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บทคัดย่อ
บทควำมวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศ
กำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ 2) สร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศ
กำรศึกษำ และ 3) เพื่อประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ ดำเนินกำรวิจัยในกำรสร้ำงและพัฒนำกลยุทธ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน
กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำคือ บุคลำกรของ
สำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธ ยมศึกษำสุรินทร์ และโรงเรียนมัธยมศึกษำในสั งกัด จำนวน 85 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ได้แก่ แบบสั มภำษณ์แบบมีโ ครงสร้ำง แบบบันทึกผลกำรวิเครำะห์เอกสำร และ
แบบประเมินกลยุทธ์ วิเครำะห์ข้อมูลโดยหำค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรวิเครำะห์เนื้อหำ
ผลกำรวิ จั ย พบว่ ำ 1) สภำพปั จ จุ บั น และปั ญ หำของกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรนิ เ ทศกำรศึ ก ษำของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์คือ กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำขำดควำมเป็นระบบ
ในด้ำนกำรกำกับติดตำมที่ต่อเนื่องและกำรนำผลกำรนิเทศมำปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ จึงส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพวิชำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด รวมถึงยัง
ไม่มีรูปแบบหรือกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำที่ชัดเจนเพียงพอและเป็นรูปธรรม 2) ผลกำร
สร้ำงกลยุทธ์มี 5 องค์ประกอบหลักได้แก่ 1) ชื่อกลยุทธ์ คือกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้
กระบวนกำรชุ ม ชนแห่ ง กำรเรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำชี พ ผ่ ำ นกำรพั ฒ นำบทเรี ย นร่ ว มกั น สู่ ก ำรปฏิ รู ป กำรเรี ย นรู้
2) วิสัยทัศน์ 3) พันธกิจ 4 ข้อ 4) เป้ำประสงค์ 7 ข้อ และ 5) มีกลยุทธ์อยู่ 4 ด้ำน 7 กลยุทธ์หลัก 28 กลยุทธ์
รอง และ 138 กิจกรรมเพื่อพัฒนำ และ 3) ผลกำรประเมินกลยุทธ์พบว่ำ ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และ
ควำมเป็นประโยชน์ในระดับมำก
คาสาคัญ: กลยุทธ์; กำรนิเทศ; ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ; กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน
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ABSTRACT
This research aimed to: 1) study current conditions and problems of educational
supervision administration of Secondary Educational Service Area Office Surin, 2) create
educational supervision administration strategies, and 3) evaluate propriety, feasibility and
utility of the educational supervision administration strategies. The research process used the
mixed research methodology. The sampling group for studying the current conditions and
problems of educational supervision administration was educational personnel of Secondary
Educational Service Area Office Surin and 85 secondary schools under Secondary Educational
Service Area Office Surin. The research tools used in this research were structured interview
form, content analysis recoding form, and strategy evaluation form. Data were analyzed using
mean, standard deviation, and content analysis.
The research results were found as the followings. 1) The current conditions and
problems of educational supervision administration of Secondary Educational Service Area
Office Surin were the lack of systematically educational supervision administration in
continuous monitoring and quality improving of supervision results, then affecting the
administration for academic quality improvement of Secondary Educational Service Area Office
Surin and schools, and the lack of explicit, insufficient and concrete models and educational
supervision administration strategies. 2) The creation of strategies comprised five main
components, i.e. 1) strategy named “educational supervision administration using professional
learning community through lesson study approach to instructional reform of Secondary
Educational Service Area Office Surin”, 2) vision, 3) four missions, 4) seven targets, and 5)
strategies comprising four items, seven main strategies, 28 secondary strategies, and 138
activities for development. And, 3) The results of strategy evaluation were in propriety,
feasibility and utility at high level.
Keywords: Strategies; Supervision; Professional Learning Community; Lesson Study
บทนา
กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนจะประสบควำมสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องปฏิรูปห้องเรียน ปฏิรูปสื่อ
เทคโนโลยีให้ทันสมัยส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ปรับรูปแบบวิธีสอนและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนให้มีคุณภำพโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนจัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้ครู
จะต้องเปลี่ยนบทบำทตนเองจำกครูผู้สอน (Teacher) ไปเป็นครูฝึก (Coach) และต้องเรียนรู้ทักษะกำรทำ
หน้ำที่นี้โดยกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้
เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom Culture) (Panich, 2012) ที่นักเรียนรู้สึกปลอดภัย สำมำรถ
นำตนเองให้มีควำมมั่นใจที่จะเรียนรู้ โดยที่ครูและนักเรียนจะต้องทำงำนร่วมกันและรับผิดชอบกำรเรียนรู้ที่

4
เกิดขึ้นในชั้นเรียนร่วมกัน นักเรียนสำมำรถประเมินผลงำนของตนเองและของเพื่อนได้ นักเรียนสำมำรถให้และ
รับฟังข้อมูลป้อนกลับจำกเพื่อนได้ ครูสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมในชั้นเรียนที่มีลักษณะหรือบรรยำกำศของกำร
ยอมรับในควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ชั้นเรียนที่นักเรียนรับฟังซึ่งกันและกัน เคำรพในควำมคิดเห็นของผู้อื่น
มีกำรโต้ตอบกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ยอมรับในควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันของเพื่อน ควำมสัมพันธ์ในชั้นเรียนต้อง
เป็นแบบสนับสนุนและร่วมมือ มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจซึ่งกันและกันระหว่ำงครูกับนักเรียน เป็นไปตำมลักษณะ
ของห้องเรียนที่มีควำมเคลื่อนไหว (Classroom Movement) ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกำรออกแบบกิจกรรมกำร
เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ที่ มี ค วำมหมำย และบู ร ณำกำรกั บ กำรประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นำผู้ เ รี ย น ( Formative
Assessment) จำกแนวคิดข้ำงต้น วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำมำรถที่จะตอบโจทย์กำร
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ได้อย่ำงแท้จริงและเป็นรูปธรรมได้ (Heritage, 2010)
ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบำลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ โดยมีเป้ำหมำยหลัก 3 ประกำรคือ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและ
เรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ และส่งเสริ มกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนของสังคมในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นพื้นฐำนที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีคุณภำพก่อนที่จะ
ประกอบอำชีพหรือศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ(Office of the Council of state, 2009)กระทรวงศึกษำธิกำร
จึงได้กำหนดให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้น ฐำน ซึ่ง มีส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำเป็น หน่ว ยงำนหลั ก ทำหน้ ำที่บริ ห ำรจั ดกำรศึกษำในเขตพื้น ที่
กำรศึกษำ และเป็นองค์กำรที่นำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้กำรศึกษำเกิดกำรพัฒนำทั้งเชิงคุณภำพและ
ปริมำณตรงตำมควำมต้องกำรและทันท่วงที และยังมีภำรกิจที่สำคัญเกี่ยวกับกำรจัดและส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชำกรในวัยเรียนในระดับอนุบำลถึงมัธยมศึกษำได้เรียนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด โดยมี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำกระจำยทั่วทั้งประเทศ
เป็นหน่วยงำนกำกับ ประสำน ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในเขตที่รับผิดชอบ ดังนั้นกำรปฏิรูปกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนจึงมีควำมสำคัญ ซึ่งถ้ำกำรจัดกำรศึกษำระดับนี้ดำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำได้ผลดี ก็จะมี ผลต่อกำรจัด
กำรศึกษำในระดับสูงขึ้น
ดังนั้นสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงเป็นหน่วยงำนกำรศึกษำที่สำคัญอย่ำงยิ่ง ที่จะช่วยตอบโจทย์
และแก้ปัญหำกำรปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้นได้ เพรำะเป็นสำนักงำนที่ช่วยกระจำยอำนำจกำร
บริ ห ำรและกำรจัดกำรศึกษำจำกส่ว นกลำงไปให้ ห น่ว ยงำนที่มีห น้ำที่บริห ำรและจัดกำรศึกษำโดยตรงคือ
สถำนศึกษำในสังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำนั้น ๆ ซึ่งควรได้มี ยุทธศำสตร์กำรนำกำรจัดกำรกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ที่เป็นกลไกกำรจัดกำรกำรศึกษำที่สำคัญ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย อันได้แก่ ยุทธศำสตร์
กำรทำงำนแบบเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วม ยุทธศำสตร์กำรประสำนงำน ยุทธศำสตร์กำรใช้เทคโนโลยีและกำร
สื่อสำร ยุทธศำสตร์กำรประชำสัมพันธ์ ยุทธศำสตร์กำรแข่งขันและกำรประกันคุณภำพ และยุทธศำสตร์กำร
ทำงำนที่เน้นคุณภำพทั่วทั้งองค์กร จะเห็นได้ว่ำยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำดังกล่ำว ล้วน
เป็นภำพที่ปรำกฏขึ้นเมื่อเริ่มมีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำทั้งผู้เรียน ประชำชน ครู
และผู้บริหำร หวังให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเชื่อมโยงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม
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ปัญหำสำคัญประกำรหนึ่งที่ทำให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำในประเทศไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จ และเป็น
ประเด็น ที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำคือคุณภำพของครู ด้วยเหตุนี้รัฐบำลจึงได้กำหนดนโยบำยที่
ชัดเจนว่ำ ต้องปฏิรูปห้องเรียนและปฏิรูปกิจกรรมกำรเรียนรู้ ทั้ งนี้จะต้องอำศัยควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ
จำกทุกฝ่ำยผู้บริหำรต้องสนใจให้กำรสนับสนุนและให้ควำมสำคัญ ต้องมีกำรนิเทศติดตำมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
หำกผู้บริหำรไม่เห็นควำมสำคัญก็ยำกที่จะเปลี่ยนแปลงได้ กำรปฏิรูปห้องเรียนถ้ำทำได้ จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ที่ทำให้กำรศึกษำไทยมีคุณภำพเท่ำเทียมกับนำนำประเทศในประชำคมโลก ทั้งนี้ Office of the Council of
state (2009) ได้วิ เครำะห์ ส ถำนภำพกำรพัฒ นำครู ทั้ งระบบและข้ อเสนอแนะแนวทำงกำรพั ฒ นำครูเ พื่ อ
คุณภำพผู้เรียน พบว่ำ ไม่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรนิเทศติดตำมผลที่จะช่วยในกำรพัฒนำครู ระบบกำรนิเทศ
ช่วยเหลือครูมีควำมอ่อนแอ วิธีกำรและสำระกำรพัฒนำครูยังใช้รูปแบบเดิม ๆ ไม่มีนวัตกรรมใหม่ ไม่ตรงกับ
ควำมต้องกำรของครู และได้มีข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรพัฒนำครูเพื่อคุณภำพผู้เรียน อำทิ รูปแบบกำร
พัฒนำครูควรใช้วิธีกำรที่หลำกหลำยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีข้อเสนอแนะว่ำ แนวทำงกำรพัฒนำครู ไม่ควรกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน และ
ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ระบบติดตำมและช่วยเหลือครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำหลังได้รับกำรฝึกอบรมไปแล้วให้ครูสำมำรถนำไปพัฒนำกำรเรียน กำรสอนได้ซึ่งจะส่งผลให้ครูมี
องค์ควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้และส่ งเสริมให้ครูสำมำรถทำหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มศักยภำพและมี
ประสิทธิภำพ
จำกหลักกำรและแนวคิดดังกล่ำวข้ำงต้น จะเห็นถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำร
พัฒนำงำน พัฒนำองค์กร โดยเฉพำะองค์กรด้ำนกำรศึกษำควรต้องให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้มีควำมมุ่ง
หมำยถึงคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำเป็นสำคัญ และในส่วนของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนนั้น กำรบริหำร
กำรศึกษำระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงมีส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อนและพั ฒนำคุณภำพ โดยเฉพำะใน
บริบทเชิงพื้นที่หรือท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิ่ง ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำที่ส่งผล
ต่อคุณภำพกำรศึกษำคือ ประเด็นกลไกกำรขับเคลื่อนเพื่อพัฒนำครูให้มีประสิทธิภำพ ระบบกำรบริหำรจัดกำร
นิเทศติดตำมที่จะช่ว ยเหลือพัฒ นำครู โดยผู้นำทำงวิชำกำรซึ่งอยู่ในฐำนะผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ หรือ สพม.สุรินทร์ จึงเห็นว่ำกำรใช้กลยุทธ์ในเชิงบริหำรจัดกำรที่จะช่วยพัฒนำ
คุณภำพของครู ในประเด็น นี้ คือ มุ่งพัฒ นำกลยุ ทธ์กำรบริห ำรจัดกำรกำรนิเทศติดตำมที่จะมี ส่ ว นส่ งเสริ ม
สนั บ สนุ น และช่ ว ยเหลื อ พั ฒ นำครู ไ ด้ และเล็ ง เห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรนิ เ ทศกำรศึ ก ษำเพรำะเป็ น
กระบวนกำรที่ดำเนินกำรให้คำปรึกษำ ชี้แนะอย่ำงมีจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน เป็นระบบ มีรูปแบบวิธีกำร กิจกรรม
นิเทศที่หลำกหลำย สำมำรถปรับให้เข้ำกับบริบทของสถำนศึกษำและควำมต้องกำรของครู เป็นกำรปฏิบัติงำน
เป็นแบบมีส่วนร่วมทั้งผู้นิเทศและผู้รับกำรนิเทศกำรนิเทศ จึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีควำมเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่
จะนำไปใช้ในกำรพัฒนำครูให้มีคุณภำพให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพและ
ส่งผลให้คุณภำพวิชำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำดีขึ้น ผู้ วิจัยจึงมีควำมสนใจที่จะวิจัยและพัฒนำกล
ยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning
Community: PLC) (Fernandez & Yoshida, 2004) ผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS)
หรื อ PLC-LS สู่ กำรปฏิรู ป กำรเรี ย นร ู้ ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรส่ งเสริม พัฒ นำคุณภำพกำรบริห ำร
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สถำนศึกษำในสังกัดและคุณภำพครูให้เป็นครูมืออำชีพ ที่จัดกำรเรียนรู้ในลักษณะเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน (New Classroom Culture) ที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อย
ไปสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน และพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์
2. เพื่ อ สร้ ำ งกลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรนิ เ ทศกำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
มัธยมศึกษำสุรินทร์
3. เพื่อประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
กำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์
วิธีดาเนินการวิจัย
กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำน (เชิงปริมำณและคุณภำพ) มีขั้นตอนกำรวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์
1.1 ศึ ก ษำเอกสำร ทฤษฎี และงำนวิ จั ยที่ เ กี่ย วข้ องกั บกำรบริ ห ำรจั ด กำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ กำรนิ เ ทศ
กำรศึกษำ
1.2 ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์
กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งคื อ ผู้ บ ริ ห ำรกำรศึ ก ษำ ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม บุ ค ลำกรและศึ ก ษำนิ เ ทศก์ ใ น
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ประกอบด้วยผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ และหัวหน้ำ
งำนนิเทศภำยในโรงเรียน จำนวน 85 โรงเรียน
1.3 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ แ ละเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล 2 วิ ธี ได้ แ ก่ ใช้ แ บบสั ม ภำษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ ำ ง และ
กำรวิเครำะห์เอกสำร
1.3.1 ผู้วิจั ยและคณะผู้ ช่ว ยนักวิจัย สั มภำษณ์กลุ่มตัว อย่ำงจำนวน 24 คน โดยเลื อกจำก
ผู้บริหำรกำรศึกษำและบุคลำกรที่รับผิดชอบด้ำนนิเทศกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 3 คน
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำที่มีประสบกำรณ์บริหำรในสถำนศึกษำอย่ำงน้อย 3 ปี จำนวน 8 คน รองผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำกลุ่มงำนวิชำกำรที่ทำหน้ำที่รับผิดชอบงำนนิเทศกำรศึกษำ จำนวน 8 คน และครูผู้สอนปฏิบัติ
หน้ำที่หัวหน้ำงำนนิเทศภำยในโรงเรียน จำนวน 5 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำในแบบบันทึก
กำรสัมภำษณ์ตำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ
1.3.2 ผู้วิจัยและคณะผู้ช่วยนักวิจัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน
ปัญหำ ผลผลิตจำกกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ นโยบำยต่ำงๆ และ
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ข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน 2 ปีกำรศึกษำย้อนหลัง ได้แก่ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์สภำวะองค์กร
(SWOT Analysis) รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี รำยงำนผลกำรประเมิน
และกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้แก่ 1) มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) ยุทธศำสตร์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ 3) มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร (KPI Report System: KRS) และรำยงำนผลกำรนิ เ ทศติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนของ
สถำนศึกษำในสังกัด แล้วดำเนินกำรรวบรวม จัดกลุ่มและสังเครำะห์ข้อมูลสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ
ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ
2.1 นำสำรสนเทศที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1 ร่วมกับใช้แนวคิดทฤษฎีกำรพัฒนำกลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ์ กำรนิเทศกำรศึกษำ กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ และกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน
มำจัดทำเป็นร่ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ ซึ่งองค์ประกอบของร่ำ งกลยุทธ์ ประกอบด้วย
ชื่อกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และกิจกรรมเพื่อพัฒนำตำมกลยุทธ์รอง
2.2 ตรวจสอบและยื น ยั น ควำมเหมำะสมและควำมเป็ นไปได้ ของกลยุท ธ์ โดยกำรจั ดสั ม มนำอิ ง
ผู้เชี่ยวชำญ (Connoisseurship) จำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชำญองค์กรระดับนำนำชำติ อำจำรย์
ระดับอุดมศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์
2.3 ปรับปรุงแก้ไขตำมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญ ให้กลยุทธ์มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น
2.4 สร้ำงคู่มือกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำตำมกลยุทธ์ที่พัฒนำขึ้น และตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของแต่ละกิจกรรมเพื่อพัฒนำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
2.5 ประเมินควำมเหมำะสมของคู่มือกำรบริหำรจัดกำร โดยผู้เชี่ยวชำญจำนวน 7 คน ที่มีคุณสมบัติ
สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก และมีประสบกำรณ์กำรสอนสำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรเขต
พื้น ที่กำรศึกษำ และด้ำนกำรนิ เทศกำรศึกษำ ประกอบด้ว ยอำจำรย์ระดับอุดมศึกษำ ผู้บริห ำรกำรศึกษำ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และศึกษำนิเทศก์
2.6 ปรับปรุงคู่มือกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ ตำมคำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้คู่มือ
มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์
3.1 ผู้วิจัยในฐำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ได้บริหำรจัดกำรกำร
นิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำร
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ และคู่มือที่พัฒนำขึ้น
ในภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีโรงเรียนทุกโรงในสังกัดที่รับกำรพัฒนำคุณภำพวิชำกำรผ่ำน
กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 85 โรงเรียน
3.2 ดำเนิน กำรประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์กำร
บริห ำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุ รินทร์ โดยผู้ ทรงคุณวุฒิ
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ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมิน
ควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์ ซึ่งมีลักษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ
(Rating Scale) 5 ระดับ กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรหำค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลการวิจัย
จำกกำรวิจัยเรื่อง กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยนำเสนอดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำขำดควำมเป็น
ระบบ และมีกำรกำกับ ติดตำมที่ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้นำผลกำรนิเทศมำปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ จึงส่งผล
กระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพวิชำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด
รวมถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ยังไม่มีรูปแบบหรือกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศ
กำรศึกษำที่ชัดเจนเพียงพอและเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์ที่ 2 สร้ำงกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุรินทร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลยุทธ์ที่พัฒนำขึ้น ซึ่งได้ผ่ำนกำรประเมินและปรับปรุงตำมคำแนะนำ
ของผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มีองค์ประกอบและรำยละเอียดดังนี้
ชื่อกลยุทธ์ กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้
วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำร PLC-LS สู่กำรปฏิรูป
กำรเรียนรู้
พั น ธกิ จ 1) พั ฒ นำระบบบริ ห ำรจั ด กำรและส่ ง เสริ ม กำรนิ เ ทศกำรศึ ก ษำโดยกำรน ำองค์ ก รที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ 2) พั ฒ นำกระบวนกำรนิ เ ทศโดยใช้ PLC-LS 3) ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ เ ชิ ง รุ ก ที่ ผ่ ำ น
กระบวนกำร PLC-LS ที่มีประสิทธิภำพ และ 4) ส่งเสริมกำรบริหำรงำนนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ
เป้าประสงค์ 1) สพม.สุรินทร์มีกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรนิเทศกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ
2) สพม.สุรินทร์มีกระบวนกำรนิเทศโดยใช้ PLC-LS ที่เหมำะสมกับบริบทของเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียน
3) ครูมีสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้เพียงพอและเหมำะสม 4) ครูมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกที่ผ่ำน
กระบวนกำร PLC-LS 5) ที ม PLC มี ก ำรเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นำระบบกำรเรี ย นกำรสอนร่ ว มกั น 6) ผู้ บ ริ ห ำร
สถำนศึกษำมีสมรรถนะและลักษณะผู้นำทำงวิชำกำร และ 7) สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรงำนนิเทศภำยใน
ที่มีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ มี 4 ด้ำนคือ กลยุทธ์ด้ำนภำวะผู้นำ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ (คือกลยุทธ์ที่ 1) กลยุทธ์ด้ำน
กระบวนกำรนิ เ ทศ โดยใช้ PLC-LS ประกอบด้ ว ย 2 กลยุ ท ธ์ (คื อ กลยุ ท ธ์ ที่ 2 และ 3) กลยุ ท ธ์ ด้ ำ นครู
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ (คือกลยุทธ์ที่ 4 และ 5) และกลยุทธ์ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์
(คือกลยุทธ์ที่ 6 และ 7)
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7 กลยุทธ์หลัก 28 กลยุทธ์รอง และ 138 กิจกรรมเพื่อพัฒนา ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลยุทธ์ ร อง 1.1 จั ดทำแผนพัฒนำและวัตถุประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำที่
ชัดเจน มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) วิเครำะห์ผลกำรพัฒนำคุณภำพ ตำมแผนพัฒนำ สพม.สุรินทร์ ปีกำรศึกษำ
ที่ผ่ ำ นมำ 2) สั งเครำะห์ เ ชื่ อ มโยงควำมสอดคล้ อ งระหว่ ำ งนโยบำยต้ น สั ง กั ดกั บ สพม.สุ ริ น ทร์ 3) ประชุ ม
ปฏิบัติกำรยกร่ำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ 4) ประชุมพิจำรณำเพื่ อให้ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. และชี้แจงต่อที่ประชุมประธำนสหวิทยำเขต และกำรประชุมผู้บริหำร
โรงเรี ยน และ 5) ประกำศเป็ นแผนพัฒนำคุณภำพกำรบริห ำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำและเผยแพร่ทุก
ช่องทำง กลยุทธ์ร อง 1.2 สร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อกำรนิเทศกำรศึกษำ มี กิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ
1) ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรนิเทศเพื่อปรับทัศนคติและสร้ำงแรงจูงใจ รักและผูกพันองค์กร
2) จั ดกิจ กรรมที่ส นับ สนุ น กำรนิเทศกำรศึกษำโดยทุกคนมีส่ ว นร่วม 3) สร้ำงขวัญกำลังใจกับวิธีปฏิบัติที่ดี
และ 4) กำกับ ติดตำม และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำควำมเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เอื้อต่อกำรนิเทศกำรศึกษำ
ที่ยั่งยืน กลยุทธ์รอง 1.3 ประสำนควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) วำงแผนเพื่อ
กำหนดวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำร่วมกัน 2) ติดต่อ ประสำนงำน และขอควำมอนุเครำะห์ใน
กำรมีส่วนร่วม ให้คำปรึกษำ หรือทำข้อตกลง (MOU) และ 3) พัฒนำกำรดำเนินงำนนิเทศกำรศึกษำร่วมกัน
4) สรุป รำยงำนผล จัดทำสำรสนเทศ และรำยงำนต่อผู้เกี่ยวข้องทรำบ กลยุทธ์รอง 1.4 พัฒนำกำรจัดกำรงำน
ที่เชื่อมโยงภำรกิจทุกกลุ่มงำน กับกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ
1) วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงของภำระงำนแต่ละกลุ่มงำน ที่สัมพันธ์กับกลุ่มนิเทศฯ 2) นำเสนอภำรกิจต่อที่
ประชุมผู้บริหำรและบุคลำกรของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 3) จัดกลุ่มกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันและบูรณกำรภำระงำน
4) กำกับติดตำมกำรจัดกำรงำนที่เชื่อมโยงภำรกิจโดยผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ 5) สรุป รำยงำน
ผลและจัดทำสำรสนเทศ กลยุทธ์รอง 1.5 พัฒนำบุคลำกรด้วยกำรประเมินเสริมพลัง และพัฒนำระบบชี้แนะ/พี่เลี้ยง
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ตำมนโยบำย
กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบ TPS Model 2) วิเครำะห์ควำมต้องกำรในแผนพัฒนำรำยบุคคล (ID Plan) เพื่อ
จัดเป็นกลุ่มของกำรพัฒนำ 3) กำหนดปฏิทินนิเทศบุคลำกรด้วยกำรประเมินเสริมพลัง มีระบบชี้แนะ/พี่เลี้ยง
และมีกำรสะท้อนผลกลับเพื่อกำรพัฒนำ และ 4) กำกับ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร
กลยุทธ์ รอง 1.6 จัดโครงสร้ำงกำรบริห ำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำให้ชัดเจน มี กิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ
1) พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อจัดทำกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ 2) จัดทำกรอบโครงสร้ำง
กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ 3) เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม และปรับปรุง
โครงสร้ำง 4) ประชำสัมพันธ์โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ 5) ขับเคลื่อนกำรนิเทศตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ และ 6) ประเมินผลโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศ
กำรศึกษำ กลยุทธ์รอง 1.7 กำกับ ติดตำม ประเมินผลเพื่อพัฒนำกำรดำเนินงำน สร้ำงขวัญกำลังใจ และ
เผยแพร่ในวงวิชำกำร มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) กำหนดกรอบและเครื่องมือในกำรกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล 2) ดำเนินกำรตำมกรอบกำรประเมิน 3) กำกับและติดตำมกำรดำเนินงำนกำรนิเทศกำรศึกษำ
4) สร้ำงขวัญกำลังใจแก่บุคลำกรและโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 5) ถอดบทเรียน และจัดทำ
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เป็ นแนวทำงกำรพัฒ นำกำรบริ ห ำรจั ดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำ 6) เขียนบทควำมวิช ำกำร เผยแพร่ในเวที
วิชำกำร และวำรสำรที่ได้รับกำรรับรอง และ 7) จัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรนิเทศ โดยใช้ PLC-LS ของเขตพื้นที่กำรศึกษำร่วมกับโรงเรียน
กลยุทธ์รอง 2.1 พัฒนำแผนกำรนิเทศกำรศึกษำตำมแนวคิดของ PLC-LS มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ
1) กำหนดเป้ำหมำยกำรนิเทศกำรศึกษำโดยทีมวำงแผนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน 2) ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศจำก
รำยงำนผลกำรนิเทศปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 3) จัดทำร่ำงแผนกำรนิเทศ 4) นำแผนกำรนิเทศเสนอต่อที่ประชุม
องค์คณะ (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และ 5) กำหนดกรอบปฏิทินกำรดำเนินงำน และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน กลยุทธ์ รอง 2.2 พัฒนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรPLC-LS และแนวทำงกำร
นิ เทศ แก่ ผู้ บ ริ ห ำร ครู และศึ กษำนิ เทศก์ มี กิ จ กรรมเพื่อ พั ฒ นาคื อ 1) จั ดกิ จกรรมประชุม ชี้แ จงและฝึ ก
ปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร PLC-LS และแนวทำงกำรนิเทศ สำหรับผู้บริหำรทุก
โรงเรียนและศึกษำนิเทศก์ ในกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน 2) จัดกิจกรรมประชุมฝึกปฏิบัติกำรเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร PLC-LS และแนวทำงกำรนิเทศ สำหรับครูผู้รับผิดชอบงำนนิเทศภำยใน สำหรับ
กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ 3) ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจผู้บริหำรและครูเกี่ยวกับกระบวนกำร PLC-LS
4) ให้กำรชี้แนะเพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจที่ชัดเจนโดยผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำและศึกษำนิเทศก์ กลยุทธ์
รอง 2.3 พัฒนำระบบกำรนิเทศภำยในโรงเรียน มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) วำงแผน กำหนดเป้ำหมำยและ
ทิศทำงกำรนิเทศกำรศึกษำโดยทีมบริหำร 2) ทีมครูผู้รับผิดชอบงำนนิเทศภำยใน ออกแบบกำรขับเคลื่อนและ
พัฒนำระบบดำเนินงำนในโรงเรียน 3) จัดประชุมชี้แจงและขยำยผล ฝึกปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกระบวนกำร PLCLS และประเมินควำมเข้ำใจ ครูและบุคลำกรทุกคนในโรงเรียน 4) กำหนดเป้ำหมำยและจัดตั้งทีม PLC ร่วมกับ
เครือข่ำยภำยนอก 5) วำงแผนและจัดปฏิทินกำรดำเนินงำนเปิดชั้นเรียน 6) โรงเรียนดำเนินกำรนิเทศภำยใน
โดยใช้กระบวนกำรPLC-LSอย่ำงเป็นวิถีปกติ และมีกำรรับกำรนิเทศจำกเขตพื้นที่กำรศึกษำ 7) จัดทำรำยงำน
สำรสนเทศ เพื่อใช้พัฒนำงำน และ 8) มีกำรปรับประยุกต์วิธีกำรนิเทศ ในกรณีที่อยู่ในสถำนกำรณ์ไ ม่ปกติ
กลยุทธ์รอง 2.4 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ กำกับ ติดตำม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้ำงวัฒนธรรมใหม่
ในกำรนิ เทศกำรศึ กษำ มี กิจ กรรมเพื่ อ พัฒ นาคือ 1) ทีม นิเทศของส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึ กษำ กำหนด
แผนกำรกำกับ ติดตำม 2) โรงเรียนรำยงำนกำรดำเนินงำนให้เขตพื้น ที่กำรศึกษำทรำบ และให้ข้อสะท้อนผล
เพื่อกำรพัฒนำ 3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติ 4) ประชุมปฏิบัติกำร
เพื่อระดมควำมคิดจำกกำรดำเนินงำนนิเทศ และถอดบทเรียนเพื่อค้นหำวิธีปฏิบัติที่ดี 5) จัดทำสื่อเผยแพร่ใน
ช่องทำงสื่อสำรต่ำง ๆ และ 6) ดำเนินกำรประเมินโครงกำร เพื่อติดตำมควำมเป็นวัฒนธรรมในกำรนิเทศของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์รอง 3.1 บริหำรงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนย่อยภำยในโรงเรียน และ ภำคีเครือข่ำยแหล่ง
เรียนรู้ มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) กำหนดหน่วยงำนย่อยภำยในโรงเรียน และภำคีเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ให้
ชัดเจน 2) สร้ำงควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรบริหำรร่วมกัน ด้ำนสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 3) ดำเนินงำน
นิเทศกำรศึกษำ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ร่วมกับภำคีเครื อข่ำย และ 4) ประเมินผลควำมร่วมมือ
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ระหว่ำงหน่วยงำนย่อยภำยในโรงเรียนกับภำคีเครือข่ำย กลยุทธ์รอง 3.2 ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) รวบรวมสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 2) จัดทำคลังสื่อสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนงำนนิเทศกำรศึกษำของโรงเรียน 3) ประชำสัมพันธ์กำรให้บริกำร ระดับโรงเรียน และศูนย์พัฒนำ
วิชำกำรกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 4) ประเมินผลกำรใช้ และปรับปรุงคลังสื่อสำรสนเทศ กลยุทธ์รอง 3.3
จัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมำะสม มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) สำรวจ
สภำพแวดล้อมของชั้นเรียนที่จะใช้ในกิจกรรม PLC-LS 2) จัดหำทรัพยำกรสนับสนุนเพื่อส่งเสริมกิจกรรม PLCLS และ 3) ปรับปรุงและพัฒนำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมำะสม และใช้
งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง กลยุทธ์รอง 3.4 มีระบบดูแลรักษำสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คือ 1)คัดกรองและคัดสรรคุณภำพของสื่อ นวัตกรรม 2) ปรับปรุง หรือจัดหำสื่อ นวัตกรรมให้มีควำมเหมำะสม
3) ซ่ อมแซม บ ำรุ ง รั กษำสื่ อ และจั ด เก็บ อย่ำ งถู กวิ ธี และ 4) ประเมิน ผลและพั ฒ นำระบบดูแ ลรั กษำสื่ อ
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้ครูพัฒนำทักษะกำรนิเทศโดยใช้ PLC-LS
กลยุทธ์รอง 4.1 พัฒนำคุณลักษณะ/ทัศนคติ/แรงบันดำลใจ/ค่ำนิยมของครูต่อกำรนิเทศโดยใช้ PLCLS มี กิ จ กรรมเพื่อ พั ฒ นาคื อ 1) ประชุ ม ชี้แ จงครู เ พื่อ สร้ ำ งควำมเข้ ำใจ มี ทัศ นคติ ที่ดี และเปิด ใจยอมรั บ
2) น ำเสนอตัว อย่ ำ งผลงำนกำรปฏิ บั ติ ที่ดี 3) ศึ กษำดู งำนโรงเรีย นที่ด ำเนิน งำนได้ ประสบผลส ำเร็ จ และ
4) จัดระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษำ (เช่น ผู้บริหำรโรงเรียน ครูต้นแบบ และศึกษำนิเทศก์) กลยุทธ์รอง 4.2 พัฒนำ
สมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะครู
2) นำเสนอตัวอย่ำงผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก 3) ศึกษำดูงำนครูที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 4) จัดระบบพี่เลี้ยงให้
คำปรึกษำ 5) จัดกิจกรรมกลุ่ม PLC ด้วยกำรฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและรับกำรนิเทศติดตำม และ
6) ประเมินสมรรถนะครูด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนำ กลยุทธ์รอง 4.3
พั ฒ นำทั ก ษะของครู ด้ ำ นบทบำทในกำรเปิ ด ชั้ น เรี ย น (LS) มี กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาคื อ 1) ประชุ ม ชี้ แ จง
กระบวนกำร PLC-LS 2) ศึกษำดูงำนกิจกรรมกำรเปิดชั้นเรียนในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ 3) ตั้งทีม PLC
และวำงแผนกำรเปิดชั้นเรียน 4) ดำเนินกำรเปิดชั้นเรียน และ 5) ประเมินและพัฒนำทักษะของครูด้ำนบทบำท
ในกำรเปิดชั้น เรี ย นอย่ำงต่อเนื่อง กลยุทธ์ รอง 4.4 สร้ำงบรรยำกำศอันดีในกำรพัฒ นำบทเรียนร่ว มกัน มี
กิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ตั้งทีม PLC ที่มีแนวคิดพัฒนำงำนร่วมกัน 2) สะท้อนผลในวงสนทนำด้วยสุนทรีย
สนทนำ 3) เปิดใจยอมรับควำมคิดเห็นของสมำชิกในวงสนทนำ และ 4) เปลี่ยนบทบำทตนเองในกิจกรรมเปิด
ชั้นเรียนวงรอบต่อไป
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิเทศภำยในโดยใช้ PLC -LS ให้บรรลุประสิทธิผล
กลยุทธ์รอง 5.1 สร้ำงควำมร่วมมือภำยในโรงเรียน มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ประชุมสร้ำงควำม
เข้ำใจระบบประกัน คุณภำพภำยใน คุณภำพวิช ำกำรและกำรประกันคุณภำพระดับห้องเรียน 2) วำงแผน
กำหนดหน้ ำที่ควำมรับ ผิดชอบตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียน 3) สร้ำงกลุ่ม PLC ตำมภำรกิจควำม
ร่วมมือ 4) กำหนดปฏิทินกำรนิเทศภำยในให้ชัดเจน 5) ดำเนินกำรนิเทศภำยใน และ 6) รำยงำนสรุปผล และ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กลยุทธ์รอง 5.2 สร้างแรงจูงใจให้ครู มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ประชุมชี้แจงครู เพื่อ
สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมตระหนักเกี่ยวกับกำรดำเนินงำน PLC-LS ที่ส่งผลต่อคุณภำพผู้เรียน 2) คัดสรรครูที่
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มีวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรเปิดชั้นเรียน 3) ประเมินผล และมอบเกียรติบัตรครูที่เปิดชั้นเรียนที่มีคุณภำพ (รำงวัลครู
สอนดี Smart Teacher) โดย สพม.สุรินทร์ และ 4) นำผลกำรพัฒนำคุณภำพครู เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำร
เลื่อนวิทยฐำนะ และกำรประกวดผลงำนครูในเวทีต่ำง ๆ กลยุทธ์รอง 5.3 มีระบบพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) จัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 2) มอบหมำยคำสั่ง
ปฏิบัติหน้ำที่สอนของครู กำหนดปฏิทินกำรนิเทศและกำรส่งงำน 3) ครูรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน
PLC-LS อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง 4) นิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และพร้ อ มรั บ กำรนิ เ ทศจำกภำยนอก
5) มีกิจกรรม Symposium ประจำปีกำรศึกษำระดับโรงเรียน และ 6) ส่งเสริมครูทุกคนให้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในมหกรรมวิชำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำสมรรถนะและคุณลักษณะผู้บริหำร เป็นผู้นำทำงวิชำกำรและกำรนิเทศภำยในโดย
ใช้กระบวนกำร PLC-LS
กลยุท ธ์ ร อง 6.1 พัฒ นำทัศนคติ/ แรงบันดำลใจ/ค่ำนิยมของผู้ บริห ำรต่อกำรนิเทศภำยในโดยใช้
กระบวนกำร PLC-LS มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ประชุมชี้แจงผู้บริหำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ มีทัศนคติที่ดี
และเปิดใจยอมรับ 2) ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมนโยบำย
กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบ TPS Model for School (สำหรับสถำนศึกษำ) 3) นำเสนอตัวอย่ำงโรงเรียนที่มี
ผลงำนกำรปฏิบัติที่ดี 4) ศึกษำดูงำนโรงเรียนที่ดำเนินงำนได้สำเร็จ และ 5) จัดตั้งกลุ่ม PLC หรือกลุ่มสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อให้คำปรึกษำ กลยุทธ์รอง 6.2 พัฒนำสมรรถนะของผู้บริหำรให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรนิเทศ
ภำยใน โดยใช้ PLC-LS มีกิจ กรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ประชุมปฏิบัติกำรและฝึ กทักษะในกระบวน PLC-LS
2) วิพำกษ์บทบำทผู้บริหำร จำกกำรนำเสนอตัวอย่ำงผลงำนกำรเปิดชั้นเรียนของห้องเรียนสำธิต 3) ศึกษำดู
งำนกำรเปิดชั้นเรียนในห้องเรียนสำธิต 4) เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเปิดชั้นเรียนของครูในโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
5) จัดกิจกรรมกลุ่ม PLC และนิเทศติดตำมจำกสหวิทยำเขต และสพม.สุรินทร์ และ 6) ประเมินสมรรถนะ
ผู้บริหำรด้ำนกำรนิเทศภำยในและสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนำ กลยุทธ์รอง 6.3 ส่งเสริมคุณลักษณะผู้บริหำร
ที่เอื้อต่อกำรนิเทศภำยใน มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน และแนวทำงกำรบริหำรแบบ TPS Model for School และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) กำหนดแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และพัฒนำแผนปฏิบัติกำรประจำปี 3) เป็นผู้นำ สนับสนุน ส่งเสริม ให้
คำปรึ กษำ แก้ปั ญหำกำรด ำเนิ น กำรพั ฒ นำคุ ณภำพกำรเรีย นกำรสอนของครู จั ดหำสื่ อ และงบประมำณ
ประสำนงำนกับภำคีเครือข่ำยให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ และ 4) รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
จำกส ำนั กงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำมัธ ยมสุ รินทร์ ผู้ ทรงคุณวุฒิ และภำคีเครือข่ำย โดยนำข้อสะท้อนผลไป
ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้บริหำรเป็นผู้นำทำงวิชำกำรด้ำนกำรนิเทศภำยในโดยใช้กระบวนกำร PLC-LS
กลยุทธ์รอง 7.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหำรมุ่งมั่นยกระดับคุณภำพของสถำนศึ กษำ มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ
1) กำหนดนโยบำยกำรขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำให้ชัดเจน 2) นิเทศ กำกับ ติดตำมอย่ำง
ต่อเนื่ องและสม่ำเสมอ 3) ให้ผู้บ ริหำรโรงเรียนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 4)
พัฒนำเป็นโรงเรียนในฐำนะชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC) 5) ประเมินผล
และมอบเกียรติบัตรผู้บริหำรที่สนับสนุนกิจกรรมเปิดชั้นเรียนที่มีคุณภำพ (รำงวัลผู้บริหำรสถำนศึกษำดีเด่น
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Smart Director) โดย สพม.สุรินทร์ และ 6) นำผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำร
เลื่อนวิทยฐำนะ และกำรร่วมประกวดผลงำนในเวทีต่ำง ๆ กลยุทธ์รอง 7.2 มีแนวทำงกำรวำงนโยบำยและ
จัดทำแผนนิเทศภำยในอย่ำงชัดเจน มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรกำหนดกรอบ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรนิเทศภำยในโดยใช้ PLC-LS 2) จัดทำคู่มือกำรดำเนินงำนนิเทศภำยใน
ของโรงเรียน 3) ติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง และ 4) รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินงำนทุก
เดือนต่อที่ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำประจำทุกเดื อน กลยุทธ์รอง 7.3 ผู้บริหำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคือ 1) จัดทำปฏิทินกำรดำเนินงำนที่กำหนดเป็นช่วงเวลำ (Timeline) 2)
เปิดช่องทำงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงควำมคิดเห็น ชี้แนะเพื่อปรับปรุงกำรดำเนินงำน 3) ให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย มีส่วนร่วมในกิจ กรรม PLC-LS และร่วมประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (ตำม วPA) 4) รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทรำบเป็นประจำ และ 5) เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมเป็นกรรมกำร
ผู้ ทรงคุณวุฒิ และวิ พำกษ์ ผ ลงำนร่ ว มกัน ในเวที ประชุ มวิช ำกำรต่ ำ งๆ ระดับ เขตพื้ นที่กำรศึกษำ และงำน
มหกรรมวิชำกำรของ สพม.สุรินทร์
วัตถุประสงค์ที่ 3 ประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์กำร
บริหำรจั ดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ
ผลกำรประเมินกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน
พบว่ำ ด้ำนควำมเหมำะสมโดยรวมอยู่ ในระดับมำก ควำมเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ ในระดับมำก และควำมเป็น
ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับมำก
องค์ความรู้ใหม่
ผู้ วิ จั ย น ำกลยุ ท ธ์ก ำรบริ ห ำรจั ดกำรกำรนิ เทศกำรศึ กษำที่พั ฒ นำขึ้น มำสร้ ำ งที มงำนร่ ว มกั บภำคี
เครือข่ำยทำงวิชำกำรเพื่อกำหนดเป้ำหมำยร่วมกันระหว่ำงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำในสังกัด
และภำคีเครือข่ำย โดยให้ทุกฝ่ำยเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อพัฒนำคุณภำพงำนวิชำกำร
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีกำรร่วมวิเครำะห์ แก้ไข และประเมินเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันที่ทำให้
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีควำมตระหนักและเกิดควำมเป็นเจ้ำของกลยุทธ์นี้ร่วมกัน โดยใช้แนวทำงของกระบวนกำร
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน เพื่อเป็นตัวแปรกแทรกเสริม ทำให้ได้กลยุทธ์
4 ด้ำ น มี 7 กลยุ ทธ์ ห ลั ก ที่ มีร ะบบ เป็ น รู ป ธรรม และมีค วำมเหมำะสมกั บ ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ กำรศึก ษำ
มัธยมศึกษำสุรินทร์
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจำกกำรวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำขำดควำมเป็นระบบ
และมีกำรกำกับ ติดตำมที่ไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้นำผลกำรนิเทศมำปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ จึงส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพวิชำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด รวมถึง
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำมัธ ยมศึก ษำสุ รินทร์ยังไม่มีรู ปแบบหรื อกลยุทธ์ กำรบริห ำรจัดกำรกำรนิเทศ
กำรศึกษำที่ชัดเจนเพียงพอและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ Phuttharak, Wannasri, Chansira and Mejang
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(2013) วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรส่งเสริมภำรกิจด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำรในสำนักงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ผลกำรวิจัยด้ำนกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพปัจจุบัน พบว่ำ 1) ด้ำนสภำพแวดล้อมและ
แนวทำงกำรส่งเสริมภำรกิจกำรบริหำรงำนวิชำกำรจำกกำรทำ SWOT Analysis พบว่ำ จุดแข็งคือสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีควำมพร้อมในกำรส่งเสริมกำรบริหำรงำนวิชำกำร ด้ำนจุดอ่อน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนโอกำส ชุมชนให้ ควำมสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
และ ด้ำนอุปสรรค ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำขำดทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่ว น
แนวทำงกำรพัฒ นำคือ กำรกำหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์กลยุทธ์ ในกำรส่งเสริมภำรกิจด้ำนกำร
บริหำรงำนวิชำกำร พัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือและส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับ
Phanchaipoo, Boonrom and Masena (2022) วิจัย เรื่อง รูปแบบกำรใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ผลกำรวิจัยด้ำนกำรศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำ พบว่ำ สภำพปัจจุบันกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับมำก ปัญหำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ด้ำน
ควำมต้องกำรพบว่ำ ควำมต้ องกำรที่จ ะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เ พื่ อ เป็ น สิ่ ง ที่ ช่ ว ยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพั ฒ นำกระบวนกำรด ำเนิ น งำนนิ เ ทศใน
สถำนศึกษำให้มีควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ
ผลจำกกำรวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่ำ กลยุทธ์ที่พัฒนำขึ้น ได้ผ่ำนกำรประเมินและปรับปรุงตำม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญเพื่อให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งกลยุทธ์มี 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ชื่อกลยุทธ์
คือ กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำน
กำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ 2) วิสัยทัศน์ 3) พันธกิจ 4 ข้อ 4) เป้ำประสงค์ 7 ข้อ และ
5) มีกลยุทธ์อยู่ 4 ด้ำน 7 กลยุทธ์หลัก 28 กลยุทธ์รอง และ 138 กิจกรรมเพื่อพัฒนำ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Rangchaikulwiboonsee (2014) กล่ำวว่ำ รูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 7 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบกำรดำเนินงำน 3 องค์ประกอบคือ
กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรปฏิบัติกำรนิเทศ และกำรประเมินผล และองค์ประกอบที่สนับสนุนให้เกิดกำรทำงำนที่
มีประสิทธิภำพ 4 องค์ประกอบคือ กำรพัฒนำสมรรถนะผู้นิเทศ กำรทำงำนเป็นทีม กำรจัดกำรควำมรู้ และกำร
สร้ำงเครือข่ำย ซึ่งทั้ง 7 องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกำรดำเนินงำนนิเทศกำรศึกษำของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่ทำหน้ำที่นิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำ และ
สอดคล้องกับ Wongkom (2009) ที่พบว่ำ รูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเป็น
รูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 6 องค์ประกอบได้แก่ 1) กำรวำงแผน 2) ดำเนินกำรนิเทศ 3) สื่อ
และเทคโนโลยี 4) ประเมินผล 5) กำรมีส่วนร่วม และ 6) ปรับปรุงพั ฒนำ และสอดคล้องกับ Wongnaya and
Chaowakeeratiphong (2015) วิจัย เรื่ อง กลยุทธ์กำรขับเคลื่ อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองใน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชรและตำก พบว่ำ ได้แนวทำง
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สองในสถำนศึ กษำขั้นพื้นฐำนของประเทศที่สำคัญ ได้แก่ ควรปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครูและกำรจัดโครงกำรส่งเสริมประสบกำรณ์ให้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น และกลยุทธ์กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่พัฒนำขึ้น มีกลยุทธ์ 11 กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ
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Boonlom and Siribunsobh (2021) วิจั ย เรื่อง กลยุทธ์กำรบริห ำรสู่ ควำมเป็นเลิ ศเพื่ อรับรำงวัล คุณภำพ
แห่งชำติของโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ระดับมัธยมศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พบว่ำมี 3 กลยุทธ์หลัก และ 17 กลยุทธ์รอง
ผลจำกกำรวิจัย วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 พบว่ำ ผลกำรประเมินกลยุทธ์ โดยรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนควำมเหมำะสมโดยรวมอยู่ในระดับมำก ควำมเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมำก
และควำมเป็ น ประโยชน์ โ ดยรวมอยู่ ใ นระดับ มำก เนื่อ งจำกได้ผ่ ำนกระบวนกำรสร้ำ งและตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำ นกำรบริหำรกำรศึกษำ ด้ำนกลยุทธ์กำรนิเทศกำรศึกษำ และด้ำนกระ
บวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน มีกำรพัฒนำตำมขั้นตอนอย่ำงเป็น
ระบบ สอดคล้องกับ Phuttharak, Wannasri, Chansira and Mejang (2013) วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำ กล
ยุทธ์กำรส่ งเสริ มภำรกิจ ด้ำนกำรบริ ห ำรงำนวิช ำกำรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พบว่ำ
กลยุ ท ธ์ มีค วำมเหมำะสมอยู่ ใ นระดับ มำก และสอดคล้ อ งกับ Thumsongkram, Intusmit and Soinaam
(2014) วิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนควำมเป็นประโยชน์ ควำมเป็นไปได้ ควำมเหมำะสม และ
ควำมถูกต้องในกำรนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับมำกที่สุด
สรุป
จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสุรินทร์ที่พัฒนำขึ้นคือ กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ซึ่งมีกลยุทธ์อยู่ 4 ด้ ำน 7 กลยุทธ์
หลัก 28 กลยุทธ์รอง และ 138 กิจกรรมเพื่อพัฒนำ มีผลกำรประเมินกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับมำก โดยที่ได้
มีกำรนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ทดลองนำร่องตั้งแต่ปีกำรศึกษำ
2562 จนถึงปัจจุบัน (ปีกำรศึกษำ 2565) มีกำรเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมกำรนิเทศอย่ำงเห็นได้ชัดที่เป็นไปตำม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของกลยุทธ์ที่ตั้งเป้ำหมำยไว้ ดังนั้น ควรได้เผยแพร่เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำร
นิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกัน ให้กับ
สำนั กงำนเขตพื้น ที กำรศึกษำอื่นนำไปใช้ ก่อให้ เกิดกำรเชื่อมโยงกำรทำงำนแบบมีส่ วนร่วมในคณะทำงำน
ที่เป็นไปตำมระบบกำรบริหำรคุณภำพงำนวิชำกำรและงำนนิเทศกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และเป็นผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมืออำชีพและมีมำตรฐำน
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ส าเร็ จ ได้ ต้ อ งขอขอบพระคุ ณผู้ บริ ห าร ครู และนั ก เรี ย นในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 85 โรงเรียน ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต คณะกรรมการ ก.ต.ปน. และคณะ
ศึกษานิเทศก์ที่ร่วมมือกันในการพัฒนากิจกรรมนิเทศตามกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นนี้ และภาคีเครือข่ายทางวิชาการคือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ สพม.สุรินทร์ งานวิจัยนี้ได้รับสนับสนุนองค์ความรู้
จากโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทย สารวจ
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และผลิต จากัด ร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สานักงานเลขาธิการคุรุสภา และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED)
ข้อเสนอแนะ
จำกผลกำรวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรตระหนักถึงกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศ
กำรศึกษำที่ มีควำมชัดเจนและเป็ น รู ป ธรรม ดำเนิน กำรได้จริงและเหมำะสมกับบริบทเชิงพื้น ที่ และเห็ น
ประโยชน์ร่วมกันคือคุณภำพผู้เรียน รวมทั้งใช้สำรสนเทศจำกกำรวิจัยนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรนิเทศ ติดตำม
และพัฒ นำกระบวนทั ศน์ และกลยุ ทธ์กำรบริห ำรจัดกำรกำรนิเ ทศกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจั ด
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนที่ยั่งยืนต่อไป
1.2 กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำที่พัฒนำขึ้น ผ่ำนกำรประเมินและปรับปรุงตำม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งกลยุทธ์มีควำมสมบูรณ์มำกขึ้นและเหมำะสมกับกำรบริหำรงำนวิชำกำรระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ดังนั้น ครู ผู้บริหำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ และนักวิชำกำรทำงด้ำนกำร
บริหำรกำรศึกษำ สำมำรถนำแนวคิดและกลยุทธ์ที่พัฒนำขึ้นและมีคุณภำพเหมำะสมนี้ ไปประยุกต์ใช้ และ
สร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำงำนให้เหมำะสมตำมบริบทของตนได้ ซึ่งผลกำรศึกษำวิจัยในระดับเชิงลึกนี้ จะเป็นฐำน
คิดเพื่อสร้ำงควำมตระหนักและเปลี่ยนเจตคติของครูและนักเรียนให้เห็นถึงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่จะ
พัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่ดำเนินกำรควบคู่กับกำรประเมินโดยใช้กิจกรรม
กำรเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบใหม่ที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกัน ออกแบบกำรเรียนรู้และร่วมกันเรียนรู้วิธีกำรเรียนรู้
ไปพร้อม ๆ กัน โดยที่ครูจะเปลี่ยนบทบำทตนเองจำกผู้สอน (Teacher) เป็นครูนักนวัตกรรม (Innovative
teacher) ที่ทำหน้ำที่คิดออกแบบ (Design Thinking) กำกับและชี้แนะกำรเรียนรู้ให้กับนักเรียน
1.3 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ และควำมเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำที่พัฒนำขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมำก ดังนั้น ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน ระดับต่ำง ๆ สำมำรถนำไปเป็นแนวทำงกำหนดเชิงนโยบำยเพื่อส่งเสริมและปฏิรูปกำรเรียนรู้ อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อวงกำรศึกษำของประเทศ
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สำหรับประเด็นในกำรวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ
2.1 ควรทำวิจัยติดตำมผลกำรบริหำรงำนวิชำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้วยกำรใช้กลยุทธ์กำร
บริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรพัฒนำบทเรียน
ร่วมกันสู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ในลักษณะกำรศึกษำระยะยำว เพื่อศึกษำควำมเป็นวัฒนธรรมกำรบริหำรงำน
วิชำกำรแนวใหม่และควำมยั่งยืนของกำรใช้กลยุทธ์กำรบริหำรที่พัฒนำขึ้นนี้
2.2 ควรท ำกำรวิจั ย เพื่อเปรี ย บเทียบประสิ ทธิผ ลระหว่ำงกำรบริห ำรงำนวิ ช ำกำรระดับเขตพื้น ที่
กำรศึกษำด้วยกำรใช้กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำของแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ และควรวิจัย
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ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรนิเทศกำรศึกษำร่วมกับตัวแปรแทรก
ซ้อนอื่น เช่น นโยบำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัดที่ส่งเสริมสนับสนุนด้ำนกำรนิเทศ กำรจัดกำรเรียนรู้ กลวิธีกำร
บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล หรือกำรประยุกต์แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อกำรบริหำร เป็นต้น
2.3 ควรทำกำรวิจัยสังเครำะห์กลวิธีกำรจัดกำรหรือกลวิธีกำรบริหำรงำนระดับผู้ปฏิบัติกำรที่เกิดจำก
กำรใช้กลยุ ทธ์กำรบริ ห ำรจั ดกำรกำรนิ เทศกำรศึกษำที่พัฒ นำขึ้น ทั้งกลยุทธ์ห ลั กและกลยุทธ์รอง รวมถึง
นวั ตกรรมกำรบริ หำร นวัตกรรมจั ดกำรเรี ยนรู้ที่ เหมำะสม เป็ นแบบอย่ ำงได้ เพื่ อน ำไปใช้ ประโยชน์ ในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่วงวิชำกำรต่อไป
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