โครงการพัฒนาผลงานวิจัยเขตพื้นที่การศึกษา (R2R)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคม
บทความวิจัยเรื่อง :
ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการทีส่ ่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
คณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการวิจยั :
ดร.สาเริง บุญโต ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
นักวิจัย :
ดร.สุเนตร ขวัญดา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรนิ ทร์
ดร.วัชรา สามาลย์ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ดร.รวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ดร.ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สิงหาคม 2565
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บทความวิจัย
เรื่อง ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการทีส่ ่งเสริมนโยบาย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
สาเริง บุญโต และคณะ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบาย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการ
นิเทศการศึกษาโดยใช้ กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC–LS)
ที่พัฒนาขึ้น ในประเด็นย่อย 1) ด้านสมรรถนะของครูในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ที่ได้รับ
การพั ฒ นาจากกระบวนการ PLC–LS 2) ด้านลั ก ษณะคุ ณ ภาพนั กเรียนที่ เกิดจากกิจ กรรมการเรียนรู้ เชิ งรุก
3) ผลที่ได้รับ (Impact) ด้านบุคลากรและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ4) เจตคติของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์
ครู นั ก เรี ย นและภาคี เครื อ ข่ า ยที่ มี ต่ อ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห าร ด าเนิ น การวิ จั ย ในลั ก ษณะการวิ จั ย และพั ฒ นา
กลุ่ มเป้ าหมายเป็ น โรงเรี ยนมัธยมศึกษาทุกโรงในสั งกัด จานวน 85 โรงเรียน การวิเคราะห์ ข้อมูลคุณ ภาพใช้
เทคนิ ค การวิเคราะห์ เนื้ อ หาแล้ ว น ามาสั งเคราะห์ ข้อ ค้น พบต่างๆ สรุป และจัด กลุ่ ม ข้อค้ น พบและสรุป ผลใน
ภาพรวม ส่วนข้อมูลปริมาณวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 85 ขึ้นไปของ
ครูในสังกัดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการออกแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning มากขึ้น
คุณภาพนักเรียนปรากฏเชิงประจักษ์ใน 3 ลักษณะคือ เรียนรู้ด้วยการนาตนเอง เรียนรู้อย่างมีความหมาย และ
มี ค วามสุ ข ในการเรี ย นรู้ ผู้ บริ หารสถานศึ กษา ครู บุ คลากรทางการศึ กษา และส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมากขึ้น และได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีเจตคติตอ่ กลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
*Corresponding author. Email address: rawich.secondary33@gmail.com
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ที่มาและความสาคัญ
การปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นต้องปฏิรูปห้องเรียน ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี
ให้ทันสมัยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ปรับรูปแบบวิธีสอนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูจะต้อง
เปลี่ยนบทบาทตนเองจากครูผู้สอน (Teacher) ไปเป็นครูฝึก (Coach) และต้องเรียนรู้ทักษะการทาหน้าที่นี้โดย
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม
การเรี ย นรู้ ใ นชั้ น เรี ย น (Classroom Culture) (พนม พงษ์ ไพบู ล ย์ , 2564, จ าลอง เรี ย งศรี เจริ ญ พร และ
สุวัฒ น์ เงินฉ่า, 2558, วิจารณ์ พานิช, 2555) ที่นักเรียนรู้สึกปลอดภัย สามารถนาตนเองให้ มีความมั่นใจที่จะ
เรียนรู้ โดยที่ครูและนักเรียนจะต้องทางานร่วมกันและรับผิดชอบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนร่วมกัน นักเรียน
สามารถประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อนได้ นักเรียนสามารถให้และรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนได้
ครูสามารถสร้างวัฒนธรรมในชั้นเรียนที่มีลักษณะหรือบรรยากาศของการยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุค คล
ชั้นเรียนที่นักเรียนรับฟังซึ่งกันและกัน เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น มีการโต้ตอบกันอย่างสร้างสรรค์ ยอมรับ
ในความสามารถที่ แ ตกต่ า งกั น ของเพื่ อ น ความสั ม พั น ธ์ ใ นชั้ น เรี ย นต้ อ งเป็ น แบบสนั บ สนุ น และร่ ว มมื อ
มีความเชื่อถือไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างครูกั บนักเรียน เป็นไปตามลักษณะของห้องเรียนที่มีความเคลื่อนไหว
(Classroom Movement) ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่มีความหมาย
และบู ร ณาการกับ การประเมิ น เพื่อ พั ฒ นาผู้ เรียน (Formative Assessment) จากแนวคิด ข้างต้ น วิธีการจั ด
การเรี ย นรู้ เชิ ง รุ ก (Active Learning) สามารถที่ จ ะตอบโจทย์ ก ารปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และ
เป็ นรูปธรรมได้ (Heritage, M. 2010, วิจารณ์ พานิช , 2557, รวิชญุฒ ม์ ทองแม้น สุชาดา กรเพชรปาณี และ
ปิยะทิพย์ ประดุจพรม, 2560)
ด้ ว ยความส าคั ญ ดั งกล่ า วของการปฏิ รูป การเรี ย นรู้แ ละสภาพการจั ด การศึ ก ษาเชิ งพื้ น ที่ รวมถึ ง
ผลการศึ กษาความต้ องการจ าเป็ น ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามัธ ยมศึกษาสุ รินทร์โดยการน าองค์กรของ
นายสาเริง บุญโต ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงได้บูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาสร้างเป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เรียกว่า TPS Model ที่มีแนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของสหวิทยาเขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนการบริหาร
กระบวนการให้คาปรึกษาแนะนา ใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และใช้เขตพื้นที่เป็นฐาน
ภายใต้การยึดโยงกันทั้งกระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการนิเทศการศึกษา และกระบวนการเรียนการสอน
และมีการประยุ กต์เป็ น รูป แบบการบริห ารเรียกว่า TPS Model for Schools เพื่อพั ฒ นาการบริห ารจัดการ
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผลและมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนลงสู่หน่วยปฏิบัติระดับสถานศึกษาได้อย่าง
แท้จริง เกิดความเหมาะสมกับบริบทของความเป็นสถานศึกษา โดยภาคกระบวนการ (Process) ของรูปแบบ
การบริห ารดังกล่าวให้ ความส าคัญ กับ ทั้ง 3 กระบวนการคือ กระบวนการบริห ารจัดการที่เป็นไปตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
มีลั กษณะเชิงรุกหรือ Active Learning หรือการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น (5 STEPs และ Co-5STEPs) และ
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ประยุกต์การใช้สื่ อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในห้ องเรียน ส่ วนกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
เน้ น การใช้กิจกรรมชุมชนการเรีย นรู้ทางวิช าชีพ (PLC) ผ่ านกระบวนการพั ฒ นาบทเรียนร่วมกันของครูห รือ
การเปิ ด ชั้ น เรี ย น (Lesson Study: LS) หรื อ PLC–LS (มนตรี แย้ ม กสิ ก ร, 2559, ส าเริ ง บุ ญ โต รวิ ช ญุ ฒ ม์
ทองแม้ น และชั ย สิ ท ธิ์ คุ ณ สวัส ดิ์ , 2565) มี ค วามมุ่ งหมายสู งสุ ด คื อ ครูจั ด การเรีย นรู้เชิ งรุก เพื่ อ มุ่ ง เปลี่ ย น
วัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน (New Classroom Culture)ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป
การดาเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรม PLC–LS มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปัจจุบัน
(ปีการศึกษา2565) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ที่ส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก ที่เป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษา มีกระบวนการและขั้นตอนการนิเทศที่ชัดเจน
เป็ น รู ป ธรรม โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาทุ ก โรงในสั ง กั ด ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาใน
การดาเนินงานเป็นอย่างดี มีการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสาเร็จ มีผลงาน
เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ และได้รับ การยอมรับ จากหน่ ว ยงานภาคีเครือข่ายระดั บประเทศที่ ส่ งเสริม สนับ สนุ น ทาให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โรงเรียน และครูได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบและ
เครือข่ายขับ เคลื่ อนในเชิงพื้น ที่ได้ โดยมอบหมายภารกิจหลั กนี้ให้ กลุ่ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ซึ่งมีหน้าที่นิเทศ ติดตามและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งผู้บริหาร
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ปรับและพัฒนากระบวนทัศน์การปฏิบัติงานอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง และปรั บ เปลี่ ย นวิธี ก ารนิ เทศติ ด ตามการด าเนิ น งานให้ เหมาะสมมากที่ สุ ด กั บ โรงเรี ย นในสั งกั ด ที่
ผ่านกระบวนการ PLC–LS เพื่อส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจทาวิจัยสังเคราะห์ผลการดาเนินงาน เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และพัฒ นา
คุณภาพงานวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเผยแพร่กลยุทธ์การบริหารจัดการและวิธีปฏิบัติที่ดี
ให้กับผู้สนใจในวงกว้างต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ผลการบริหารด้านคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC–LS) ที่พัฒนาขึ้น ในประเด็น
ย่อย ดังนี้
1. ด้านสมรรถนะของครูในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ที่ได้รับการพัฒ นาจาก
กระบวนการ PLC–LS
2. ด้านลักษณะคุณภาพนักเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก
3. ผลที่ได้รับ (Impact) จากการบริหารด้านคุณภาพวิชาการด้วยกลยุทธ์ การบริหารจัดการการนิเทศ
การศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC–LS ด้านบุคลากรและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. เจตคติของผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียนและภาคีเครือข่ายที่มี ต่อกลยุทธ์การบริหารจัดการ
การนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC–LS
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ขอบเขตการวิจัย
การบริหารจัดการคุณภาพวิชาการที่ส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก มีขอบเขตการวิจัยดังนี้
1. ด้านเนื้อหา เป็นลักษณะการพัฒ นาวิธีการบริหารจัดการคุณภาพวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ที่ส่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
2. ด้ านเวลา เป็ น การบริ ห ารจั ดการคุ ณ ภาพด้ ว ยกลยุ ท ธ์ที่ พั ฒ นาขึ้น และศึก ษาผลการพั ฒ นาใน
ระยะยาวคือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564
3. ด้านกระบวนการ เป็ น การบริห ารจัดการคุ ณ ภาพด้ว ยกลยุ ทธ์ที่ พั ฒ นาขึ้น โดยดาเนิ นการตาม
ขั้นตอนในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา มีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา จานวน 85 โรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

วิธดี าเนินการวิจัย
1. ด้านการพัฒนากลยุทธ์ตามนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสาคัญด้านการบริหารจัดการคุณภาพที่ส่งเสริม การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก โดยอาศัยฐานคิดดังกล่าวข้างต้น ที่เชื่อมโยงแนวคิดการบริหารได้แก่ ยุทธศาสตร์การนาการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธ์ ตัวแบบองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HPOs Scores Model)
6 ประการ ทักษะที่จาเป็นในการบริหาร และการนิเทศการศึกษา จึงได้ออกแบบและพัฒนาวิธีการบริหารจัดการ
คุณภาพงานวิชาการของเขตพื้นที่การศึกษาตามวิสัยทัศน์การพัฒนางานชุดนี้คือ เป็นผู้นำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
นิเทศกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำร PLC-LS สู่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ มีลักษณะเป็นกลยุทธ์การบริหารที่เรียกว่า
“กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การการนิ เทศการศึ ก ษาโดยใช้ ก ระบวนการชุ ม ชนแห่ งการเรีย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ผ่ า น
การพัฒนาบทเรียนร่วมกันสู่การปฏิรูปการเรียนร ู้” ที่เป็นไปตามรูปแบบการบริหาร TPS Model for Schools
ซึ่งกลยุทธ์นี้ได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว โดยมีกลยุทธ์
อยู่ 4 ด้าน 7 กลยุทธ์ 28 กลยุทธ์รอง และ138 กิจกรรมพัฒนา จะขอนาเสนอเฉพาะกลยุทธ์การบริหารจานวน
7 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการนิเทศ โดยใช้ PLC-LS ของเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนให้ครูพัฒนาทักษะการนิเทศโดยใช้ PLC-LS
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้ PLC-LS ให้บรรลุประสิทธิผล
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะผู้บริหาร เป็นผู้นาทางวิชาการและการนิเทศภายใน
โดยใช้กระบวนการ PLC-LS
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมผู้บริหารเป็นผู้นาทางวิชาการด้านการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PLC-LS
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2. ด้านการพัฒนากระบวนการนิเทศโดยใช้ PLC-LS
กระบวนการนิ เทศโดยใช้ PLC-LS ถื อเป็ น ขั้น ตอนที่ มี ความส าคั ญ มาก ซึ่ งเป็ น ไปตามกลยุ ท ธ์ที่ 2
พัฒนำกระบวนกำรนิเทศ โดยใช้ PLC-LS ของเขตพื้นที่กำรศึกษำร่วมกับโรงเรียน มีการดาเนินงานตามกลยุทธ์
รองหรือกลุ่มกิจกรรมพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาแผนการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ PLC-LS มีขั้นตอนดาเนินงานดังนี้
2.1.1 กาหนดเป้าหมายการนิเทศการศึกษาโดยทีมวางแผนและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน
2.1.2 ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากรายงานผลการนิเทศปีการศึกษาที่ผ่านมา
2.1.3 จัดทาร่างแผนการนิเทศ
2.1.4 นาแผนการนิเทศเสนอต่อที่ประชุมองค์คณะ (ก.ต.ป.น.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.1.5 กาหนดกรอบปฏิทินการดาเนินงาน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับรู้ร่วมกัน
2.2 พั ฒ นาองค์ความรู้เกี่ย วกับกระบวนการ PLC-LS และแนวทางการนิเทศ แก่ผู้ บริห าร ครู และ
ศึกษานิเทศก์ มีขั้นตอนดาเนินงานดังนี้
2.2.1 จั ด กิ จ กรรมประชุ ม ชี้แ จงและฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ สร้างความเข้าใจเกี่ ยวกั บ กระบวนการ
PLC-LS และแนวทางการนิเทศ สาหรับผู้บริหารทุกโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
2.2.2 จัดกิจกรรมประชุมฝึกปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ PLC-LS และ
แนวทางการนิเทศ สาหรับครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ซึง่ กระบวนการ PLC-LS
มี 5 ขั้ น ต อ น ป ระก อ บ ด้ ว ย 1) Study 2) Plan 3) Teach and Observe 4) Reflect แ ล ะ 5) Revise
(Fernandez and Yoshida, 2004)
2.2.3 ประเมินความรู้ความเข้าใจผู้บริหารและครูเกี่ยวกับกระบวนการ PLC-LS
2.2.4 ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ให้การชี้แนะเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ชัดเจน
2.3 พัฒนาระบบการนิเทศภายในโรงเรียน มีขั้นตอนดาเนินงานดังนี้
2.3.1 วางแผน กาหนดเป้าหมายและทิศทางการนิเทศการศึกษาโดยทีมบริหาร
2.3.2 ทีมครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายใน ออกแบบการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบดาเนินงานใน
โรงเรียน
2.3.3 ประชุมชี้แจงและขยายผล ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการ PLC-LS และประเมินความ
เข้าใจ ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
2.3.4 กาหนดเป้าหมายและจัดตั้งทีม PLC ร่วมกับเครือข่ายภายนอก
2.3.5 วางแผนและจัดปฏิทินการดาเนินงานเปิดชั้นเรียน
2.3.6 โรงเรียนดาเนินการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ PLC-LS อย่างเป็นวิถีปกติในโรงเรียน
และมีการรับการนิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษา
2.3.7 จัดทารายงานสารสนเทศ เพื่อใช้พัฒนางาน
2.3.8 มีการปรับประยุกต์วิธีการนิเทศ ในกรณีที่อยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ
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2.4 สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา กากับ ติดตาม และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างวัฒ นธรรมใหม่
ในการนิเทศการศึกษา มีขั้นตอนดาเนินงานดังนี้
2.4.1 ทีมนิเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาหนดแผนการนิเทศ กากับ ติดตาม
2.4.2 โรงเรียนรายงานการดาเนินงานให้เขตพื้นที่การศึกษาทราบ และให้ข้อสะท้อนเพื่อการพัฒนา
2.4.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกปีการศึกษา (มหกรรมวิชาการ
สพม.สุรินทร์) และมอบเกียรติบัตรเพื่ อเชิดชูเกียรติ แก่บุคลากร เช่น การพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด เพื่อให้ได้รับรางวัลจากการพัฒนางานตามกระบวนการ PLC-LS คือ
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (Smart Director) และครูผู้สอนดีเด่น (Smart Teacher)
2.4.4 ประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดจากการดาเนินงานนิเทศ และถอดบทเรียนเพื่อค้นหา
วิธีปฏิบัติที่ดี
2.4.5 จัดทาสื่อเผยแพร่ในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ
2.4.6 ดาเนิ น การประเมิน โครงการ เพื่อติดตามความเป็น วัฒ นธรรมในการนิเทศของเขตพื้น ที่
การศึกษา ที่ยั่งยืน
3. การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 รวบรวมข้อมูลการสังเกตชั้นเรียนและการสะท้อนผลหลังสอนของสมาชิกในวงสนทนา แต่ละ
โรงเรียน ใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนและแบบบันทึก ที่ปรับปรุงและพัฒนาจากศูนย์ภูมิภาคว่าด้วย
สะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO STEM-ED) และสังเคราะห์จาก
เอกสารรายงานการนิเทศติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด จานวน 6 เล่ม ได้แก่ ครั้งที่ 1/2562,
ครั้งที่ 2/2562, ครั้งที่ 1/2563, ครั้งที่ 2/2563, ครั้งที่ 1/2564 และ ครั้งที่ 2/2564 ด้วยการวิเคราะห์เอกสาร
(Document Analysis)
3.2 ข้อมูลด้านสมรรถนะของครูและด้านลักษณะคุณภาพนักเรียน จากการสอบถามและสัมภาษณ์
ครูและผู้บริหารโรงเรียน ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาแล้วนามาสังเคราะห์ข้อ ค้นพบต่างๆ สรุปและจัดกลุ่ม
ข้อ ค้ น พบ แล้ ว สรุ ป ผลในภาพรวม ส่ ว นข้ อ มู ล ปริม าณวิ เคราะห์ โดยใช้ ค วามถี่ ค่ า เฉลี่ ย และร้อ ยละ ได้ แ ก่
แบบประเมินเจตคติ การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับครู ผู้บริหาร และข้อมูลความสาเร็จด้านต่าง ๆ

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และความสาเร็จ
1. ร้ อ ยละ 85 ขึ้ น ไปของครู มั ธ ยมศึ ก ษาในแต่ ล ะโรงเรีย นในสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาสุรินทร์ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการออกแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning
มากขึ้น โดยพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริงที่ห้องเรียนอย่างเป็นวิถีชีวิตสู่ความเป็นวัฒนธรรม
ใหม่ในการพัฒ นาวิชาชีพครู ในลั กษณะการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านการ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study: LS) ที่มีการสะท้อนผลหลังสอน ที่เน้นกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ Active Learning มากขึ้น ทั้งนีม้ ีทีมผู้นิเทศได้ชี้แนะให้ประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่ให้ประสิทธิผลสูงต่อการ
จัด การเรี ย นการสอน 7 ประการ (High Impact Practices: HIPs) ได้แก่ Lesson Design, Group or Team
Learning, Cognitive Demand, Formative Assessment, Student Discourse and Discussion,
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Frequent Writing และ Inquiry or Science Practices เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียนและจัดการเรียนรู้
เช่ น Group of 4, Silent hand, Think Pair Share, Gallery walk, Exit Ticket รวมถึ ง เทคนิ ค Strategy
Thinking ซึ่ ง ได้ รั บ องค์ ค วามรู้ ใ หม่ นี้ จ ากกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพวิ ช าการตามกระบวนการในโรงเรี ย น
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกับเครือข่าย T-SIP ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับบริษัท
เชฟรอนประเทศไทย สารวจและผลิต จากัด และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ
องค์ก ารรัฐ มนตรี ศึ กษาแห่ งเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ (SEAMEO STEM-ED) (มนตรี แย้ มกสิ ก ร, 2559) และ
ขยายผลอย่างต่อเนื่องครบทุกโรงเรียนตามกระบวนการพัฒนางาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา
2. คุณภาพนักเรียนที่ปรากฏเชิงประจักษ์ จากครูมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
Active Learning มีลักษณะดังนี้
2.1 นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยการนาตนเอง (Self-Directed Learning)
2.2 นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning)
2.3 นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ (Learning with happiness)
3. ความสาเร็จโดดเด่นที่ปรากฏ หรือผลที่ได้รับ (Impact) จากการบริหารจัดการด้านคุณภาพวิชาการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ทสี่ ่งเสริมนโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ปรากฏผลดังนี้
3.1 ผู้บริหารและครูมัธยมศึกษาในสังกัด มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด ที่ ได้รับรางวัลระดับเขต
พื้นที่การศึกษา (รวมทั้ง 3 ปีการศึกษาคือ 2562-2564) ในการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมปฏิบัติการในกิจกรรม
เปิดชั้นเรียน PLC-LS ได้แก่ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น (Smart Director) จานวน 59 คน และครูผู้สอน
ดีเด่น (Smart Teacher) จานวน 1,421 คน
3.2 สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มี ความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น ในการพัฒ นา
คุณ ภาพการศึกษาร่วมกับ ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิช าการกับหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคีเครือข่าย
โรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learningโดยใช้ PLCLesson Study Thailand School Improvement Program (T-SIP) เครือข่ายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สนับสนุนทุนโดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ (SEAMEO STEM-ED) โครงการสนุ กวิทย์ พลั งคิ ด เพื่ ออนาคต โดยบริษั ท เชฟรอน
ประเทศไทย สารวจและผลิตจากัด มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัล
ทรงคุ ณ ค่ า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดั บรางวั ลชนะเลิ ศ เพิ่ มมากขึ้ นทุ กปี การศึ กษา และจ านวนรวมรางวั ล
ชนะเลิศและรางวัลคุณภาพระดับเหรียญทอง ทั้งเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทั่วประเทศ ตลอด 3 ปีการศึกษา
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยนายสาเริง บุญโต ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และคณะ ได้ผ่านการพิจารณาและเชิญเข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุม
วิ ช าการนานาชาติ “The 5th International Annual Meeting on STEM Education 2022 หรื อ IAMSTEM
2022” ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ University Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย
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3.4 ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับคัดเลือกให้นาเสนอผลงานใน
เวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่
3.4.1 เป็นวิทยากรร่วม กิจกรรมเปิดชั้นเรียน ห้ องเรียนสาธิต ในการประชุมทางวิชาการของคุรุ
สภา ประจาปี 2561 เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: พลังครูขับเคลื่อนการศึกษาไทย ประจาปี 2561
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมทั่วประเทศ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561
3.4.2 นาเสนอผลงานการขับเคลื่อน PLC-LS ต่อนายณัฏฐพลทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในงานเวทีวิชาการ งานวันครูระดับชาติ วันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
3.4.3 เป็นผู้นาเสนอในฐานะตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นต้นแบบและได้รับคัดเลือกให้
นาเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการส่งเสริมจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2016 (COVID-19) ในรู ปแบบออนไลน์ เผยแพร่กั บทุ กส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาทั่ วประเทศ จั ดโดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
3.4.4 เป็นวิทยากรร่วม กิจกรรมเสวนาเรื่อง บทบาทของครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ในวง PLC
เพื่อตอบโจทย์ ว.PA ในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจาปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง
“Education Transformation in the Post-COVID Era : การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ของสานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมทั่วประเทศ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564
3.4.5 ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรผู้สังเคราะห์ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อ
พัฒนาความลุ่มลึกผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Video Webinar) ในวันที่ 5
กันยายน 2564
3.5 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึ กษาสุ รินทร์ ได้จัดกิจกรรมหลั กในลั กษณะการเผยแพร่
ผลงานคือ มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ ทุกปีการศึกษา โดยปีการศึกษา 2564 นี้ ในหัวข้อ ปลุกพลัง
คิดแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ กระบวนการเปิ ด ชั้น เรีย น PLC-LS “ครูแ ห่ ง อนาคต เพื่ อผู้ เรีย นแห่ งอนาคต (Future
Teachers for Future Learners 2022)” ได้มีกิ จกรรมเปิดชั้นเรียนของครูต้นแบบ Active Learning เพื่ อเป็ น
ห้องเรียนต้นแบบ (สอนในห้องเรียนออนไซต์ ณ พื้นที่จัดงาน โรงเรียนสุรวิทยาคาร และถ่ายทอดสดในลักษณะ
ออนไลน์ ให้ครูที่สนใจทั่วประเทศได้เข้าร่วมชม) จานวน 4 ห้องเรียน ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ข้อสะท้อนผล
ณ ห้ องเรี ยนออนไซต์ ได้ แก่ ศู น ย์ SEAMEO STEM-ED และอาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริน ทร์ และ
จากรู ป แบบออนไลน์ ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ผลการประเมินเจตคติของผู้บริห าร ศึกษานิเทศก์ ครู นักเรียนและภาคีเครือข่าย ที่มีต่อกลยุทธ์
การบริห ารจั ด การการนิ เทศการศึก ษาโดยใช้ก ระบวนการชุม ชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิช าชีพ ผ่ านการพั ฒ นา
บทเรียนร่วมกันสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นด้วย
กับกลยุทธ์การบริหารจัดการการนิเทศการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC-LS ที่พัฒนาขึ้น เพราะสามารถส่งเสริม
นโยบายการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
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สุรินทร์ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ชาคริยา ชายเกลี้ยง และคณะ (2562) ทาวิจัยเรื่องรูปแบบการนิเทศ
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการวิจัยของครูระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศอยู่ใน
ระดับมาก
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หน้า 11
ตัวอย่างภาพกิจกรรมตามกระบวนการ PLC-LS ในระดับโรงเรียน

มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม

สื่อและกิจกรรมดีๆที่ช่วยกระตุ้นการคิด

นาเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกัน

ภาพกิจกรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสาเร็จจากกระบวนการ PLC-LS บนเวทีวิชาการระดับชาติ

การเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทีมผู้นาวิชาการ โดย Prof.Dr.Thom Cococrance และ ดร.มาโกโตะ โยชิดะ
จาก Teacher College, Columbia University, USA.

นาเสนอผลงานการขับเคลื่อน PLC-LS ต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในงานเวทีวิชาการ งานวันครูระดับชาติ วันที่ 16-17 มกราคม 2563 โดยสานักงานเลขาธิการคุรุสภา

หน้า 12

นาเสนอผลการปฏิบัติทดี่ ีต่อเครือข่าย 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในกิจกรรมประชุมภาคีเครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ)

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2564 หัวข้อ ปลุกพลังคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเปิดชั้นเรียน
PLC-LS “ครูแห่งอนาคต เพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต Future Teachers for Future Learners 2022”

