน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก จำานวน 5 คน นักวิชาการจากสถาบันอุดมการณ์ศึกษา จำานวน 6 คน รวมจำานวน 47 คน 
ระยะเวลาดำาเนินงาน 1 มีนาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560 มีวิธีการดำาเนินวิจัยแบบการวิจัยและ
พัฒนาท่ีเน้นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการประยุกต์ใช้ปฏิบัติการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ
สู่การชี้แนะและสอนงาน 4 ระยะ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบสังเกตการสอน แบบบันทึกผลก่อนการปฏิบัติ แบบบันทึกผลระหว่างการปฏิบัติ แบบ
บันทึกผลหลังการปฏิบัติ แบบบันทึกเรื่องเล่า แบบบันทึกการวิเคราะห์แผนการสอน แบบ บันทึกการ
ถอดรหัสความสำาเร็จสู่องค์ความรู้ แบบบันทึกการสะท้อนผลการสอน เกณฑ์การปฏิบัติกิจกรรมและ 
ผลงานเพื่อรับรองการฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การหาประสทิธภิาพของชุดการเรียนรู ้ดัชนปีระสทิธผิลและสถติิในการทดสอบสมมตุฐิาน ผลของการวิจยั 
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พบว่า 1) โรงเรียนมีการจัดทำาโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน มกีารบนัทกึความรว่มมือของทมีงานเครอืขา่ยในระดบัโรงเรยีนใหส้อดคลอ้งกบั
ความต้องการ 2) ผลการพัฒนาศักยภาพการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของครูประจำาการ 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
เทียบค่าเฉลี่ยหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (4) มีความ
คงทนการเรียนรู้หลังฝึกอบรมไปแล้วอีก 2 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยภาคความรู้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัย
สำาคัญทางสถิติ 3) การติดตามผลการดำาเนินงานของผู้ร่วมวิจัยทั้งก่อนการปฏิบัติ ระหว่างการปฏิบัติ 
และหลังการปฏิบัติมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงท้ังภาคความรู้ ภาคปฏิบัติและภาคความรู้สึก ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการดำาเนินงานพัฒนานวตักรรมยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ไดร้บัประสบการณ์ เทคนคิวธิกีาร  
ขั้นตอนกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและปฏิบัติการนิเทศเพ่ือความเป็นเลิศ ซึ่งสามารถ
นำาความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเปิดชั้นเรียน แก้ไขปรับปรุง
กลุ่มสาระหลักที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสามารถบริหารจัดการในช้ันเรียน
ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาให้มคุีณภาพทีส่งูขึน้ด้วยการนเิทศทัง้ทีเ่ปน็ทางการ ไมเ่ปน็ทางการและระบบออนไลน์ใหเ้ปน็
ไปอย่างต่อเนื่อง 4) การสร้างประชาคม/ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เริ่มจาก (1) การผสานพลังของครู 
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการจากสถาบันการอุดมศึกษา ได้มี
ส่วนร่วมในการคิด (2) ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (3) กำาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (4) วางแผนและสร้างเครือข่ายโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในระดับโรงเรียน กลุ่ม
เครือข่าย (5) นำาเสนอผลการออกแบบการเรียนรู้เบื้องต้นร่วมกัน (6) ทดลองนวัตกรรมหลักปฏิบัติการ
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน การพัฒนาผู้ร่วมวิจัยฝึกปฏิบัติห้องเรียนแบบเปิด และ
การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและระดับเครือข่ายชุมชนการเรียนรู ้
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศที่พัฒนาขึ้น
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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 
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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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บทนำา
การปฏริปูแนวการจดัการศกึษาทีย่ดึตาม

เขตพื้นที่การศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญและการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 เกิดขึน้ได้ทกุทีท่กุเวลา รฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2540 ให้มี
กฎหมายการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2542 ซึ่งต่อมาได้มีการรวมกัน
ระหว่างระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็น
เขตพื้นที่การศึกษา มีการรวมกลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมนิผลการจดัการศกึษา มคีณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ปน.) เป็นคณะพิจารณาส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติงานนิเทศการศึกษาด้วยกลไกการ
ปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในกลุ่มนิเทศติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษามาตามลำาดับจนถึง
ปจัจบุนั ในหว้ง 10 ปสีดุทา้ยจนถงึปจัจบุนั พบวา่ 
คณุภาพการศึกษาทัง้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การ
จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยกับนานาชาติ 
และกระบวนการที่เป็นองค์ประกอบทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาล้วนมีแนวโน้มตกต่ำา ใน
มิตขิองกระบวนการนิเทศการศกึษา ซึง่ถอืเปน็กระ
บวนการปฏิรูปเพื่อการปรับปรุงคุณภาพที่สำาคัญ
ก็มีปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งพบว่า ผู้นิเทศการศึกษา
ตามกรอบภารกจิหนา้ทีท่ีก่ำาหนดไว ้มไิดท้ำาหน้าที่
ตามบทบาทของศึกษานิเทศก์ ไม่มีการสร้างเครือ
ข่ายการนิเทศชั้นเรียน ทำาอย่างไรที่จะสร้างความ
เข้มแข็งของการนิเทศการศึกษา และการมีส่วน
ร่วมในการทำางานนิเทศการศึกษาร่วมกันระหว่าง
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน ใน
แนวคิดที่กล่าวว่า “การนิเทศเป็นแนวทางสู่การ
สร้างความเป็นเลิศ” (Supervising the Route 
to Excellence: SRE) (Deanery, 2015) ที่
ใช้กระบวนการนิเทศการศึกษา ผลักดันให้เป็น 
ตน้แบบในการพฒันาสูค่วามเขม้แขง็ในการจดัการ

ศึกษาระดับโรงเรียน (School based In-service 
Training: SIT) และการใช้ห้องเรียนเป็นฐานการ
พัฒนา (Classroom based Management: 
CBM) โดยใชก้ระบวนการวิจยัสถาบนัจนถงึระบบ
การตา่งๆ ทีค่วรจะเกดิข้ึนในโรงเรยีน การเปน็ฐาน
ข้อมูลและฐานการพัฒนาที่สำาคัญเกิดเป็นชุมชน
แหง่การเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี (Professional Learning 
Community: PLC) และเชื่อมโยงระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการระดับโรงเรียน ชุมชน
นำาสู่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นกลไกของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะ
สามารถอ้างอิงเป็นรูปแบบ (Model) กรณีศึกษา
วิจัยที่ควรพัฒนาแล้วนำามาใช้ประโยชน์จากข้อ 
ค้นพบนี้ 

งานด้านการให้การศึกษาแก่ประชาชน
เป็นงานที่มีความท้าทายอย่างมากและเป็นงานที่
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
ไทยอย่างแท้จริง เพราะผลผลิตที่เกิดจากการได้
รับการศึกษาจะเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จของประ
เทศน้ันๆ แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพ
คน การจัดการศึกษาจึงต้องมีการคิดอย่างรอบ
ครอบ มีการวางแผนที่ดีและเป็นระบบที่ผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกคนสามารถเข้าใจได้แนวทางเดียวกัน 
เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางแผนร่วมกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบันที่เป็นยุคทักษะการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนมีการ
เปลีย่นแปลงจากรปูแบบเดมิไปเปน็อยา่งมาก ดงั ที ่
สุมน อมรวิวัฒน์ (2552: 8) ได้กล่าวว่า “จาก
ครูที่ยืนอยู่หน้าห้องเฉยๆ ใช้การบรรยายเป็นวิธี
หลัก ปัจจุบันครูจะต้องรู้จักปรับเปลี่ยนการสอน” 
ไม่มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องทฤษฎี แต่ต้องเปลี่ยนบริบท 
บทบาทการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักหาคำา
ตอบและตั้งคำาถามได้ด้วยตนเอง”

ข้อมูลบ่งชี้ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
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ปีที่ 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาในภาพรวม
หลายปีการศึกษาที่ผ่านมาค่อนข้างต่ำาต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน    โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำา
ลง จึงถือเป็นปัญหาความต้องการจำาเป็นเร่งด่วน
ที่ต้องแก้ไขเรื่องหนึ่งของคนในวงการศึกษา ดัง
นั้นจึงมีความจำาเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรม
ยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนขึน้เพ่ือแกปั้ญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตกต่ำา โดยบูรณาการ 
ห้องเรยีนคณุภาพและโรงเรยีนคุณภาพของผูเ้รยีน
ในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ถือเป็นการบูรณาการ
ความคิดเชิงซ้อนและการปฏิบัติที่หลากหลายการ
ขับเคลื่อนคร้ังใหม่จะได้เร่ิมขึ้น (Startup) ให้มี
ความมัน่คง มัง่คัง่ และการพัฒนาทีย่ัง่ยนืดว้ยการ
มีส่วนร่วมพลังประชารัฐโดยเทคโนโลยีที่เหมาะ
สมสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและคุณภาพการศึกษา เพื่อ
เป็นประเทศไทย 4.0 ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
คือ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา สำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต 2 โดย
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครพนม เขต 2 ได้มีการประชุมนำาเสนอ
ร่าง เรื่อง “โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2” ใน
วนัที ่24 สงิหาคม 2559 ณ หอ้งประชุมสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
มีผู้เข้าประชุมร่วมกันทั้งรองผู้อำานวยการฯ ฝ่าย
วิชาการ ตัวแทนฝ่ายแผน ศึกษานิเทศก์เกือบทุก
คน และคณาจารย์สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา 
และสาขาวิชาการวัดผลประเมินผล คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งที่ประชุมมี

ความเห็นตรงกันว่าในปีการศึกษา 2560-2562 
ควรมีโครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 
โดยการทำางานแบบมีส่วนร่วมในลักษณะประชา
รัฐมีการทำางานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน และมีสถาบันการศึกษา คือ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหน่วยวิจัยและ
พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการ
ความรู้ สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเรียนรู้ร่วมการทำางานแบบมี
สว่นรว่มและแบบรว่มมอืเปน็หลกั โดยมเีปา้หมาย
ไปท่ีสถานศึกษามีห้องเรียนที่มีคุณภาพด้วยการ
ประยกุตใ์ชก้ารนเิทศเพือ่ความเปน็เลศิสูก่ารชีแ้นะ
และสอนงาน และขับเคลื่อนไปยังมิติการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา 
ในสังกัดให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและการพัฒนาที่
ยั่งยืน

คำาถามการวิจัย
1. การประสานพลงัความรว่มมอืของภาคี

ในการกำาหนดเปา้หมาย ตวัชีวั้ดความสำาเรจ็การยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้
เหมาะสม และมีกลไกขับเคลื่อนร่วมกันสามารถ
กระทำาได้อย่างไร

2. การพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาคความรู้ ภาคปฏิบัติ
และเจตคติตาม ชุดการเรียนรู้หลักมีผลการ
พฒันาประสิทธภิาพกระบวนการ/ประสทิธิผลของ
ผลลัพธ์ ดัชนีประสิทธิผล และความคงทนต่อการ
เรียนรู้เป็นอย่างไร

3. เครือข่ายการเรียนรู้ทางวิชาชีพจาก
ก่อนดำาเนินงาน ระหว่างดำาเนินงานและหลัง
ดำาเนินงานในระดับโรงเรียนและทีมงานกลุ่มเครือ
ขา่ยสามารถดำาเนนิงานตามแผนงาน กจิกรรมตาม
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ขอ้ตกลงไดห้รอืไมอ่ยา่งไร นำาไปสูค่วามตอ่เนือ่งที่
ดีได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การสร้างและกำาหนดเป้าหมายความ

สำาเร็จการพัฒนานวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา 

2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษาด้วยการประยุกต์ใช้ปฏิบัติ
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอน
งาน 

3. ติดตามและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษา

4. สร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

ขอบเขตของการวิจัย
1 .  กลุ่ ม ผู้ ร่ ว ม วิ จั ย  (Re sea r c h  

Participants) ประกอบด้วย

1.1 ผู้วิจัยหลัก คือ ผู้วิจัย 1 คน

1.2 ผู้วิจัยร่วม จำานวน 47 คน ประกอบ
ด้วย

 1.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 
9 คน

 1.2.2 ครูประจำาชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1, 2 และ 3 ในโรงเรียนเป้าหมายละ 3 คน รวม 

27 คน

 1.2.3 ศกึษานเิทศกผ์ูร้บัผดิชอบกลุม่
สาระการเรียนรู้หลัก จำานวน 5 คน

 1 .2 .4 นักวิชาการจากสถาบัน
อุดมศึกษา จำานวน 6 คน

2. กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย มีวิธีการนำามา
วิเคราะห์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และการทำางาน
แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะภาคีแห่งความร่วมมือ 
3 ประเด็น คือ 1) การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศ
สู่การช้ีแนะและสอนงานเพื่อการจัด การเรียนรู้
ในกลุ่มสาระหลัก 2) การทำางานแบบมีส่วนร่วม
โดยหลอมรวมการขับเคลื่อนทั้งครูประจำาการ  
ผู้บรหิารสถานศกึษา ศกึษานเิทศก์ และนกัวิชาการ
จากสถาบนัอดุมศึกษาเปน็เครอืขา่ยการนเิทศเพือ่
ความเป็นเลิศ และ 3) การสร้างชุมชนเรียนรู้ทาง
วชิาชพีของโรงเรยีนพืน้ทีก่ลุม่เปา้หมาย สำานกังาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2 

1. การนเิทศแบบคลนิกิเพือ่ความเปน็เลศิ
สูก่ารชีแ้นะและสอนงานของโรงเรยีน ไดแ้ก ่Wales 
Deanry (2014)

มีนวัตกรรมการนิเทศแบบคลินิกเพื่อ
ความเป็นเลิศ บทบาทของศึกษานิเทศก์สู่ความ
เป็นเลิศ (ฉลาด จันทรสมบัติ และโณทัย อุดม
บุญญานุภาพ, 2560:6-7) การยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การนิเทศเพื่อความ
เป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน ดังภาพที่ 1
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คลินิกนิเทศการศึกษา (ESC) หมาย
ถึงกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างครู 
ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารโรงเรียนการชี้แนะ การ
สอนซอ่มเสรมิ การสอนการสาธติหรอือธบิาย ภาย
หลังการจดัการเรยีนการสอนในกระบวนการเรยีน
การสอนที่ร่วมกันออกแบบโดยมีการปฏิบัติงาน
รว่มกัน 4 ขัน้ตอน (ฉลาด จนัทรสมบตัแิละ โณทยั 
อุดมบุญญานุภาพ, 2559: 7-15) ดังนี้

1.1 ข้ันตอนการปฏิบัติของคลินิกการ
นิเทศการศึกษา Diagnosis & Lesson Plan 
Setting วิเคราะห์ วินิจฉัย ใส่ใจในการออกแบบ
แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ 

1.2 ขั้นลงมือปฏิบัติและสังเกต (Do & 
See: Classroom Observation) กำาหนดเป้า เข้า
ถึงชั้นเรียน 

1.3 ขั้นสะท้อนผล และชี้แนะสอนงาน 
(Reflection & Supervised) รวมเป็นหนึ่งพึ่งครู
ดูผลสะท้อน 

1.4 ข้ันการเป็นพี่เลี้ยงและพัฒนาบท

เรียนร่วมกัน (Post-Supervision & Lesson 
Learned) วงจรหมุนคุณภาพขยับยกระดับหมุน
วนที่ต่อเนื่องมีความยั่งยืน

2. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) นำาไปสู่
การเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ 

3. การสร้างชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1) 
วิจารณ ์พานชิ, 2556 (วิถสีรา้งการเรยีนรูเ้พือ่ศษิย์
ในศตวรรษที่ 21) 2) วิจารณ์ พานิช, 2556 (การ
เรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร) 3) วิจารณ์ พานิช, 2556 
(ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับทาง) 4) วิจารณ์ 
พานชิ, 2556 (สนกุกบัการเรยีนในศตวรรษที ่21) 
5) วิจารณ์ พานิช, 2557 (สอนเด็กให้เป็นคนดี)  
6) วจิารณ ์พานชิ, 2558 (เรยีนรูสู่้การเปลีย่นแปลง 
Transformative Learning) และ 7) วิจารณ์  
พานิช, 2559 (บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้)

จากกรอบแนวคิดการวิจัยทั้ง 2 วิธีการ
ยกร่างเป็นรปูแบบชมุชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชพี 
ดังภาพที่ 2

7 
 

นิเทศเพ่ือความเปนเลิศ  และ3) การสรางชุมชนเรียนรูทางวิชาชีพของโรงเรียนพ้ืนที่กลุมเปาหมาย  สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครพนม เขต 2   

1. การนเิทศแบบคลินกิเพ่ือความเปนเลศิสูการชี้แนะและสอนงานของโรงเรียน  ไดแก  Wales Deanry. 
(2014).  

มีนวัตกรรมการนิเทศแบบคลินิกเพ่ือความเปนเลิศ  บทบาทของศึกษานิเทศกสูความเปนเลิศ (ฉลาด  
จันทรสมบัต ิ และโณทัย  อุดมบุญญานุภาพ .2560:6-7)  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
การนิเทศเพ่ือความเปนเลิศสูการชี้แนะและสอนงาน  ดังภาพประกอบ 1 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการนิเทศเพ่ือความเปนเลศิสูการชี้แนะและสอนงาน 
 

        คลินิกนิเทศการศึกษา (ESC) หมายถึงกระบวนการปฏิบัติงานรวมกันระหวางครู  
ศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียนการชี้แนะ  การสอนซอมเสริม  การสอนการสาธิตหรืออธิบาย  ภายหลัง
การจัดการเรียนการสอนในกระบวนการเรียนการสอนที่รวมกันออกแบบโดยมีการปฏิบัตงิานรวมกัน 4 
ข้ันตอน (ฉลาด  จันทรสมบัติและ โณทัย  อุดมบุญญานุภาพ. 2559 : 7-15)  ดังนี ้
  1.1 ข้ันตอนการปฏิบัติของคลินิกการนิเทศการศึกษา  Diagnosis & Lesson Plan Setting 
วิเคราะห  วินิจฉัย  ใสใจในการออกแบบแผนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู    
  1.2 ข้ันลงมือปฏิบัติและสังเกต (Do & See: Classroom Observation) กําหนดเปา  เขาถึงชั้น
เรียน   
  1.3 ข้ันสะทอนผล  และชี้แนะสอนงาน (Reflection & Supervised) รวมเปนหนึง่พ่ึงครูดูผล
สะทอน  
  1.4 ข้ันการเปนพ่ีเลี้ยงและพัฒนาบทเรียนรวมกัน (Post-Supervision & Lesson Learned) 
วงจรหมุนคุณภาพขยับยกระดับหมุนวนทีต่อเนื่องมีความย่ังยืน 

PAR1-4 : ESC1-4 

 

Collaboration &Communication 

P1 
D2 

C/A3 

S4 

Buddy/Peer Coach/ Networks/ Research Team/ Principal/ Supervisor 

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน
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วิจัยและพัฒนา เน้นวิจัยปฏิบัติการ 
แบบมีส่วนร่วม ความร่วมมือ

(R&D and PAR & 
Collaborative)X

การมีส่วนร่วม
(Participatory)

ความร่วมมือ
(Co – operation)

ผสานพลัง
(Synergy)

สร้างสถานการณ์/ตัวชี้วัด
Innovation & Indicator

วางแผน/สร้างเครือข่าย
(Network & Learning)

นำาเสนอผลการออกแบบ
ดำาเนินการเบื้องต้น

(Model Designing’s  
Presentation)

ทดลอง ยกระดับ วิจัยและพัฒนา 
และวิจัยแบบมีส่วนร่วม  
ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

R&D, PAR & SLC, PLC

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง  
พัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศ  
(Sharing Excellent continue  
for Development center)

MICE&SLC

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
Study and Analyze data

คลินิกการนิเทศ (ESC)  
และการจัดการความรู้

(ESC and  
Knowledge Management)

หมู่บ้านการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน

(Sustainable for Action       
Learning Village)

ภ�พที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
(ฉลาด จันทรสมบัติ, 2560: 9) 
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
การวจิยัในครัง้นีแ้บง่ขัน้ตอนการวจิยัเปน็ 

4 ระยะ

ระยะที่ 1 การสร้างและกำาหนดเป้า
หมายความสำาเร็จและพัฒนานวัตกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา

1. เตรียมความพร้อม แบ่งได้ดังนี้

 1) ร่วมกำาหนดประเด็นการพัฒนา 
วางแผนงานโครงการฯร่วมกับสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารและ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

 2) ร่วมศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบันของโรงเรียนและสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 โดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. ศกึษา คัดเลอืกโรงเรยีนพ้ืนทีเ่ปา้หมาย 
 3. ศึกษาสภาพปัจจุบันของปัญหา และกำาหนด
ประเด็นในการพัฒนา 

ระยะท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาด้วยการประยุกต์
ใช้ปฏิบัติการคลินิกนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การ
ชี้แนะและสอนงาน

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่
เกี่ยวข้องนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษา และสำารวจแหล่งการเรียนรู้
ของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

2. สร้างและพัฒนานวตักรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา เป็นชุดการ
เรียนรู้ 4 Module 

3. จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารใหค้รแูกนนำาใน
ระดับพื้นทีโรงเรียนพื้นที่ 

4. ศึกษาดูงานโรงเรียนดีเด่นต้นแบบ

คณิตศาสตร์การคิดวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้
ศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนบ้านคำาบง 1 สำานักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร

5. ศกึษา สาธติการสอนในช้ันเรยีน เปน็ก
ลุ่มประชาคม 

6. โรงเรียนนำาร่องในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 
9 โรงเรียนจัดทำาโครงการนวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรมคลินิกนิเทศ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ระยะที่ 3 ผลการดำาเนินงานยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 

1. ติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาภายใน 

2. ติดตามผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสถานศึกษาภายนอก

ระยะที่ 4 สร้างและพัฒนาชุมชนการ
เรยีนรูท้างวชิาชพี (Professional Learning Com-
munity: PLC)

1. ผู้ร่วมวิจัยดำาเนินการตามโครงการ
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิกนิเทศการ
ศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน” 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีการสร้าง
พัฒนารูปแบบชุมชมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) การมีส่วนร่วมประสานพลังระหว่างครู
ประจำาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการ
ศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการสถาบัน
อุดมศึกษา 

2. วางแผนการดำาเนนิโครงการนวตักรรม
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสถานศึกษา 
“ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิกนิเทศการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน”ในรูป
แบบของการใช้นวัตกรรมคลินิกนิเทศการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศสู่การช้ีแนะและสอนงานโดย
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การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็น
เครอืขา่ยคลินกิการนิเทศสูค่วามเปน็เลิศทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นความเสมอภาคทางความคิด

เครื่องมือในก�รวิจัย

เครื่องมือในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ

1. ชุดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีทั้งหมด 4 ชุด ซึ่งมีผลประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความสอดคล้อง มีความเหมาะ
สม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ต่อภาคีแห่ง
ความรว่มมอืของสถานศึกษาอยูใ่นระดับมากทีส่ดุ

2. เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

2.1 แบบสังเกตและแบบบันทึกต่างๆ 
ที่ผ่านการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาและเชิง
โครงสร้างโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน
รู้ เป็นข้อทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก ชดุละ 1 ฉบบั และแบบทดสอบฉบบัรวมอกี 
1 ฉบับ รวมเป็น 5 ฉบับ โดยข้อคำาถามของแบบ
ทดสอบทุกฉบับ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00 
มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.40 ถึง 0.80 และ
ค่าอำานาจจำาแนก ระหว่าง 0.20 ถึง 0.60 และมี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เป็น 0.85, 0.83, 0.87, 
0.86 และ 0.84 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ มี
ค่าอำานาจจำาแนก (rxy) รายข้อระหว่าง 0.32 ถึง 
0.83 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.93 

สถิติที่ใช้ในก�รวิจัย

 1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก ่รอ้ยละ (Percent-
age) คา่เฉลีย่ (Mean) ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพ

ของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าความเท่ียงตรง 
(Validity) ค่าอำานาจจำาแนก (Discrimination) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้โดย
ใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC การหาค่า
ความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ หา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมวิจัย โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  
(Coefficient) 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ได้แก่ การหา
ประสทิธภิาพของชดุการเรยีนรู ้หาดชันปีระสทิธผิล 
(E.I.) ของการพฒันาคร ูผูบ้รหิาร และศกึษานเิทศก ์
ทีเ่รยีนรูด้ว้ยนวตักรรมยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของสถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิก
นิเทศสู่การชี้แนะและสอนงาน 

4. สถิติที่ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
ค่า t-test (Dependent) 

ผลการวิจัย
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ

วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ
และแผนงานการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่ง
เน้นนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จนสามารถจัดทำาโครงการนวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในระดับ
โรงเรียนได้ทั้ง 9 โรงเรียนและมีการบันทึกข้อ
ตกลงระหว่างครูผูร้ว่มพฒันา ผูบ้รหิารสถานศึกษา 
กลุ่มนิเทศฯ และผู้บริหารการศึกษา ส่งผลการขับ
เคลื่อนความร่วมมือเกิดภาคีแห่งความร่วมมือ มี
บันทึกข้อตกลง (MOU) การทำางานร่วมกันของ
ครูประจำาการในกลุ่มสาระหลัก โรงเรียนละ 3 คน 
ดำาเนินการทดลองใช้เทคนิคการนิเทศเพื่อความ
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เป็นเลิศเป็นกรอบหลักและให้ครูในกลุ่มสาระ
หลักทั้ง 3 คน ให้บริการชี้แนะและสอนงานซึ่งกัน
และกนัในอนัท่ีจะนำาไปสูชุ่มชนแหง่การเรยีนรูท้าง
วิชาชีพ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และการรับรองจากผู้
บริหารการศึกษา เกิดการทำางานที่ต่อเนื่องตั้งแต่
เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการระยะแรก ดังนี้

1.1 โรงเรยีนทกุโรงได้พัฒนากระบวนการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้นวัตกรรม
คลินิกการนิเทศการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สำาหรับ
สถานศึกษา ซึ่งได้ทดลองและสาธิตการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดยใช้ปฏิบัติการนิเทศแบบคลินิก
เพ่ือความเป็นเลิศ (ESC) 4 ขั้นตอนคือ ศึกษา
แผนการสอน กำาหนดเป้าหมาย ลงมือปฏิบัติการ
สอนและสังเกตการณ์สอน สะท้อนผลการเรียนรู้
ร่วมกันทั้งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา
และทบทวนยกระดบัองค์ความรูป้รบัปรงุแผนการ
สอนเพือ่นำาไปทดลองใช้ในระดับช้ันเดียวกนั สง่ผล
ใหค้รแูกนนำามคีวามเช่ือมัน่ในตนเอง สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์เป็นทีมเดียวกัน และมีการจัดการ
เป็นห้องเรียนแบบเปิดนำาไปสู่การทำางานเป็นกลุ่ม 
และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) 
ในระดับต้น

1.2 โรงเรียนศกึษาผลการพัฒนาและการ
ใชน้วตักรรมคลนิิกการนิเทศการศกึษาสูค่วามเปน็
เลศิ โดยเรยีนรูจ้ากแหลง่เรยีนรูซ้ึง่เปน็สถานศกึษา 
เน้นในดา้นการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ซึง่ครเูรยีน
รู้กับผู้เรียน ครูเรียนรู้กับครู และผู้บริหาร ตลอด
ทั้งบุคลากรภายนอก เช่น ศึกษานิเทศก์ โดยการ
ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านคำาบง 1 สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จากการ
สรุปบทเรียนการศึกษาดูงานทั้งก่อนและหลังการ
ศกึษาดูงาน ทำาใหค้รแูกนนำา ผูร้ว่มพัฒนา ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา เกิดการยกกระดับองค์ความรู้ที่จะ
ทำาให้โรงเรียนของตนสามารถและมีทักษะในการ

เป็นโรงเรียนคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 
(PLC & SLC) 1.3 โรงเรยีนไดร้บัการพฒันาระบบ
การชี้แนะและการสอนงาน ผู้หนุนนำาการปฏิรูป
การเรียนรู้สู่ผู้เรียนในโรงเรียนนำาร่องของโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ซึ่งเน้นนวัตกรรมยก
ระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน โดยครู
เปน็ผูเ้รยีนรูร้ว่มกบัผูเ้รยีน เรยีนรูก้บัเพือ่นคร ูและ
กับผู้บริหารสถานศึกษา ได้ทั้ง 5 กลุ่มสาระหลัก 
ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใน
ทุกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

2. การพัฒนาศักยภาพการปฏิรูปการ
เรียนรู้สู่ผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ประจำาการตามโครงการ นวัตกรรมยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิก
การนิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและ
สอนงาน” เป็นการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยภาพรวมและรายชุดการเรียนรู้
ย่อย ดังนี้

2.1 การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยภาพรวม (1) มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการปฏิบตั/ิประสทิธภิาพของผลลพัธม์คีา่
เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 90.69/ 81.02 (2) มีดัชนี
ประสิทธิผลหลังการเรียนรู้มีความรู้สูงกว่าก่อน
อบรมเท่ากับ 0.7480 ซึ่งมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็น
รอ้ยละ 74.80 (3) เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่หลงัอบรม
สงูกวา่กอ่นอบรมอยา่งมนียัสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 และ (4) มีความคงทนการเรียนรู้หลังฝึก
อบรมไปแล้วอีก 2 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ยภาคความรู้
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

2.2 การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยรายชุดการชุดการเรียนรู้ 4 ชุด 
ดังนี้

 2.2.1 ชุดการเรียนรู้ 1 การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่  21 ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์มค่ีาเฉลีย่รอ้ยละเทา่กบั 
89.90/ 88.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 

 2 .2 .2  ชุดการ เ รียน รู้  2  การ
พัฒนาผู้นำาด้วยการช้ีแนะและสอนงาน ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์มค่ีาเฉลีย่รอ้ยละเทา่กบั 
89.90/ 88.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

 2.2.3 ชุดการเรียนรู้ 3 การปฏิบัติ
การคลินิกนิเทศเพ่ือความเป็นเลิศ (ESC) ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์มค่ีาเฉลีย่รอ้ยละเทา่กบั 
85.78/ 85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

 2.2.4 ชุดการเรียนรู้ 4 การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตาม
โครงการนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติ/
ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์มค่ีาเฉลีย่รอ้ยละเทา่กบั 
88.83/ 84.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้
บรหิารสถานศกึษาและครูประจำาการหลงัการเรยีน
รู้ด้วยนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา “ด้วยการประยุกต์ใช้คลินิกการ
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน” 
สงูกวา่กอ่นเรยีนรูอ้ย่างมนัียสำาคญัทางสถติิทีร่ะดับ 
0.01และ มคีวามคงทนในการเรยีนรู้ โดยคา่เฉลีย่
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูจ้ากการวดัผลครัง้แรกซึง่
ได้จากการวัดผลทันทีหลังจากการฝึกอบรมเสร็จ
สิ้นกับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้จากการ
วดัผลครัง้ทีส่องซึง่ไดจ้ากการวดัผลเมือ่ระยะเวลา
ผ่านไป 2 สัปดาห์ หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น 
แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ

2.4 โดยภาพรวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู
ประจำาการ และศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อโครงการนวัตกรรมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนของสถานศกึษา “ด้วยการประยกุตใ์ช้
คลนิกินเิทศสูก่ารชีแ้นะและสอนงาน” อยูใ่นระดบั
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม 4.60 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52

3. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของสถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้การนิเทศ
เพื่อความเป็นเลิศ สู่การช้ีแนะและสอนงานมี
ความเหมาะสม โดยใช้บุคคลภายในองค์กร คือ 
ผู้บริหารสานศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
นิเทศภายในโรงเรียนร่วมกับครูแกนนำาและครู
ผู้ร่วมพัฒนาร่วมกันนิเทศ และบุคคลภายนอก
องค์กร คือ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการจากสถาบัน
อุดมศึกษาที่ต่อเนื่อง ทั้งการนิเทศเป็นรายบุคคล 
รายกลุ่ม และนิเทศแบบออนไลน์ และมีการมอง
ภาพของการพัฒนาตลอดแนวโดยใช้บันทักการ
ปฏิบัติทั้งก่อนดำาเนินการ (BAR) ระหว่างดำาเนิน
การ (DAR) และหลังดำาเนินการ (AAR) จากการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติซึ่งทางโครงการมีความเห็น
ตรงกันให้ลงมาปฏิบัติจริงในชั้นเรียนโดยโรงเรียน
นำาร่องทุกโรงเรียนต้องทำาแผนงาน กิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกันของครูกับครู การเรียนรู้ร่วมกันของ
ครกูบัผูเ้รยีน การเรยีนรูร้ว่มกนัของครกูบัผูบ้ริหาร
และการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียนกับผู้ปกครอง ซึ่ง
ถอืว่าเป็นการทดลองใช้ปฏบิตัคิลนิิกการนเิทศเพือ่
ความเปน็เลศิ (ESC) สูก่ารชีแ้นะและสอนงาน โดย
ใหแ้ตล่ะกลุม่สาระหลกันำาเอาการปฏบิตัคิลนิกิการ
นิเทศเพื่อความเป็นเลิศ (ESC) สู่การชี้แนะและ
สอนงานมาเป็นองค์ประกอบหลักในการเรียนรู้
สู่ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) และนำามาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในระดับโรงเรียนและต่างโรงเรียน เกิดเป็น
ภาคีแห่งความร่วมมือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
ทกัษะ ความสมัพนัธซ์ึง่กันและกนัและการบรหิาร
จัดการที่เหมาะสม 
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4. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเป็นเครือข่ายในระดับโรงเรียนและเครือ
ข่าย กลุ่มคณะมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทและสภาพท้องถิ่นการทำางานแบบมี
ส่วนร่วมในมิติใหม่จากการพัฒนาหน้างานของ
ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ นำาไปสู่การ
ผนึกความร่วมมือ ประสานพลังของครูต้นแบบ ผู้
บริหารต้นแบบ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายและ
นกัวชิาการอุดมศึกษาสง่ผลใหเ้กดิคลนิิกการนเิทศ
เพื่อความเป็นเลิศ (ESC) และการจัดการความรู้ 
เกิดเปน็การพฒันารูปแบบชุมชนแห่งการเรยีนรูเ้ชิง
วิชาชีพ (PLC) โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาโดยสร้าง
แกนนำานกัวชิาการในกลุม่สาระการเรยีนรูห้ลกั ยก
ระดบัความรูเ้ปน็ผูช้ีแ้นะและสอนงานโดยมขีัน้ตอน
การการดำาเนนิงาน 7 ขัน้ตอน คอื 1) ประสานพลงั
แบบมสีว่นรว่มและบนัทกึความรว่มมอื (MOU) 2) 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 3) สร้างสถานการณ์
และตัวชี้วัด 4) วางแผนและสร้างเครือข่าย 5) นำา
เสนอผลการออกแบบการดำาเนนิการจัดการเรยีนรู ้
เบื้องต้น 6) ทดลองและยกระดับองค์ความรู้/
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวม 7) แลก
เปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง 
โดยมี 21 กิจกรรมการเรียนรู้ย่อย ดังนี้
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● ทดลองใชปฏิบัติการคลินิกการนิเทศเพ่ือความเปนเลิศ 

● ผูบริหารสถานศึกษานิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 

● นักวิชาการการศึกษา ศึกษานิเทศก ติดตามผล 

● ผูทรงคุณวุฒิภายนอกติดตามผลการดําเนินงาน 

   ของเครือขายคลินิกการนิเทศเพ่ือความเปนเลิศสูการชี้แนะ 

   และสอนงานระหวางและหลังการดําเนินงาน 

   

ผสานพลงั 

Synergy 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

(Study and analyze 

data) 

สรางสถานการณ/ตัวช้ีวัด 

Innovation & Indicator 

 

 

วางแผน/สรางเครือขาย 

Planning & Network 

 

การออกแบบดําเนินการเบื้องตน/นําเสนอผล   

Conceptual Model design & Exhibition 

ทดลอง ยกระดับ วิจัยและพัฒนา  

และวิจัยแบบมีสวนรวม  

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

R&D, PAR & SLC, PLC 

แลกเปล่ียนเรียนรูตอเน่ือง/พัฒนาสูแหลงเรียนรู 

Sharing & Excellent for Development 

center 

●ประสานพลังแบบมีสวนรวมของภาคีทั้งแบบเปนทางการ 

  และไมเปนทางการ (บันทึกความรวมมือ มมส./สพป.นพ.2) 
● ศึกษาสภาพปจจุบันปญหาที่โรงเรียนนํารองและความเปนไปไดของทีมงานรวมวิจัย 

●พัฒนานวัตกรรมชุดการเรียนรูหลักและเคร่ืองมือการวิจัย 

 ●ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและ    

  ความตองการของโรงเรียนนํารอง  

● กําหนดประเด็นในการพัฒนาเปนภาพใหญของ สพป.นพ.2 

● จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียน 

  นํารอง ระดบัโรงเรียนและครูประจําการกลุมสาระหลัก 

● กําหนดเปาหมายยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

● กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 

● กําหนดบทบาทหนาที่ของภาคี 

 ● จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

   ระดับโรงเรยีนและระดับกลุมเครือขายดวยการประยุกตใช  

   คลินิกการนิเทศเพื่อความเปนเลิศ (ESC)  

● จัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU) ของครูประจําการและ 

   ผูบริหารสถานศึกษา 

 
● กําหนดกลุมเครือขายสายงานในการทดลองใช ESC 
● ออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเพื่อเปนเครื่องมือ 

● ศึกษาดูงานและยกระดับองคความรูเพื่อประยุกตใชสูการ

ชี้แนะและ       

    สอนงาน 

● นําเสนอผลการดําเนินงานของครูประจําการตนแบบ 

   เปนรายบุคคลและระดับโรงเรียน 
● นําเสนอผลการดําเนินงานระดับโรงเรียนเครือขาย โดยตัวแทน 
● มอบวุฒิบัตรผูผานเกณฑการประเมิน 

 

ภ�พที่ 3 กิจกรรมย่อย
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อภิปรายผล
1. โรงเรียนมีการสร้างและกำาหนดเป้า

หมายความสำาเร็จการพัฒนานวัตกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาโดยใช้
แผนภูมิต้นไม้ นำาไปสู่บันทึกความร่วมมือ (MOU) 
ตามแผนงาน โครงการและกจิกรรมของการทำางาน
ร่วมกันของภาคีแห่งความร่วมมือระหว่างครู 
ผู้ร่วมพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มนิเทศฯ 
และผู้บริหารการศึกษา ส่งผลการนำาไปสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก 
ผูร้ว่มวจิยัเกิดการดำาเนินงานจดักจิกรรมการเรยีนรู้ 
จากการปฏิบัติจริงจนเกิดองค์ความรู้ที่เหมาะสม 
นำาไปสูก่ารมสีว่นรว่มตามประเด็นทีส่นใจประกอบ
ด้วย ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบร่วมรับ
ประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน สอดคล้องกับหลักการทรงงานในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (สำานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ. ม.ป.ป.: 32) ทรงมี
พระราชดำาริ ความว่า รู้รัก สามัคคี ซึ่งบุคคลและ
กลุ่มคนจะต้องรู้ รู้ว่าการจะลงมือทำาสิ่งใดนั้น จะ
ต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหาและรู้
ถึงวิธีการแก้ปัญหา มีความรัก ที่จะต้องพิจารณา
เข้าไปที่ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาน้ันๆ และความ
สามัคคีที่จะปฏิบัติลงไปนั้น ควรคำานึงเสมอว่าเรา
จะทำางานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำางานร่วมมือร่วมใจ
เป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี สอดคล้องกับประเวศ 
วะส ี(2545: 21) ทีก่ลา่ววา่ การเรยีนรูข้องบคุคล
ใดบุคคลหนึ่งไม่เพียงพอที่จะทำาให้เรื่องนั้นสำาเร็จ 
เพราะคนอื่นๆ องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้องไม่
ได้เรียนรู้ การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติเท่านั้น
จะบังเกิดผลสำาเร็จ และสอดคล้องกับฉลาด  
จันทรสมบัติ (2559: 9) ที่กล่าวว่าการพัฒนา

และการเปน็หุน้สว่นจะตอ้งเดนิทางรว่มกนั ดงันัน้  
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกข้ันตอน
อย่างมีเสรีและเป็นประชาธิปไตย ซึ่งโรงเรียนคือ 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional  
Learning Community: PLC) ไมใ่ชเ่นน้ใหค้วามรู้ 
ความเข้าใจ แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย และจนสามารถปรับเปลี่ยน 
วัฒนธรรมการทำางานแบบต่างคนต่างอยู่เหมือน
เดิม มาเป็นแบบร่วมมือร่วมใจกันให้เกิดข้ึนใน
โรงเรียนให้สำาเร็จ สอดคล้องกับนครราช อันสุข 
(2560: สัมภาษณ์) มีความเชื่อมั่นในตนเอง การ
สร้างทีมงานให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนตลอดแนวใน
แต่ละปีการศึกษา และมีการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมนำาไปสู่โรงเรียน คือ สังคมแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพที่เป็นจริง 

2. การพัฒนาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิรูปการเรียนรู้สู่
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
สถานศึกษา ด้วยการประยุกต์ใช้การนิเทศเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่การชี้แนะและสอนงาน เป็นการ
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
เนือ่งจากการนำานวตักรรมการนิเทศคลนิกิสูค่วาม
เป็นเลิศ เป็นภาพรวมใหญ่ท่ีครอบคลุมการเรียน
รู้ทั้งห้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หลักส่งผลให้ครูผู้
ร่วมพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสำาคัญ
ที่จะขับเคลื่อนการนิเทศภายในที่มีรูปแบบเน้นทั้ง
ห้องเรียนแบบเปิดและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ใน
อดีต (คณิต ธัญญะภูมิ และคณะ, 2560) ที่
เป็นเช่นน้ีเพราะผู้บริหารสถานศึกษายังให้ความ
สำาคัญกับการนิเทศในช้ันเรียนไม่ได้เท่าที่ควร ครู
ผู้สอนก็ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างสอนยังไม่มี
การพัฒนาร่วมกัน การสังเกตการณ์สอนจึงเป็น
เรื่องที่ยากต่อการนำาไปสู่ต่อการปฏิบัติจริง แต่
หากได้มีวิธีการ รูปแบบในการแก้ไขปัญญาด้าน
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วิชาการของโรงเรียน มีการนำาการนิเทศภายใน
และภายนอกของฉลาด จันทรสมบัติ และโณทัย 
อุดมบุญญานุภาพ (2559: 6-7) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษามีพันธะ
ที่จะใช้กลไกของระบบการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาขององค์กรทั้งกระบวนการเรียนการสอน
กระบวนการบริหารจัดการ โดยใช้กระบวนการ
นิเทศการศึกษาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิด
คณุภาพ เปน็การเรยีนรูด้้วยการปฏบิตัใินหนา้งาน
ท้ังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้นำาไป
สู่การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องแบบ
ทดสอบระดับชาติ ให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดการ
เรยีนรูห้ลกั ผูว้จิยัรว่มทัง้คร ูผูบ้รหิาร ศกึษานิเทศก ์
และนกัวิชาการมีความเห็นตรงกนัวา่จะต้องดำาเนิน
การให้เกิดเป็นรูปธรรมในเร่ืองที่จะแก้ปัญหาเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผล ซึ่งเน้นทักษะ
การคิด การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากภาคความรู ้ความจำาและนำาไปสูจ่ติสำานกึ
สาธารณะ สอดคล้องกับสุรเชต น้อยฤทธิ์และ
นวัตกร หอมสิน (2560: 62) ความตระหนักรู้
ในตนเอง ความเมตตากรุณาและจิตสาธารณะ
สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับการปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจำาวันและเปลี่ยนแปลงตนเองให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ดี และทั้งนี้
เพราะมภีาคดีา้นการศกึษาของชุมชนแห่งการเรยีน
รู้เกิดข้ึนในระดับพื้นที่ของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาประถมศกึษานครพนมเขต 2 ทีเ่ปน็จรงิ โดย
ทีมงานไม่ได้นำาเอาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติของ
ครูเป็นหลักเหมือนเดิม แต่กลับมามุ่งเน้นการนำา
เอาตัวชี้วัดของผู้เรียน การวัดผลและประเมินผล
ที่หน้างานของผู้เรียนมาสู่การจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่เป็นจริง ซึ่งจะเป็นการส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถดำาเนินการได้ทั้งภาคปฏิบัติ ภาคความรู้  
ภาคความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์สู่ทุกกลุ่ม
สาระได้ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
ผู้บรหิารโรงเรยีน ครปูระจำาการ และศกึษานเิทศก์

ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ
นวัตกรรมผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของสถานศกึษา

3. การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเปน็เครือขา่ยในระดับโรงเรยีนและเครอืขา่ย 
กลุม่คณะทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทและ
สภาพทอ้งถิน่ ทัง้นีเ้นือ่งจากเปน็การทำางานแบบมี
ส่วนร่วมโดยใช้บุคคลภายในองค์กร คือ ผู้บริหาร
สานศกึษาของโรงเรยีนกลุม่เปา้หมายนเิทศภายใน
โรงเรียนร่วมกับครูแกนนำาและครูผู้ร่วมพัฒนา
ร่วมกันนิเทศ และบุคคลภายนอกองค์กร คือ 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา
ที่ต่อเนื่อง ในมิติใหม่จากการพัฒนาหน้างานของ
ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ นำาไปสู่การ
ผนึกความร่วมมือ ประสานพลังของครูต้นแบบ ผู้
บริหารต้นแบบ ศึกษานิเทศก์กลุ่มเป้าหมายและ
นกัวิชาการอดุมศึกษาการมองภาพของการพฒันา
ตลอดแนวโดยใช้บันทักการปฏิบัติทั้งก่อนดำาเนิน
การ (BAR) ระหว่างดำาเนินการ(DAR) และหลัง
ดำาเนินการ (AAR) จากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
สู่การช้ีแนะและสอนงาน มาเป็นองค์ประกอบ
หลักในการเรียนรู้สู่ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) และ
นำามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียนและต่าง
โรงเรียน เกิดเป็นภาคีแห่งความร่วมมือ มีความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะ ความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันและการบริหารจัดการที่เหมาะสม นำา
ไปสู่การขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ซึ่ง
ส่งผลถึงเกิดเครือข่ายคลินิกการนิเทศเพื่อความ
เป็นเลิศ ที่เป็นจริงสอดคล้องกับบริบทและสภาพ
ของทอ้งถิน่ สอดคลอ้งกบัการนำาการนเิทศภายใน
และภายนอกของฉลาด จันทรสมบัติและโณทัย 
อุดมบุญญานุภาพ (2559: 6-7) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษามีพันธะ
ที่จะใช้กลไกของระบบการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาขององค์กรทั้งกระบวน การเรียนการสอน 
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กระบวนการบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ
นิเทศการศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ 
พานิช (2548: 1-4) ที่กล่าวว่ารูปแบบการมี
ส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการพัฒนา
มีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ การ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) 6 ขั้นตอน 
และการดำาเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานในลักษณะการบูรณา
การท้ังร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วม
ปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผล
ประโยชน์ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม
ย่อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของฉลาด  
จนัทรสมบติั (2553: 66-69) ไดศึ้กษาวจิยัเกีย่วกบั 
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร
ชมุชน ระเบยีบแบบผสานวธิ ีคอืประยกุตใ์ชก้ารวจิยั
และพัฒนา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
พบว่า กลุ่มองค์กรชุมชนมีความพึงพอใจในการ
ดำาเนินการจัดการความรู้องค์กรชุมชนโดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก ปจัจยัแหง่ความสำาเรจ็ของรปูแบบ 
การจัดการความรู้องค์กรชุมชน ประกอบด้วย 1) 
บุคคลมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 2) การ
ใช้ภาวะผู้นำาของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย 3) ความ
สามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาททีมผู้ร่วม
วิจัย 4) การเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้มีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มแรก 5) บรรยากาศในการทำางานแบบ
มีส่วนร่วม 6) กระบวน การเรียนรู้ควบคู่ด้วยวิธี
ปฏิบัติ และ 7) มีกลไกขับเคลื่อน คือ ศูนย์จัดการ
ความรู้ขององค์กรชุมชนโดยสรุป รูปแบบการ
จดัการความรู้องคก์รชุมชนทีผ่า่นมาทดลองใช้และ
ปรับปรุง พบว่าเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสม 
องค์กรชุมชนมีระบบกลไกขับเคล่ือนการจัดการ
ความรู้หนุนเสริมการพัฒนาชุมชน บุคลากรเกิด
การเรียนรู้ มีความเข้าใจ เชื่อมั่น สามารถดำาเนิน
การจัดการความรู้อย่างได้ผล (ประภาศิริ คูนาคำา  
ภมรพรรณ์ ยุระยาตร์ และฉลาด จันทรสมบัติ, 
2559)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒน�ง�น

1. การพฒันาศกัยภาพของครูประจำาการ
ควรมีทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติจริงในระดับ
โรงเรียน สามารถประเมินผลจากการลงไปนิเทศ 
ตดิตามผลในระดับชัน้เรยีนโดยใชน้วัตกรรมคลนิกิ
นิเทศสู่ความเป็นเลิศ (Educational Supervision 
Clinique the Route to Excellence) เพื่อพัฒนา
ทางวิชาชีพของครูสู่คุณภาพผู้เรียนไปประยุกต์
ใช้ได้จริงในโรงเรียน มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
เปิดห้องเรียนและประยุกต์ใช้ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพ
ของท้องถิ่น

2. การดำาเนินงานที่ ต่อเนื่องเพื่อขับ
เคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กระบวนการบริหาร จัดการในโรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องเป็นผู้นำาพาคณะครูที่ผ่านการ
อบรมแล้วสามรถนำาความรู้ สู่การสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ภาคปฏิบัติในโรงเรียนให้
เป็นองค์การการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นองค์กรที่เข้ม
แข็ง ต่อเน่ืองพัฒนาที่ยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของ
ประเทศไทย 4.0 ทั้งครูประจำาการ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและศึกษานิเทศก์ 4.0 ในสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง 
ศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2560-2561 

3. นักวิชาการจากภายนอกที่เข้าไปร่วม
ส่งเสริมสนับสนุน ทั้งศึกษานิเทศก์และอาจารย์
สอนระดบัอดุมศกึษาควรเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่นำาไปสู่
หนว่ยศกึษานเิทศกท์างการศกึษา ทีจ่ะนำาไปสู่การ
ดำาเนนิงานตามบทบาทหนา้ทีข่องศกึษานิเทศกใ์ห้
เป็นรูปธรรมและครูของครูต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัย

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาที่เน้นการ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบท้ังโรงเรียน
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ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการนิเทศ
แบบออนไลน์ในลักษณะภาคีความร่วมมือโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาโดยใช้
บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
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